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PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.05.116396-1 - BOA VISTA/RR
APELANTE: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA – BOVESA
ADVOGADO: ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264
APELADA: MARIA DAS GRAÇAS LEMOS FARIAS
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA

ELETROBRÁS DISTRIBUÇÃO RORAIMA - BOVESA interpôs apelação cível contra a sentença proferida
pelo Juiz de Direito da 3ª. Vara Cível (EP 45), no cumprimento de sentença nº 0116396-44.2005.8.23.0010.
O Magistrado de 1º. grau extinguiu o processo intercorrente, em razão da prescrição intercorrente.
O Apelante alega, em síntese, que (EP 45):
1 – o recurso é admissível;
2 – a inexistência do fenômeno da prescrição, porquanto além de ter assumido postura proativa no que
pertine ao recebimento do crédito, o prazo prescricional aplicável ao caso seria decenal, pugnando pela
reforma da sentença.
3 – iniciou a fase executiva em 2007, muito antes do transcurso do prazo prescricional;
4 – a prescrição intercorrente, com fundamento no inc. V do art. 924 do CPC/2015, depende da inércia do
Exequente e da não-localização de bens do Executado, depois de suspenso o processo por um ano;
5 - não é possível a decretação da prescrição, quando a execução está em curso, com o credor
diligenciando na busca de bens e tomando outras medidas aptas a satisfação do crédito;
6 - "A sentença recorrida não pode imprimir retro ação a legislação processual, como se a prescrição
intercorrente tivesse se dado antes mesmo de sua disposição em lei, desconsiderando para sua aplicação
as condições que a própria lei instituidora do instituto impõe".
Pede o prosseguimento da execução.
Não houve apresentação de contrarrazões tendo em vista que a Apelada não fora citada quanto a presente
demanda (EP 52).
É o relatório. Decido.
A análise dos autos, constata-se que a decisão combatida afigura-se contrária à tese consolidada pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, autorizando o julgamento
monocrático do recurso pelo Relator.
Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Representativo de
Controvérsia nº. 1.117.903/RS e AgRg no AREsp 324.990/MS, o prazo prescricional para a cobrança de
tarifa de consumo de energia elétrica é de dez anos.
Prescrição (comum) é a extinção de uma pretensão (art. 189 do CC), causada pela inércia do seu titular
durante certo período de tempo, observando-se as causas interruptivas e suspensivas dessa contagem.
De outra forma: ela decorre da inércia para o exercício da pretensão.
A prescrição intercorrente é diferente. Ela é a extinção da exigibilidade judicial da prestação, decorrente da
paralisação injustificada da execução, por culpa do credor, pelo prazo da prescrição comum. A pretensão já
foi exercida, mas existe inércia no decorrer do processo.
A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam:
"A prescrição intercorrente constitui hipótese de extinção da exigibilidade judicial da prestação, que ocorre
pela paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução" (Curso de Processo Civil, vol. 3,
Execução, 2ª. ed., RT, 2008, p. 346).
O prazo prescricional para a cobrança de tarifa de consumo de energia elétrica é de dez anos neste caso
concreto, com fundamento nos arts. 205 e 2028 do CC, conforme o Recurso Especial Representativo de
Controvérsia nº. 1117903/RS, transcrito pela Recorrente, e o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
"ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA.
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1. A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de energia
elétrica ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205
do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916), conforme a regra de transição prevista no art. 2.028
do novo diploma.
2. No caso em exame, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador de origem
quanto à configuração da relação de consumo, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. No tocante a alínea c do permissivo constitucional, o recurso especial não pode ser conhecido porque a
parte recorrente apontou como paradigmas julgados que não guardam similitude fática com a matéria ora
apreciada.
4. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no AREsp 324.990/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016)
O lapso temporal em análise, segundo consta na sentença, ocorreu antes da entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015, portanto, apreciarei a paralisação de acordo com os efeitos processuais da época.
Lembrando que as paralisações, decorrentes dos mecanismos da Justiça, ou seja, alheias à vontade do
credor, não contam para a prescrição, justamente porque não configuram a "inércia do possuidor da
pretensão".
Nesse sentido, a Súmula nº. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:
"PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR
MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA" (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em
26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885).
A esse respeito, trago, ainda, o seguinte julgado do STJ:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, CPC/1973.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73 (atual 1.022, I e II, do
Novo CPC), pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
2. O entendimento assente neste Sodalício é de que a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia
não justificada do credor em promover a execução durante o prazo prescricional definido em lei.
3. A ausência de citação do executado não decorreu de fato imputável ao exequente, mas por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como pela conduta da própria executada, ora recorrente.
4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pelo óbice da
Súmula 7 do STJ.
5. O acolhimento da pretensão recursal, no toante a existência de quitação do débito, demandaria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das
provas carreadas aos autos.
6. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1036536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017 - destaquei)
No caso em apreço, entre outros:
1 - o Exequente solicitou consulta junto à Receita Federal, para a localização do Executado, em 28/03/2012
(EP 1.3, pág. 37) e a decisão foi proferida em 23/07/2012 (EP 1.3, pág. 38);
2 - o Exequente interpôs apelação em 06/10/2010 (fl. 53 do EP 1.3), que somente foi julgada em 19/08/2007
(fl. 31 do EP 1.1).
O trânsito em julgado aconteceu em 14/08/2007(EP 1.1, pág. 55) e o requerimento para início do
cumprimento de sentença foi apresentado em 10/07/2007 (EP 1.1, pág. 65).
Não foram encontrados bens para a satisfação da execução, mas o processo não foi suspenso.
Essas paralisações, somadas ao prazo prescricional de dez anos, por si sós, já deixam clara a inocorrência
da prescrição intercorrente.
A matéria alçada a debate foi recentemente enfrentada por este Tribunal, que reconheceu a inocorrência da
prescrição intercorrente, revelando-se igualmente como imperativa a reforma do decisum guerreado.
Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE IMPULSIONOU O FEITO.
INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS. SUSPENSÃO PELO ART. 791, III DO CPC/73
DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJRR – AC 0010.06.128284-3, Rel. Juiz(a) Conv.
MARIA APARECIDA CURY, Câmara Cível, julg.: 22/09/2016, DJe 26/09/2016, p. 51)
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"APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O prazo prescricional para a cobrança de
tarifa de consumo de energia elétrica é de dez anos neste caso concreto, com fundamento no arts. 205 e
2028 do CC, conforme o Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº. 1117903/RS. 2. As
paralisações, decorrentes dos mecanismos da Justiça, ou seja, alheias à vontade do credor, não contam
para a prescrição, justamente porque não configuram a "inércia do possuidor da pretensão". Súmula nº. 106
do Superior Tribunal de Justiça. 3. O trânsito em julgado aconteceu em 18/12/2006 e o requerimento para
início do cumprimento de sentença foi apresentado em 10/07/2007. Não foram encontrados bens para a
satisfação da execução, mas o processo não foi suspenso. Essas paralisações, somadas ao prazo
prescricional de dez anos, por si só, demonstram a inocorrência da prescrição intercorrente." (TJRR, AC
0000.17.001745-3, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Almiro Padilha - p.: 30/08/2017)
Dispositivo
Posto isto, autorizado pelo art. 932, inciso V, alínea b, do CPC, c/c o art. 90, inciso IV, do Regimento Interno
deste Tribunal, dou provimento ao recurso, desconstituindo a sentença e determinando o prosseguimento
do feito
Publique-se e intimem-se. Após as providências necessárias, arquive-se.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
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Des. Almiro Padilha
Relator
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000424-6 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADOS: DIEGO PAULI E OUTROS – OAB/RR Nº 858-N
EMBARGADA: DAGMARA BARBOSA COSTA
ADVOGADO: GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento
nº 000.17.000424-6, para determinar que agravada realize o pagamento das parcelas no valor contratado.
O embargante afirma que houve omissão no julgado, uma vez que não houve decisão sobre o pedido de
revogação do afastamento dos efeitos da mora contratual e da aplicabilidade da astreinte, bem como
quanto ao prazo para a consignação dos valores contratados pela agravada.
Ao final, pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
Sem contrarrazões (fl. 77).
De acordo com o art. 1.024, parag. 2o, do CPC, "quando os embargos de declaração forem opostos contra
decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão
embargada decidi-los-á monocraticamente".
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte:
Art. 219. Nos embargos de declaração, o relator:
(…)
III – decidirá monocraticamente, quando a decisão embargada for unipessoal;
Assim, passo a decidir.
O pagamento do valor integral das parcelas elide a mora e obsta a inscrição do nome da parte em cadastro
de restrição ao crédito.
Neste caso, foi determinado o pagamento integral das parcelas pactuadas no contrato celebrado entre as
partes.
Assim, caso não efetivados os depósitos das parcelas na data aprazada, em seu valor integral, restará
caracterizada a inadimplência do devedor e, assim, autorizada a inscrição de seu nome nos órgãos
competentes, cuja providência se caracteriza exercício regular de direito por parte do credor.
Cabe ressaltar que, havendo parcelas vencidas, o depósito parcial não é hábil a afastar a inadimplência e a
caracterização da mora.
Destaco, por fim, que o prazo para pagamento é o mesmo estipulado no contrato.
Face ao exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 71/73 para sanar a omissão e determinar que o
pagamento das parcelas seja feito no valor integral, na data estipulada no contrato, e autorizando a
inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, no caso de inadimplemento.
Boa Vista - RR, 22 de janeiro de 2018.
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Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002317-0 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: MARCELO TADANO
EMBARGADA: VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO Nº 5546
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA

ESTADO DE RORAIMA interpôs os embargos de declaração de fls. 437-441 contra a decisão de fls. 433434, por meio da qual conheci e neguei provimento ao agravo de instrumento.
O Embargante sustenta que:
a) o julgado é contraditório porque "... assenta que a antecipação da garantia deve observar o mesmo
tratamento conferido a garantia ofertada na execução fiscal (fl.433v), que se dá por nomeação de bens à
penhora" (fl. 439);
b) a decisão também é contraditória ao utilizar como fundamento o AREsp nº. 1.027.865/RS do STJ "... que
legitima a recusa do ente credor público face a violação da ordem de preferência vista no art. 11 da LEF,
ainda que em face de antecipação de garantia" (fl. 439).
Ao final, requer o provimento deste recurso, para que seja sanada a contradição, no sentido de conferir
legitimidade à recusa estatal no aceite do seguro-garantia ofertado.
Deixei de intimar a Embargada, por entender que estes aclaratórios não têm efeitos infringentes, conforme
autoriza o art. 219, I, RITJRR.
É o relatório. Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o seu mérito.
O recurso não merece prosperar.
Conforme relato, o Embargante aduz que o posicionamento adotado na Decisão embargada é contraditório,
porque o Superior Tribunal de Justiça diz ser legítima a recusa do ente credor público em admitir como
garantia apólice de seguro, por se tratar de violação à ordem de preferência do art. 11 da LEF.
Contudo, a fundamentação do julgado foi todo em consonância com o posicionamento jurisprudencial no
sentido de ser possível o deferimento cautelar de obtenção de certidão positiva com efeito negativa,
utilizando-se como caução apólice de seguro garantia.
Confira-se o teor da Decisão embargada:
"O Relator pode, por meio de decisão monocrática, dar provimento a recurso contra julgado em manifesto
confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. E pode não conhecer, negar
ou dar provimento a recurso, nos termos dos incisos III a V do art. 932 do Código de Processo Civil. É o que
dizem os incisos IV e VI do art. 90 do Regimento Interno do TJRR.
O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Recurso Especial Repetitivo nº. 1123669/RS, a tese de que:
‘É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de
forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa’ (Tema 237).
É perfeitamente possível, portanto, a antecipação da garantia para a obtenção de certidão positiva com
efeito de negativa a que se refere o art. 206 do CTN.
Primeiramente, é necessário deixar claro que a atitude da Autora foi de garantir antecipadamente a
execução, na forma do inc. II do art. 9º. da LEF. Ela não efetuou o depósito em dinheiro (inc. I), nem
nomeou bens à penhora (inc. III), nem indicou bens oferecidos por terceiros (inc. IV). Também não se está
tradando aqui de substituição de penhora (art. 15 da LEF).
A antecipação da garantia deve observar o mesmo tratamento destinado à garantia ofertada na execução
fiscal.
A respeito disso, confira-se:
‘TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONTRIBUINTE PODE,
APÓS O VENCIMENTO DA SUA OBRIGAÇÃO E ANTES DA EXECUÇÃO, GARANTIR O JUÍZO DE
FORMA ANTECIPADA, PARA O FIM DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
ENTREMENTES, POR SER VERDADEIRA ANTECIPAÇÃO DE PENHORA, DEVE OBSERVAR AS
REGRAS PERTINENTES, SENDO LEGÍTIMA A RECUSA AOS PRECATÓRIOS ANTE A NECESSIDADE
DE PRESERVAR A ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. AGRAVO INTERNO
DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
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1. Ao julgar o REsp. 1.123.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01.02.2010, representativo da controvérsia, o
STJ assentou o entendimento de que, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, o
contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter Certidão Positiva de Débitos com
Efeito de Negativa. Todavia, considerando que a caução representa antecipação da penhora, produzindo os
mesmos efeitos, inclusive para fins de expedição da CPD-EN, seu recebimento deve observar o mesmo
tratamento destinado à garantia ofertada na execução fiscal. Precedente: AgRg no REsp. 1.266.163/RS, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2012.
[...]
3. Agravo Interno da contribuinte desprovido’
(STJ, AgInt no AREsp 1027865/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017)
O Devedor é citado na ação de execução fiscal para pagar a dívida ou garantir a execução (art. 8º. da LEF).
A garantia da execução (art. 9º. da LEF) poderá ser feita por depósito em dinheiro (inc. I), ou por fiança
bancária ou seguro-garantia (inc. II), ou por nomeação de bens à penhora, observada nesta a ordem do art.
11, ou por indicação de bens de terceiros (inc. VI).
O caso em tela, como já dito, não trata de nomeação de bens à penhora e a garantia mediante segurogarantia tem expressa previsão legal. Portanto, é perfeitamente admissível.
O Recorrente argumenta que o § 2º. do art. 835 do CPC/2015 (equivalente ao § 2º. do art. 656 do
CPC/1973) foi contrariado, mas esse entendimento não merece acolhimento, porque não tratamos aqui da
substituição da penhora.
Em relação ao prazo, ele, por si só, não é obstáculo para a aceitação da garantia, pois o seguro pode ser
renovado. Além disso, neste caso concreto, não se discute o débito fiscal. O Autor apenas pretende a
emissão da certidão positiva com efeitos de negativa. Caso o Requerente deixe a garantia desaparecer, a
consequência será apenas a expedição de certidão positiva.
Eventual discussão a respeito do débito fiscal deverá ser feita na futura execução fiscal.
Por essas razões, autorizado pelo art. 90 do RITJRR, conheço e nego provimento ao recurso".
Em igual sentido, faço menção a julgados:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA GARANTIA OFERTADA (APÓLICE DE SEGURO GARANTIA) - SATISFATIVIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA EXPEDIDA A CERTIDÃO E PARA SUSTAR O PROTESTO
DA CDA EFETIVADO. Tendo em vista que a executada moveu ação anulatória com pedido de suspensão
da exigibilidade do crédito e a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, além da sustação do
protesto efetivado pela ré, e considerando que foi ofertada garantia pela autora (apólice de seguro garantia),
é de se considerar idônea para o fim de se obter a certidão positiva com efeito de negativa e para sustar o
protesto da CDA efetivado com o fim de afastar eventuais prejuízos financeiros irreparáveis, mas não para
suspender a exigibilidade do débito. Assim, de rigor o parcial provimento ao recurso.
(TJ-SP 21308996220178260000 SP 2130899-62.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de
Julgamento: 03/08/2017, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 04/08/2017)".
***
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUSPENSAO EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
Versa a controvérsia a respeito da possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa,
na hipótese em que a execução foi garantida por seguro garantia que abarca com folga a totalidade do
crédito exequendo. Consoante dispõe o art. 206 do CTN, a certidão positiva com efeitos de negativa poderá
ser expedida quando o crédito perseguido estiver com a exigibilidade suspensa (art. 151 do CTN) ou
quando efetivada penhora. Embora não seja hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a
jurisprudência pátria vem admitindo, que o oferecimento de caução seja fator que permita a emissão de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. A caução oferecida pelo contribuinte é equiparável à penhora e
viabiliza a certidão almejada. Possível, portanto, o oferecimento de seguro-garantia para o fim de expedição
de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, embora tal caução não tenha o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário Provimento do recurso.
(TJ-RJ - AI: 00560577720168190000 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS CENTRAL DE DIVIDA ATIVA,
Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/09/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 29/09/2017)".
***
"Agravo de instrumento - Execução fiscal - Aplicação do Código de Processo Civil - Subsidiariedade Garantia do juízo - Art. 9º, II, da Lei 6.830 de 1980 - Seguro garantia - Possibilidade expressamente prevista
- Certidão de débito tributário - Emissão de certidão positiva com efeitos de negativa - Art. 206 do Código
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Tributário Nacional - Possibilidade - Caução suficiente - Decisão reformada - Recurso ao qual se dá
provimento. 1. Em sede de execução fiscal, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, devendo
o procedimento obedecer, primeiramente, às normas da Lei 6.830 de 1980. 2. A oferta de seguro como
garantia à execução fiscal é expressamente prevista na lei reguladora da matéria. 3. O oferecimento de
caução suficiente à garantia do juízo é apto a ensejar a emissão de certidão positiva de débito tributário com
efeitos de negativa. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1.0105.16.043231-3/001 - COMARCA DE
GOVERNADOR VALADARES - 6ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
(TJ-MG - AI: 10105160432313001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 24/10/2017,
Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2017)".
No que se refere à alegada contradição com o entendimento proferido no julgado do AREsp nº.
1.027.865/RS do STJ (citado na Decisão), trata-se de alegação equivocada.
O respectivo caso se refere à possibilidade de "... recusa do ente público à nomeação de precatórios à
penhora, por se tratar de direito de crédito, e não de dinheiro, por quaisquer das causas previstas no art.
656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF, conclui-se que eles não poderão ser aceitos como garantia
antecipada da futura execução".
Na situação destes autos, a Agravada ofereceu como caução apólice de seguro-garantia e não precatório.
Exatamente por isso que o item 2 no referido acórdão foi omitido quando da sua transcrição no julgado.
Com efeito, resta evidente que o Recorrente busca, tão somente, a rediscussão do mérito e inversão do
resultado em seu favor. Entretanto, o presente recurso não se presta hábil ao reexame da matéria,
conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
Feitas essas ponderações, considerando que o Embargante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício
no Julgado e que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria de mérito já decidida,
o desprovimento do presente recurso é medida que se impôs.
Por essas razões, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão
embargada.
Publique-se e intimem-se.
Após as providências necessária, arquive-se.
Boa Vista, 25 de janeiro de 2017.
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Des. Almiro Padilha
Relator
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002121-6 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: MARCELO TADANO – OAB/RR Nº 264-A
EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
ADVOGADOS: ANDRÉ MENDES MOREIRA E OUTROS – OAB/MG Nº 87017
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA

ESTADO DE RORAIMA interpôs os embargos de declaração de fls. 152-156 contra a Decisão de fls. 148149, por meio da qual conheci e neguei provimento ao agravo de instrumento.
O Embargante sustenta que:
a) o julgado é contraditório porque "... assenta que a antecipação da garantia deve observar o mesmo
tratamento conferido a garantia ofertada na execução fiscal (fl.149), que se dá por nomeação de bens à
penhora" (fl. 154);
b) a decisão também é contraditória ao utilizar como fundamento o AREsp nº. 1.027.865/RS do STJ "... que
legitima a recusa do ente credor público face a violação da ordem de preferência vista no art. 11 da LEF,
ainda que em face de antecipação de garantia" (fl. 154).
Ao final, requer o provimento deste recurso, para que seja sanada a contradição, no sentido de conferir
legitimidade à recusa estatal no aceite do seguro-garantia ofertado.
Deixei de intimar a Embargada, por entender que estes aclaratórios não têm efeitos infringentes, conforme
autoriza o art. 219, I, RITJRR.
É o relatório. Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o seu mérito.
O recurso não merece prosperar.
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Conforme relato, o Embargante aduz que o posicionamento adotado na Decisão embargada é contraditório,
porque o Superior Tribunal de Justiça diz ser legítima a recusa do ente credor público em admitir como
garantia apólice de seguro, por se tratar de violação à ordem de preferência do art. 11 da LEF.
Contudo, a fundamentação do julgado foi todo em consonância com o posicionamento jurisprudencial no
sentido de ser possível o deferimento cautelar de obtenção de certidão positiva com efeito negativa,
utilizando-se como caução apólice de seguro garantia.
Confira-se o teor da Decisão embargada:
"O Relator pode, por meio de decisão monocrática, dar provimento a recurso contra julgado em manifesto
confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. E pode não conhecer, negar
ou dar provimento a recurso, nos termos dos incisos III a V do art. 932 do Código de Processo Civil. É o que
dizem os incisos IV e VI do art. 90 do Regimento Interno do TJRR.
O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Recurso Especial Repetitivo nº. 1123669/RS, a tese de que:
‘É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de
forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa’ (Tema 237).
É perfeitamente possível, portanto, a antecipação da garantia para a obtenção de certidão positiva com
efeito de negativa a que se refere o art. 206 do CTN.
Primeiramente, é necessário deixar claro que a atitude da Autora foi de garantir antecipadamente a
execução, na forma do inc. II do art. 9º. da LEF. Ela não efetuou o depósito em dinheiro (inc. I), nem
nomeou bens à penhora (inc. III), nem indicou bens oferecidos por terceiros (inc. IV). Também não se está
tradando aqui de substituição de penhora (art. 15 da LEF).
A antecipação da garantia deve observar o mesmo tratamento destinado à garantia ofertada na execução
fiscal.
A respeito disso, confira-se:
‘TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONTRIBUINTE PODE,
APÓS O VENCIMENTO DA SUA OBRIGAÇÃO E ANTES DA EXECUÇÃO, GARANTIR O JUÍZO DE
FORMA ANTECIPADA, PARA O FIM DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
ENTREMENTES, POR SER VERDADEIRA ANTECIPAÇÃO DE PENHORA, DEVE OBSERVAR AS
REGRAS PERTINENTES, SENDO LEGÍTIMA A RECUSA AOS PRECATÓRIOS ANTE A NECESSIDADE
DE PRESERVAR A ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. AGRAVO INTERNO
DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
1. Ao julgar o REsp. 1.123.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01.02.2010, representativo da controvérsia, o
STJ assentou o entendimento de que, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, o
contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter Certidão Positiva de Débitos com
Efeito de Negativa. Todavia, considerando que a caução representa antecipação da penhora, produzindo os
mesmos efeitos, inclusive para fins de expedição da CPD-EN, seu recebimento deve observar o mesmo
tratamento destinado à garantia ofertada na execução fiscal. Precedente: AgRg no REsp. 1.266.163/RS, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2012.
[...]
3. Agravo Interno da contribuinte desprovido’
(STJ, AgInt no AREsp 1027865/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017)
O Devedor é citado na ação de execução fiscal para pagar a dívida ou garantir a execução (art. 8º. da LEF).
A garantia da execução (art. 9º. da LEF) poderá ser feita por depósito em dinheiro (inc. I), ou por fiança
bancária ou seguro-garantia (inc. II), ou por nomeação de bens à penhora, observada nesta a ordem do art.
11, ou por indicação de bens de terceiros (inc. VI).
O caso em tela, como já dito, não trata de nomeação de bens à penhora e a garantia mediante segurogarantia tem expressa previsão legal. Portanto, é perfeitamente admissível.
O Recorrente argumenta que o § 2º. do art. 835 do CPC/2015 (equivalente ao § 2º. do art. 656 do
CPC/1973) foi contrariado, mas esse entendimento não merece acolhimento, porque não tratamos aqui da
substituição da penhora.
Em relação ao prazo, ele, por si só, não é obstáculo para a aceitação da garantia, pois o seguro pode ser
renovado. Além disso, neste caso concreto, não se discute o débito fiscal. O Autor apenas pretende a
emissão da certidão positiva com efeitos de negativa. Caso o Requerente deixe a garantia desaparecer, a
consequência será apenas a expedição de certidão positiva.
Eventual discussão a respeito do débito fiscal deverá ser feita na futura execução fiscal.
Por essas razões, autorizado pelo art. 90 do RITJRR, conheço e nego provimento ao recurso".
Em igual sentido, faço menção a julgados:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA -
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GARANTIA OFERTADA (APÓLICE DE SEGURO GARANTIA) - SATISFATIVIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA EXPEDIDA A CERTIDÃO E PARA SUSTAR O PROTESTO
DA CDA EFETIVADO. Tendo em vista que a executada moveu ação anulatória com pedido de suspensão
da exigibilidade do crédito e a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, além da sustação do
protesto efetivado pela ré, e considerando que foi ofertada garantia pela autora (apólice de seguro garantia),
é de se considerar idônea para o fim de se obter a certidão positiva com efeito de negativa e para sustar o
protesto da CDA efetivado com o fim de afastar eventuais prejuízos financeiros irreparáveis, mas não para
suspender a exigibilidade do débito. Assim, de rigor o parcial provimento ao recurso.
(TJ-SP 21308996220178260000 SP 2130899-62.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de
Julgamento: 03/08/2017, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 04/08/2017)".
***
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUSPENSAO EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
Versa a controvérsia a respeito da possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa,
na hipótese em que a execução foi garantida por seguro garantia que abarca com folga a totalidade do
crédito exequendo. Consoante dispõe o art. 206 do CTN, a certidão positiva com efeitos de negativa poderá
ser expedida quando o crédito perseguido estiver com a exigibilidade suspensa (art. 151 do CTN) ou
quando efetivada penhora. Embora não seja hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a
jurisprudência pátria vem admitindo, que o oferecimento de caução seja fator que permita a emissão de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. A caução oferecida pelo contribuinte é equiparável à penhora e
viabiliza a certidão almejada. Possível, portanto, o oferecimento de seguro-garantia para o fim de expedição
de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, embora tal caução não tenha o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário Provimento do recurso.
(TJ-RJ - AI: 00560577720168190000 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS CENTRAL DE DIVIDA ATIVA,
Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/09/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 29/09/2017)".
***
"Agravo de instrumento - Execução fiscal - Aplicação do Código de Processo Civil - Subsidiariedade Garantia do juízo - Art. 9º, II, da Lei 6.830 de 1980 - Seguro garantia - Possibilidade expressamente prevista
- Certidão de débito tributário - Emissão de certidão positiva com efeitos de negativa - Art. 206 do Código
Tributário Nacional - Possibilidade - Caução suficiente - Decisão reformada - Recurso ao qual se dá
provimento. 1. Em sede de execução fiscal, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, devendo
o procedimento obedecer, primeiramente, às normas da Lei 6.830 de 1980. 2. A oferta de seguro como
garantia à execução fiscal é expressamente prevista na lei reguladora da matéria. 3. O oferecimento de
caução suficiente à garantia do juízo é apto a ensejar a emissão de certidão positiva de débito tributário com
efeitos de negativa. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1.0105.16.043231-3/001 - COMARCA DE
GOVERNADOR VALADARES - 6ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
(TJ-MG - AI: 10105160432313001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 24/10/2017,
Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2017)".
No que se refere à alegada contradição com o entendimento proferido no julgado do AREsp nº.
1.027.865/RS do STJ (citado na Decisão), trata-se de alegação equivocada.
O respectivo caso se refere à possibilidade de "... recusa do ente público à nomeação de precatórios à
penhora, por se tratar de direito de crédito, e não de dinheiro, por quaisquer das causas previstas no art.
656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF, conclui-se que eles não poderão ser aceitos como garantia
antecipada da futura execução".
Na situação destes autos, a Agravada ofereceu como caução apólice de seguro-garantia e não precatório.
Exatamente por isso que o item 2 no referido acórdão foi omitido quando da sua transcrição no julgado.
Com efeito, resta evidente que o Recorrente busca, tão somente, a rediscussão do mérito e inversão do
resultado em seu favor. Entretanto, o presente recurso não se presta hábil ao reexame da matéria,
conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
Feitas essas ponderações, considerando que o Embargante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício
no Julgado e que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria de mérito já decidida,
o desprovimento do presente recurso é medida que se impôs.
Por essas razões, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão
embargada.
Publique-se e Intimem-se.
Após, realizem as providências de praxe.
Boa Vista, 25 de janeiro de 2017.
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Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Des. Almiro Padilha
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002984-7 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES PESSOA – OAB/RJ Nº 80572
AGRAVADO: GILSON CARLOS MARTINS E SIQUEIRA
ADVOGADO: ABHNER DE SOUZA GOMES LINS DOS SANTOS – OAB/RR Nº 1018-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão proferida no processo
n° 0817621-38.2017.8.23.0010 (EP. 50), que indeferiu a medida liminar requerida, em virtude de não ter
demonstrado o requisito da probabilidade do direito.
Em síntese, a agravante declara que é concessionária do serviço telefônico fixo comutado (STFC) e
autorizatária do serviço móvel pessoal (SMP) e foram impedidos de acessar a área onde se encontra em
funcionamento a Estação Rádio Base, sendo que os equipamentos ali instalados tiveram o fornecimento de
energia interrompido.
Em suas razões, menciona que a referida estação prevê cobertura de sinal celular em quase toda a cidade
de Boa Vista, proporcionando a prestação dos serviços telefônicos e de internet. Além disso, destaca que
tais serviços alcançaram a característica de imprescindibilidade, sendo considerados de utilidade pública
pelo Novo Código Florestal, diante da importância econômica e social do serviço prestado à população.
Sustenta que o referido imóvel, onde está localizada a estação, é objeto de contrato de locação celebrado e
qualquer ato que importe em ofensa à posse da agravante pode trazer consequências e gerar graves
prejuízos às suas atividades, além de colocar em risco a segurança das pessoas que por lá circulam.
Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal de modo que seja deferida a reintegração da posse
postulada. Ao final, a confirmação da liminar para torná-la definitiva.
De acordo com o Código de Processo Civil, cabe ao relator antecipar a pretensão recursal quando houver
risco de dano e probabilidade de provimento do recurso:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
(...)"
Em análise preliminar, o agravante menciona, como fundamento para a medida requerida, que a
comprovação da ameaça de invasão do agravado, somada à construção dentro de imóvel de posse da
agravante, ambas evidenciadas pelas provas carreadas nos autos, são suficientes para o deferimento da
liminar, para garantir assim a posse mansa e pacífica da operadora, a manutenção da ordem no local e a
continuidade da atividade econômica ali desenvolvida.
Sobre o risco de dano, afirma que as consequências do esbulho não atingem apenas a agravante, mas
também todos os consumidores, em razão da característica de serviço público prestado pela operadora.
Contudo, não estão presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No caso, não
restou evidenciada a plausibilidade do direito, pois o pleito baseia-se apenas com juntada de contrato de
locação realizado com a antiga moradora do imóvel, e o boletim de ocorrência declarando o impedimento de
acesso ao local para manutenção da torre, sem a comprovação de pagamento dos aluguéis, conforme
mencionado pela agravante. Além disso, não vislumbro possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação,
tampouco irreversibilidade da medida liminar.
Ressalte-se que o juízo de probabilidade feito nesta fase é preliminar, portanto a análise do mérito pode
conduzir a conclusão distinta.
Face ao exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do
CPC.
Publique-se. Comunique-se. Intimem-se.
Boa Vista/RR, 22 de janeiro de 2018.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
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Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001996-2 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: TATIENE DOS REIS FERREIRA
ADVOGADO: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA – OAB/RR Nº 144-A
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no processo de nº. 082085358.2017.823.0010, que deferiu o pedido liminar de decretação de indisponibilidade de bens dos
demandados na ação civil pública.
A agravante afirma que na época dos fatos fazia parte do comitê de investimento do IPERR, órgão sem
qualquer poder decisório, tendo caráter meramente consultivo.
Alega que não possui responsabilidade pela decisão de transferir os valores relativos aos recursos de
aposentadoria dos servidores públicos estatuais, não tendo praticado conduta ilícita que caracterize
improbidade administrativa.
Argui que o agravado não indicou qual a conduta ilícita comissiva ou omissiva praticada, sendo parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa.
Aduz que a decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos réus da referida ação não possui
justificativa, sendo desarrazoada e desproporcional.
Afirma que todas as suas contas bancárias foram bloqueadas, comprometendo a sua subsistência e de sua
família.
Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a revogar a decisão para desbloquear as contas
bancárias.
Na fl. 59, foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Nas contrarrazões, o agravado pede a manutenção da decisão de bloqueio e de indisponibilidade de bens.
A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
Ao analisar o processo eletrônico acima mencionado, verifico que foi proferida nova decisão que determinou
da retirada dos bloqueios, restrições e de indisponibilidades (evento 76).
Assim, a agravante não tem mais interesse processual, uma vez que houve perda superveniente do objeto
em decorrência da nova decisão.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça prevê tais poderes do relator no art. 90:
"Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis:
IV – não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, incisos III a V, do Código de
Processo Civil;"
Cito os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO
OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto e do próprio interesse de agir no recurso de
agravo de instrumento.
2. Recurso conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.
(TJDFT. Acórdão n.919600, 20150020171037AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 22/02/2016. Pág.: 233)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO PREJUDICADO. DECISÃO
REVOGADA. PERDA OBJETO.
1. Verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão que motivou o
recurso foi revogada pelo Juízo a quo (CPC 557).
2. Negou-se provimento ao agravo regimental.
(TJDFT. Acórdão n.917053, 20150020289532AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: 163)
Por estas razões, com fundamento no art. 932, III, CPC, c/c art. 90, IV, do RITJRR, não conheço do
presente recurso.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002893-0 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA – SINTER
ADVOGADOS: BERNARDINO DIAS DE SOUZA CRUZ NETO E OUTRO – OAB/RR Nº 178
AGRAVADOS: DOREIDE LINA DE ABREU SANTOS E OUTROS
ADVOGADO: MAURO SILVA DE CASTRO – OAB/RR Nº 210
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no processo n° 082572871.2017.8.23.0010, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de
fazer qualquer desconto a título de honorários em favor do segundo réu (Bernardino Dias) dos valores a
serem recebidos pelos agravados em decorrência do Processo nº 003093-30.2011.4.01.4200, que tramitou
na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima.
Em síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada merece ser revogada ante a ocorrência da
litispendência, uma vez que "tal decisão já foi prolatada na sentença dos autos de número 000071907.2014.5.11.0051, que tramita na 1ª Vara do Trabalho e encontra-se em fase de recurso..." (fls. 10/11).
Aduz que faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo, ante o flagrante desrespeito aos dispositivos
legais que tratam da litispendência.
Afirma que não estavam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão da tutela de
urgência pelo Juízo de origem, merecendo, por tal motivo, ser suspensa.
Alega, ainda: a) a impossibilidade de concessão de gratuidade da justiça pelo magistrado de 1º grau; b) a
inexistência de dano moral; c) a incompatibilidade do valor atribuído à causa e o proveito econômico
pretendido na ação; e d) a litigância de má-fé.
Afirma que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a respeito dos honorários, sendo o juízo
competente o TRF1, que entende pela possibilidade dos destaques da verba honorária, não assistindo
razão à parte autora.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, conjuntamente à determinação do
bloqueio dos valores que as partes trazem à discussão na lide, com o envio de ofício ao Juízo do TRF1 para
que efetue o referido bloqueio na ação nº 003093-30.2011.4.01.4200, que tramita na 2ª Vara Federal, até
que se resolva a lide neste Juízo. No mérito, que seja dado provimento para revogar a decisão agravada,
com a determinação do bloqueio no valor total discutido no TRF.
O art. 1.019 do CPC estabelece que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir-lhe efeito
suspensivo:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos recursos estão previstos no art. 995, parágrafo
único, do CPC:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em
sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A probabilidade de concessão do efeito suspensivo do recurso não está suficientemente demonstrada, uma
vez que o agravante fundamenta suas alegações basicamente na ocorrência de litispendência, sendo que
as demais afirmações dizem respeito ao mérito.
Ademais, o agravante visou desconstituir os requisitos que autorizaram o deferimento da tutela de urgência
em 1º grau, não tendo logrado êxito em comprovar os requisitos autorizadores para a concessão do efeito
suspensivo no presente recurso, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe.
Ressalte-se que o juízo de probabilidade feito nesta fase é preliminar, podendo a análise do mérito pode
conduzir a conclusão distinta.
Considerando a necessidade do preenchimento de ambos requisitos legais para concessão do efeito
suspensivo, indefiro tal pedido.
Intimem-se os agravados para que se manifestem no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC.
Comunique-se ao Juízo de origem. Efetuar as diligências necessárias.
Publique-se e intime-se.
Boa Vista/RR, 14 de dezembro de 2017.
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Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.817299-6 - BOA VISTA/RR
APELANTE: ERNANI BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR
ADVOGADOS: ERNANI BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR E OUTRO – OAB/RR Nº 318-B
APELADO: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA – OAB/RR Nº 456-A
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Conforme decisão de fl. 08, o apelante foi intimado para o recolhimento das custas processuais, sob pena
de deserção, o qual manteve-se inerte, de acordo com a certidão de fl. 10-v.
A data para o pagamento das custas judiciais teve início no dia 07.12.2017, conforme certidão de
publicação no DJE de fl. 10, e o termo final ocorreu no dia 15.12.2017, sem nenhuma manifestação acerca
do preparo devido.
Portanto, o recurso é deserto e não pode ter seguimento.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA
DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos
comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de
remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua
deserção. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência da guia de custas e o respectivo comprovante de
pagamento, mesmo após intimação da agravante para sanar o vício, nos termos do § 4º do art. 1.007 do
Código de Processo Civil de 2015, o recurso especial não foi devidamente preparado, configurando-se a
deserção.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RCD no AREsp 1009730/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 29/06/2017)
RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL DO PARTICULAR. REVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC/2015.
DESERÇÃO.
(...)4. O Recurso Especial de Silvio José Ferreira foi recebido no STJ desacompanhado do comprovante de
recolhimento de custas processuais, não tendo ocorrido a intimação da parte recorrente, na instância
ordinária, para providenciar o respectivo pagamento.
5. O art. 99, § 5º, do CPC/2015 preceitua que na hipótese em que o recurso que verse exclusivamente
sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário de justiça gratuita,
o recurso estará sujeito a preparo. In casu, foi proferido despacho determinando a intimação do recorrente,
na pessoa de seu advogado, para realizar no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro das custas
processuais, conforme preceitua o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 (fl. 1.072, e-STJ). Ocorre que
os autos voltaram conclusos sem manifestação da parte (fl. 1.075, e-STJ). Dessa forma, o reconhecimento
da deserção é medida que se impõe.
6. Recurso Especial do Estado do Paraná parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido e Recurso
Especial de Silvio José Ferreira não conhecido.
(REsp 1655741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017)
Face ao exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, não conheço do recurso.
Publique-se. Intime-se.
Boa Vista/RR, em 22 de janeiro de 2018.
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Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002122-4 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: MARCELO TADANO – OAB/RR Nº 264-B
EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
ADVOGADO: ANDRÉ MENDES MOREIRA – OAB/MG Nº 87017
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, nos termos do art. 109 e seguintes do RITJRR, e intimem-se
as partes na forma e para fins do inciso I do art. 110 do RITJRR.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
DES. ALMIRO PADILHA
Relator
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001463-3 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: SANDRO BUENO DOS SANTOS
ADVOGADOS: SANDRO BUENO DOS SANTOS E OUTRA – OAB/RR Nº 325-B
EMBARGADOS: GABRIELLA MARQUES COELHO E OUTROS
ADVOGADOS: MAURO SILVA DE CASTRO E OUTRO – OAB/RR Nº 210-N
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 e seguintes do RITJRR, e
intimem-se as partes na forma e para fins do inciso I do art. 110 do RITJRR.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
DES. ALMIRO PADILHA
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002736-1 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 337-A
AGRAVADO: GILDECI BARBOSA SILVA
ADVOGADO: RIMATLA QUEIROZ – OAB/RR Nº 194
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA

DES. ALMIRO PADILHA
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002705-6 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADA: CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960
AGRAVADO: RAIMUNDO NETO ALVES LOPES
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(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes c/c 217, III, do
RITJRR.
Intimem-se as partes na forma e para fins dos inc. I e II do art. 110 do RITJRR. Não cabe sustentação oral
neste recurso, conforme o inc. VIII do art. 937 do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
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ADVOGADA: CAMILLA MATSUURA DE LIMA – OAB/GO Nº 37640
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes c/c 217, III, do
RITJRR.
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR.
Não cabe sustentação oral neste recurso, conforme o inc. VIII do art. 937 do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Des. Almiro Padilha
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002737-9 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 337-A
AGRAVADO: ESPÓLIO DE HÉRCULES FREITAS FILHO
ADVOGADO: ILDO DE ROCCO – OAB/RR Nº 492
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes c/c 217, III, do
RITJRR.
Intimem-se as partes na forma e para fins dos inc. I e II do art. 110 do RITJRR.
Não cabe sustentação oral neste recurso, conforme o inc. VIII do art. 937 do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
DES. ALMIRO PADILHA
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002729-6 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/SP Nº 211648
AGRAVADO: LUIZ MARANHÃO DE LACERDA
ADVOGADO: RÁRISON TATAÍRA DA SILVA – OAB/RR Nº 263
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes c/c 217, III, do
RITJRR.
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR.
Não cabe sustentação oral neste recurso, conforme o inc. VIII do art. 937 do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.

AGRAVO INTERNO Nº 0000.18.000001-0 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/RR Nº 479-A
AGRAVADA: MARIA DAS DORES GOIANA COSTA
ADVOGADO: RIMATLA QUEIROZ – OAB/RR Nº 194
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
DESPACHO
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Des. Almiro Padilha
Relator
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Intime-se a Agravada para manifestação em até quinze dias, conforme o § 2º. do art. 1021 do CPC/2015.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
Des. Almiro Padilha
Relator

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002935-9 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: NELSON PASCHOALOTO – OAB/SP Nº 108911
AGRAVADO: ESRON MESSIAS VIEIRA MARTINS
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
DESPACHO
1. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 217, II, do RTJRR.
2. Após, volte-me concluso.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
DES. ALMIRO PADILHA
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002950-8 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: CELSO ROBERTO BONFIM DOS SANTOS – OAB/RR Nº 328-P
AGRAVADA: ANDREA ALEXANDRA MAGRINI SONSIN
DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO GUTEMBERG WEIL PESSOA
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
DESPACHO
Intime-se o Agravado, conforme o § 2º. do art. 1021 do CPC.
Após, com ou sem manifestação, volte-me.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
Des. Almiro Padilha
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002975-5 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
DESPACHO
1. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 217, II, do RTJRR.
2. Após, volte-me concluso.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.

AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002781-7 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: JOCIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES
ADVOGADO: JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
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(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 e seguintes do RITJRR, e
intimem-se as partes na forma e para fins do inciso I do art. 110 do RITJRR.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

DES. ALMIRO PADILHA
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002904-5 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORA DO ESTADO: ALDA CELI ALMEIDA BOSON SCHETINE – OAB/RR Nº 190-P
AGRAVADOS: DALVANIRA MOURÃO E RONDINELE LTDA – ME E OUTROS
DEFENSORA PÚBLICA: TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
DESPACHO
1. Segue o relatório.
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR.
Boa Vista (RR), em 22 de janeiro de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002758-5 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 337-A
AGRAVADA: MARIA DE JESUS DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO: ILDO DE ROCCO – OAB/RR Nº 492
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
(...)
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002617-3 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADA: CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960
AGRAVADA: JESSICA DA SILVA GOMES
ADVOGADO: MATHEUS BRINIER DE ABREU – OAB/RR Nº 1453-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002902-9 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORA DO ESTADO: ALDA CELI ALMEIDA BOSON SCHETINE – OAB/RR Nº 190-P
AGRAVADOS: DALVANIRA MOURÃO E RONDINELE LTDA – ME E OUTROS
DEFENSORA PÚBLICA: TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
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(...)
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
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DESPACHO
1. Segue o relatório.
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR.
Boa Vista (RR), em 23 de janeiro de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.14.000735-2 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: MARCELO TADANO
EMBARGADOS: CD SHOP COMÉRCIO LTDA E OUTROS
DEFENSORA PÚBLICA: TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 e seguintes do RITJRR, e
intimem-se as partes na forma e para fins do inciso I do art. 110 do RITJRR.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2017.
DES. ALMIRO PADILHA
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.10.921473-3 - BOA VISTA/RR
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N
APELADO: MANOEL DE LUNA CRUZ
ADVOGADOS: GISELE DE SOUZA MARQUES AYONG TEIXEIRA E OUTROS – OAB/RR Nº 721-N
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, nos termos do art. 109 e seguintes do RITJRR.
Intime-se as partes, nos termos do art. 110, I e II do mesmo Regimento.
Em caso de pedido de sustentação oral, incluam-se os autos em pauta presencial, independentemente de
nova conclusão.
Boa Vista, 19 de janeiro de 2018.
Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora

(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 e seguintes do RITJRR, e
intimem-se as partes na forma e para fins do inciso I do art. 110 do RITJRR.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
DES. ALMIRO PADILHA
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.721632-0 - BOA VISTA/RR

SICOJURR - 00060264
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.821446-9 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: RAIMUNDO SILVA LUZ
ADVOGADO: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA – OAB/RR Nº 144-A
EMBARGADO: NERITON CÉZAR GUELFI
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
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EMBARGANTE: AURISTONI VIEIRA BEZERRA
ADVOGADO: JOÃO FÉLIX DE SANTANA NETO – OAB/RR Nº 091-B
EMBARGADO: O MUNICIPIO DE BOA VISTA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MARCUS VINÍCIUS MOURA MARQUES
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

DESPACHO
Intime-se o embargante, através de seu advogado, para que assine a petição dos embargos que encontrase apócrifa.
Publique-se.
Boa Vista-RR, 23 de janeiro de 2018.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.802795-5 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA
ADVOGADO: WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
EMBARGADA: MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO: VICENTE RICARTE BEZERRA NETO – OAB/RR Nº 964-N
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR.
Intimem-se as partes para ciência na forma do inc. I do artigo 110 do RITJRR.
Não cabe sustentação oral neste recurso, conforme o inc. VIII do art. 937 do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
Des. Almiro Padilha
Relator

(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR.
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR.
Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento
presencial, independentemente de nova conclusão.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
Des. Almiro Padilha
Relator

SICOJURR - 00060264
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.09.907021-0 - BOA VISTA/RR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
1ª APELADA: LUCIANA RIBEIRO DE MORAES
ADVOGADO: ALEXANDER SENA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 247-B
2º APELADO: GILMAR MORAES DE AZEVEDO
ADVOGADO: ANTONIO AGAMENON DE ALMEIDA – OAB/RR Nº 144-A
3ª APELADA: GLAIR GLORES DE MENEZES FERNANDES
ADVOGADO: GIL VIANNA SIMÕES BATISTA – OAB/RR Nº 410-N
4ª APELADA: MÔNICA REGINA BARBOSA NUNES
ADVOGADO: ALLAN KARDEC LOPES MENDONÇA FILHO – OAB/RR Nº 468-N
5º APELADOS: PAULO SÉRGIO FERREIRA LAVAREDA E DNZL CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
DEFENSORA PÚBLICA: TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
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AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002785-8 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 337-A
AGRAVADA: VERA REGINA GUEDES DA SILVEIRA
ADVOGADO: ILDO DE ROCCO – OAB/RR Nº 492-A
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

(...)
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.18.000004-4 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS MENDES
ADVOGADO: WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA – OAB/SP Nº 147020-N
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, nos termos do artigo 109 e seguintes c/c 217, III, do RITJRR.
Boa Vista, 23 de janeiro de 2017.
Des. Almiro Padilha
Relator
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001320-5 - BOA VISTA/RR
1ª EMBARGANTE / 2ª EMBARGADA: CARANÃ-CONSTUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ADVOGADO: ALESSANDRO ANDRADE LIMA – OAB/RR Nº 677
2º EMBARGANTE / 1º EMBARGADO: O MUNICIPIO DE BOA VISTA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no RITJRR.
Boa Vista - RR, 18 de dezembro de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator

(...)
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no RITJRR.
Boa Vista - RR, 18 de dezembro de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.815631-7 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA

SICOJURR - 00060264
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.805060-8 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTES: V. R. M. O e OUTRO
ADVOGADO: TERTULIANO ROSENTHAL FIGUEIREDO – OAB/RR Nº 299-B
EMBARGADA: M. S. C. I.
ADVOGADOS: THIAGO PIRES DE MELO E OUTROS – OAB/RR Nº 938-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
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EMBARGADO: ROGÉRIO ABREU MUNDIM
DEFENSOR PÚBLICO: JANUÁRIO MIRANDA LACERDA
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

DESPACHO
Tendo em vista que a Embargante pretende imprimir efeitos modificativos ao recurso, intime-se o
Embargado para se manifestar.
Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista-RR, 26 de janeiro de 2018.
Des. Almiro Padilha
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.15.001838-0 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
1ª AGRAVADA: COSTA RICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
ADVOGADO: RODOLPHO MORAIS – OAB/RR Nº 269
2ª AGRAVADA: DR7 SERVIÇOS DE OBRAS LTDA – ME
ADVOGADO: RODOLPHO MORAIS – OAB/RR Nº 269
3º AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: ERNANI BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR
4ª AGRAVADA: SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA
ADVOGADA: MARIA EMÍLIA BRITO SILVA LEITE
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
(...)
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR.
Boa Vista, 22 de janeiro de 2018.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020.15.000010-5 – CARACARAÍ/RR
1º APELANTE / 2º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
2º APELANTE / 1º APELADO: ALFEU DE SOUZA GENTIL
ADVOGADO: ATALIBA DE ALBUQUERQUE MOREIRA – OAB/RR Nº 421
3º APELANTES: CLEIVAN RODRIGUES E ROSANA PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADA: LAYLA HAMID FONTINHAS – OAB/RR Nº 350-B
4º APELANTES: SIZENANDO ANDRADE DE LIMA NETO E ARENILZA CUNHA RODRIGUES
ADVOGADO: GERSON COELHO GUIMARÃES – OAB/RR Nº 218-B
5º APELANTE: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR: JUIZ CONVOCADO EUCLYDES CALIL FILHO

Acolho a manifestação ministerial de fl. 1.068.
Dê-se vista ao Dr. Ataliba de Albuquerque Moreira (OAB/RR 421), advogado do acusado Alfeu de Souza
Gentil (fls. 931/932), para apresentar as contrarrazões ao apelo ministerial (fls. 995/1.004), no prazo de 08
(oito) dias.
Após, dê-se vista ao Parquet graduado.
Publique-se.
Boa Vista, 24 de janeiro de 2018.
Juiz Convocado EUCLYDES CALIL FILHO
Relator
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO

SICOJURR - 00060264
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DESPACHO
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.07.158331-3 – BOA VISTA/RR
APELANTE: R. L. S.
ADVOGADO: EDNALDO GOMES VIDAL – OAB/RR Nº 155-B
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO

Câmara - Única

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

FINALIDADE: Intimação da parte Apelante, através do seu advogado constituído nos autos EDNALDO
GOMES VIDAL – OAB/RR Nº 155-B, para apresentar as razões recursais, no prazo legal.
Boa Vista – RR, 26 de janeiro de 2018.
Glenn Linhares Vasconcelos
Diretor da Secretaria
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.17.157860-2 – BOA VISTA/RR
1º APELANTE / 2º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
2º APELANTE / 1º APELADO: FREDSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO ALBERTO DOS RESUS SALUSTIANO – OAB/RR Nº 525
RELATOR: JUIZ CONVOCADO EUCLYDES CALIL FILHO
FINALIDADE: Intimação do 2º Apelante / 1º Apelado, através do seu advogado constituído nos autos
FRANCISCO ALBERTO DOS REIS SALUSTIANO – OAB/RR Nº 525, para apresentar as contrarrazões
recursais, no prazo legal.
Boa Vista – RR, 26 de janeiro de 2018.
Glenn Linhares Vasconcelos
Diretor da Secretaria

BOA VISTA, 26 DE JANEIRO DE 2018
CRISTINE HELENA MIRANDA FERREIRA RODRIGUES
DIRETORA DA SECRETARIA

EbFsK2JQd4TjS6dyw7X/dEgSQbw=

GLENN LINHARES VASCONCELOS
DIRETOR DA SECRETARIA
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PRESIDÊNCIA
PORTARIA N° 135, DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

Presidência - TJRR

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

CONSIDERANDO o teor do procedimento SEI n° 0010778-79.2017.8.23.8000;
RESOLVE:
Conceder licença-prêmio por assiduidade ao Juiz de Direito CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE
ARAÚJO, no período de 04/06/2018 a 08/06/2018, devendo o restante do período ser oportunamente
usufruído.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
PORTARIA N° 136, DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO o teor do procedimento SEI n° 0000941-63.2018.8.23.8000;
RESOLVE:
Convalidar a designação dos servidores abaixo relacionados, por terem laborado durante o Recesso
Forense, compreendido entre os dias 20/12/2017 a 06/01/2018:
Fernanda Monteiro Viana
José Ribamar Neiva Nascimento
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

FQZ6/VQwNoFVH2xuDMGy624peBs=

Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

SICOJURR - 00060282

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
NÚCLEO DE PRECATÓRIOS
Expediente de 24/01/2018

Precatório nº 13/2008
Requerente: Indústria, Comércio e Construções Paraná Agro-Industrial Ltda
Advogado: Rodolpho César Maia de Morais – OAB/RR nº 269
Requerido: Estado de Roraima
Procurador: Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
Requisitante: Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista

Diretoria - Núcleo de Repercussão e Recursos Administrativos

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

DECISÃO
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 143/144.
Considerando o depósito informado para pagamento do presente precatório, conforme extrato
bancário acostado às folhas 139/140 e a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de
R$ 1.548.454,82 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos), sem retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Expeça-se o alvará de levantamento de valores, na quantia de R$ 1.548.454,82 (um milhão,
quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e seus
acréscimos legais em favor de Indústria, Comércio e Construções Paraná Agro-Industrial Ltda (CNPJ
84.017.086/0001-55), ficando desde já a requerente intimada a retirá-lo.
Ao Núcleo de Precatórios.
Publique-se.
Boa Vista, 26 de janeiro de 2018.

BRUNA ZAGALLO
Juíza Auxiliar da Presidência
Precatório nº 009/2012
Requerente: Aurea Lúcia Melo Oliveira Correa
Advogado: Johnson Araújo Pereira – OAB/RR nº 105-B
Requerido: Estado de Roraima
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Roraima
Requisitante: Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista

Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 150/151.
Considerando o depósito efetuado para pagamento do presente precatório, nos termos do art. 100,
caput, da Constituição Federal, conforme comprovante à folha 148, bem como a norma tributária aplicável
ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 105.470,19 (cento e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e
dezenove centavos) e seus acréscimos legais em favor da pessoa física Aurea Lúcia Melo Oliveira Correa,
sem retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Expeça-se o alvará de levantamento de valores na quantia de R$ 105.470,19 (cento e cinco mil,
quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos) em favor de Aurea Lúcia Melo Oliveira Correa, ficando
desde já a requerente intimada a retirá-lo.
Ao Núcleo de Precatórios.

SICOJURR - 00060260
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DECISÃO
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Publique-se.
Boa Vista, 26 de janeiro de 2018.

BRUNA ZAGALLO
Juíza Auxiliar da Presidência
Precatório n.º 54/2015
Requerente: Heriethe Angela Feitosa Melville
Advogado (a): Silas Cabral de Araújo Franco - OAB/RR nº 413-N
Requerido: Estado de Roraima
Procurador: Procuradoria Geral do Estado
Requisitante: Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista

Diretoria - Núcleo de Repercussão e Recursos Administrativos

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

DECISÃO
Trata-se de precatório expedido em favor de Heriethe Angela Feitosa Melville, referente ao
processo de conhecimento nº 010.07.160460-6 e de execução nº. 0718823-81.2013.8.23.0010, movido em
desfavor do Estado de Roraima.
Conforme consta da decisão à folha 55, o Juízo da execução determinou o cancelamento deste
precatório, em razão da duplicidade apontada pelo Núcleo de Precatórios, no despacho à folha 54.
Diante do exposto, determino a exclusão da lista cronológica do Estado de Roraima.
Expeça-se ofício a Excelentíssima Senhora Governadora, informando-a sobre a exclusão da lista
cronológica e o arquivamento dos autos.
Comunique-se ao Juízo da Execução.
Após, ao Núcleo de Precatórios para arquivamento.
Publique-se.
Boa Vista, 25 de janeiro de 2018.

OPr5rEHO6abPnCNYciUVQLnEK4Y=

BRUNA ZAGALLO
Juíza Auxiliar da Presidência
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GABINETE DA JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 31 DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018
A JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por meio da Portaria nº 1055, do dia 18 de maio de 2017;
CONSIDERANDO o teor do procedimento SEI nº 0000963-24.2017.8.23.8000;
RESOLVE:

Gabinete do Juíz Auxiliar - Presidência

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Tornar sem efeito a Portaria nº 30/GJAP, publicada no DJE 6140, de 26.01.2017, que interrompeu, no
interesse da administração, a contar de 26.01.2018, as férias da Dra. DANIELA SCHIRATO COLLESI
MINHOLI, Juíza de Direito titular da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas:
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência
PORTARIA Nº 32 DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018
A JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por meio da Portaria nº 1055, do dia 18 de maio de 2017;
CONSIDERANDO o teor do procedimento SEI nº 0001023-94.2018.8.23.8000;
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria nº 27/GJAP, publicada no DJE 6138, de 24.01.2017, que alterou, no interesse
da administração, as férias do Dr. CICERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Juiz de Direito titular da
Segunda Vara Criminal, referente ao primeiro período de 2018, anteriormente marcadas para o período de
29.01 a 07.02.2018, para serem usufruídas oportunamente;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

C8MJO5hEuF9nwECM8OAsazD0Hw4=

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência

SICOJURR - 00060276
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CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Expediente de 26/01/2018

SEI Nº 0018246-87.2017.8.23.60301-380
Assunto: Pedido de Providências
Origem: Corregedoria Geral de Justiça

Jurídica da Corregedoria - Corregedoria

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Decisão
Trata-se de Pedido de Providências da (...) tendo em vista entendimento divergente com o
Cartório de (...) a respeito de registro de Título de Domínio de loteamento do INCRA.
Acolho os termos do parecer DG1 (...), e, considerando as informações constantes do
expediente supra, verifico que o Pedido de Providências não é o instrumento adequado a ser aplicado nesta
situação. A via acertada neste caso seria a Suscitação de Dúvida ao Juízo Cível da Comarca de (...), nos
termos do art. 167 do Provimento/CGJ 001 de 02/02/2017.
Ainda, em atenção as informações constantes do presente expediente, determino à CPS
instauração de verificação preliminar para coleta de informações da (...), (...), a respeito da não expedição
de Nota Devolutória, e da recusa em prestar informações a esta CGJ quando determinado, nos termos do
art. 125 do Provimento/CGJ 001 de 02/02/2017.
Expedientes necessários.
Publique-se, com as cautelas legais.
Intime-se. Cumpra-se.

PAULO CÉZAR DIAS MENEZES

JzVI/Vu/tCty3MuGyIUUVhedSbE=

Juiz Auxiliar da Corregedoria

SICOJURR - 00060273

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXI - EDIÇÃO 6141

SEI Nº 0018246-87.2017.8.23.60301-380
Assunto: Pedido de Providências
Origem: Corregedoria Geral de Justiça
Despacho – CGJ/DG1G
À Secretaria da CGJ para instauração de Verificação Preliminar. Cumpra-se.

31/92
Jurídica da Corregedoria - Corregedoria

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

PAULO CÉZAR DIAS MENEZES

JzVI/Vu/tCty3MuGyIUUVhedSbE=

Juiz Auxiliar da Corregedoria
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COMUNICADO

A Corregedoria-Geral de Justiça no uso de suas atribuições comunica a mudança de horário do
Cartório Loureiro - 1º Ofício de Notas, Protesto e Registro de Boa Vista - RR, que passará a atender ao
público de forma ininterrupta das 8h às 16h , a partir do dia 01 de fevereiro de 2018.
Boa Vista/RR, 26 de Janeiro de 2018.

Jurídica da Corregedoria - Corregedoria

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE
Processo SEI n.º 0017606-91.2017.8.23.8000
Origem: (...)
Assunto: Retificação do registro de penalidade.
DECISÃO
1.
Trata-se de processo originado pelo servidor (...), por meio do qual requer a retificação do registro de
penalidade de advertência proveniente da sindicância nº 015/2008 (0242874).
2.
O servidor aduz que houve equívoco da antiga Seção de Registros Funcionais quando da anotação nos
seus assentamentos funcionais da penalidade de advertência a ele aplicada, posto que a data correta da
aplicação seria 22.10.2014 (data da publicação do Acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura nos
autos Recurso Administrativo nº 0000.09.011516-3) e não 01.12.2014 como consta registrado.
3.
Juntou-se aos autos cópia do Acórdão proferido no Recurso Administrativo nº 0000.09.011516-3, de
15.10.2014, publicado no DJE nº 5378, de 22.10.2014, bem como da certidão de trânsito em julgado do
referido Acórdão, datada de 18.11.2014 (0262504).
4.
Instada, a Secretaria do Tribunal Pleno informou que o Recurso Administrativo nº 0000.011516-3 está
baixado desde 27.11.2014, maço 495, e que houve trânsito em julgado dia 31.10.2014 (0266076), conforme
espelho do Siscom e pdf do trânsito em julgado acostados nos eventos 0273074 e 0273077, respectivamente.
5.
Acerca da anotação das penalidades disciplinares aplicadas aos servidores deste Poder Judiciário, esta
Secretaria de Gestão de Pessoas cumpre as regras estabelecidas pela Corregedoria Geral de Justiça.
Vejamos o disposto na Portaria/CGJ nº 121, de 15 de outubro de 2010 (em vigor):
PORTARIA/CGJ N. º 121, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010
O Des. JOSÉ PEDRO FERNANDES, Corregedor Geral de Justiça, no uso das suas
atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação dos critérios a serem observados
para fins de anotação das penalidades disciplinares aplicadas aos servidores deste
poder Judiciário, por parte do Departamento de Recursos Humanos, quanto aos seus
efeitos; (grifei)
RESOLVE:
Art. 1.º Para fins de anotação, registro e cálculo dos descontos, será considerado o
primeiro dia útil do mês subsequente (sic) ao do trânsito em julgado da decisão de
aplicação da pena ou da decisão do recurso. (grifei)
Art. 2.º Quando se tratar de pena disciplinar de suspensão, sem conversão em multa, o
período de cumprimento da pena aplicada será estabelecido pelo setor competente no DRH,
para fins de anotação, registro e eventuais descontos, o qual comunicará tal período à
chefia imediata do servidor suspenso, com antecedência mínima de 48h, para execução da
penalidade disciplinar.
Art. 3.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, cessados os efeitos da
Portaria CGJ n° 48/2010.
6.
Inobstante a leitura do art. 1º da Portaria supra nos faça compreender, ao menos em primeira análise,
que o dispositivo seja aplicado tão somente às penalidades de cunho pecuniário, é preciso interpretar a
norma ressaltando-se a intenção do legislador à época de sua criação. Nessa linha de intelecção, é possível
inferir do disposto na cláusula de justificativa da Portaria sobredita que esta regulamenta a anotação de todos
os tipos das penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor, incluindo, neste rol, a advertência.
7.
Superado isso, nota-se no excerto que o registro da penalidade aplicada ao requerente deverá ter como
termo inicial o primeiro dia útil do mês subsequente ao trânsito em julgado da decisão que impôs, em
definitivo, a sanção ao servidor.
8.
Com efeito, a antiga Seção de Registros Funcionais procedeu à anotação da advertência aplicada ao
servidor em comento, com efeitos a contar de 01.12.2014, tendo como supedâneo a data da certidão de
trânsito em julgado do Acórdão proferido no Recurso Administrativo, qual seja, 18.11.2014.
9.
Ocorre que a data utilizada como base à anotação corresponde, em verdade, à lavratura da certidão e
não ao efetivo trânsito em julgado do Acórdão. Dessarte, o equívoco da antiga Seção de Registros Funcionais
quando da anotação da reprimenda decorreu da inexistência de informações nos autos do Recurso
Administrativo nº 0000.09.011516-3, capazes de definir a data do trânsito em julgado da decisão do órgão
colegiado.
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10. Nessa esteira, assiste razão ao requerente quanto ao equívoco na anotação da advertência a ele
cominada, todavia, a data correta para início dos efeitos da penalidade é 03.11.2014, sendo este o primeiro
dia útil do mês subsequente ao trânsito em julgado do aresto.
11. Cumpre salientar que, inobstante o decurso do prazo de 3 (três) anos, um dos requisitos para o
cancelamento da citada sanção disciplinar, a penalidade continua produzindo efeitos caso tenha sido
praticada nova infração disciplinar pelo servidor ex vi do art. 125 da LCE 053/2001, vejamos:
Art. 125. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros
cancelados, após o decurso de três e cinco anos de efetivo exercício,
respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova
infração disciplinar.
12. Dito isso, nota-se que a incorreção detectada no caso em apreço pode, porventura, ter prolongado os
efeitos da penalidade. Ademais, tem-se imperiosa a correção requerida, posto que o termo final do registro da
penalidade é determinante à eventual aplicação da penalidade de suspensão em casos de reincidência das
faltas punidas com advertência, conforme inteligência do art. 123 da LCE nº 053/2001.
13. Por todo o exposto, com fulcro no art. 1º da Portaria/CGJ nº 121/2010, DEFIRO PARCIALMENTE o
pedido de retificação formulado pelo servidor (...), determinando a correção do registro de advertência a ele
aplicada, caso esta ainda não tenha sido cancelada, de forma que o termo inicial da penalidade corresponda
à data de 03.11.2014.
14. Ao Gabinete da SGP, para restringir o acesso deste procedimento nos termos do inciso I, §1°, art. 31 da
Lei n.° 12.527/11.
15. Publique-se e notifique-se o requerente via e-mail funcional.
16. Após, à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal para providências pertinentes ao caso e
posterior encaminhamento de cópia desta Decisão à Comissão Permanente de Sindicância, para fins de
retificação de eventuais informações prestadas por esta Secretaria.
Boa Vista-RR, 26 de janeiro de 2018.

Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

VICTÓRIA CORRÊA FORTES
Secretária
Processo SEI n.º 0010707-77.2017.8.23.8000
Origem: Joelma Andrade Figueiredo Melville
Assunto: Alteração de férias.

1.
Trata-se de expediente originado pela servidora JOELMA ANDRADE FIGUEIREDO MELVILLE, Técnica
Judiciária, requerendo alteração de férias que estavam marcadas para 08.01 a 17.01.2018, para serem
usufruídas no período de 21.05 a 30.05.2018 (0270320).
2.
Em manifestação, o Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Dr. Paulo Cezar Dias Menezes,
informou a impossibilidade de anuir a solicitação, em razão de estar em tramitação solicitação de exoneração
da servidora JOELMA ANDRADE do cargo em comissão de Assessor de Segurança e Transporte de
Gabinete da Corregedoria Geral de Justiça, a contar de 08 de janeiro do corrente ano (0274249).
3.
Em novo requerimento, a servidora solicitou alteração de férias com modificação das datas, visto que o
pedido anterior ficou prejudicado pelo processo de exoneração (0277105).
4.
A Chefe de Gabinete do Juiz Auxiliar da Corregedoria informou que a CGJ não poderia anuir o pedido
de alteração de férias da servidora, em razão de ela não pertencer mais à aquela Unidade, conforme Portaria
nº 48 de 15/01/2018-DJE 6132, e Portaria nº 102, de 19/01/2018 -DJE 6136 (0279058).
5.
Juntou-se aos autos o quadro de férias da servidora (0280472).
6.
Inicialmente, cumpre informar que a Resolução do Tribunal Pleno n.º 074/2011 que regulamenta a
concessão, o parcelamento e a alteração das férias nesta Corte, prevê no seu art. 11, parágrafo único, que o
"pedido de alteração por interesse do servidor deverá ser solicitado com antecedência mínima de 10 (dez)
dias da data anteriormente deferida, condicionada à anuência do titular da unidade, sob pena de
indeferimento".
7.
Dito isso, infere-se que a norma supradita estabelece como requisitos essenciais para o deferimento do
pedido de alteração de férias, a antecedência mínima de 10 (dez) dias da data anteriormente deferida e a
anuência do titular da unidade.
8.
Ocorre que, no caso em apreço, o pedido não conta com a anuência do titular da unidade a que a
servidora pertencia à época do pedido (0274249), estando, dessa forma, em desacordo com o que dispõe o
art. 11, parágrafo único, da Resolução TP n.º 074/2011.
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9.
Dessa feita, não se pode olvidar que à Administração é vedado atuar em desarmonia com a norma
regente. Nessa linha de intelecção, insta salientar que o Administrador Público, na prática de seus atos, deve
pautar-se no Princípio da Legalidade, pois, de outro modo, tornar-se-iam inócuas as normas regulamentares
que não fossem observadas, não atingindo o fim público colimado.
10. Ante o exposto, com fulcro no art. art. 6.º, inc. III da Portaria da Presidência n.º 1055/2017, INDEFIRO o
pedido de alteração de férias da servidora JOELMA ANDRADE FIGUEIREDO MELVILLE, Técnica Judiciária,
com fundamento no Princípio da Legalidade, tendo em vista a inobservância dos requisitos estabelecido pelo
art. 11, parágrafo único, da Resolução TP n.º 074/2011.
11. Publique-se.
12. Após, ao Setor de Licenças e Afastamentos para providências pertinentes.
Boa Vista-RR, 26 de janeiro de 2018.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.º 150, DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 1055, de 18 de maio de 2017,
Considerando o disposto no Art. 67 c/c Art. 116, ambos da Lei nº. 8.666/1993,
Considerando o teor do Contrato nº 033/2016, acompanhado por meio do SEI nº 000248355.2016.6.23.8000,
Considerando, ainda, o item 3 da Tabela 09 do Manual de Procedimentos de Compras e Contratações,
aprovado por meio da Resolução n.º 057, de 10.12.2014, do Tribunal Pleno, publicada no DJE n.º 5417, de
19.12.2014,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora SHAYENNE SEABRA CARVALHO, matrícula 3011802, Técnica Judiciária,
lotada na Subsecretaria de Saúde, para exercer a função de Fiscal do Contrato n.º 033/2016 em
substituição às servidoras FLÁVIA MELO ROSAS CATÃO e ANTIDES TAVARES DE JESUS OLIVEIRA
nos casos de ausências, impedimentos, licenças e afastamentos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
VICTÓRIA CORRÊA FORTES
Secretária de Gestão de Pessoas
PORTARIAS DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 1055, de 18 de maio de 2017,
RESOLVE:
N.º 151 - Cessar os efeitos, a contar de 19.01.2018, da designação do servidor JAMES LUCIANO ARAÚJO
FRANÇA, Técnico Judiciário, para responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Primeira Vara de
Fazenda Pública/ Secretaria, em virtude de férias do titular, objeto da Portaria n.º 037, de 10.01.2018,
publicada no DJE n.º 6129, de 11.01.2018.
N.º 152 - Designar o servidor CÉZAR BARBOSA CORREA, Função Técnica de Assessoramento, para,
sem prejuízo de suas atribuições, responder pela Função de Chefe do Setor de Bens Apreendidos, no
período de 09.01 a 07.02.2018, em virtude de férias da titular.
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N.º 154 - Designar a servidora ELISANGELA EVANGELISTA BESERRA, Técnica Judiciária, para
responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Comarca de Rorainópolis/ Secretaria, no dia 24.01.2018 e
no período de 27.01 a 06.02.2018, em virtude de férias da titular.
N.º 155 - Designar a servidora EUMÁRIA TEIXEIRA DA SILVA, Oficiala de Gabinete de Juiz, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico da Comarca de Pacaraima/
Gabinete, no período de 17 a 31.01.2018, em virtude de recesso da titular.
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N.º 153 - Designar a servidora DAYNA THALYTA GOMES DO NASCIMENTO DUARTE, Analista Judiciário
- Análise de Processos, para responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Comarca de Rorainópolis/
Secretaria, nos dias 25 e 26.01.2018, em virtude de férias da titular.
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N.º 156 - Designar o servidor GIVANILDO MOURA, Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador, para
responder pela Função de Chefe de Setor da Central de Mandados, no período de 18 a 31.01.2018, em
virtude de recesso do titular.
N.º 157 - Designar a servidora LARISSA DAMASCENO MENEZES NOGUEIRA, Chefe de Gabinete de
Desembargador, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico da
Corregedoria Geral de Justiça, no período de 22 a 30.01.2018, em virtude de recesso da servidora Rafaela
Mendes Ross Campos.
N.º 158 - Designar a servidora POLLYANNE QUEIROZ LOPES DOS SANTOS, Técnica Judiciária, para
responder pelo cargo de Assessor Jurídico da Vara da Justiça Itinerante/ Gabinete, no período de 29.01 a
07.02.2018, em virtude de férias da titular.
N.º 159 - Designar a servidora SABRINA SELLY SCHEFFER DUARTE, Oficiala de Gabinete de Juiz, para,
sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico da Primeira Vara Criminal/
Gabinete, nos períodos de 08 a 27.01.2018 e de 29 a 07.02.2018, em virtude de férias do servidor Caio
Luchini Wenderlich Correia Lima de Castro.
N.º 160 - Designar a servidora SANDRA VIRGINIA KUMER, Oficiala de Gabinete de Desembargador, para,
sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Chefe de Gabinete de Desembargador do
Gabinete da Des.ª Elaine Bianchi, no período de 08 a 27.01.2018, em virtude de férias do titular.
N.º 161 - Designar a servidora SUSANA MARA ALVES DE ALBUQUERQUE, Chefe de Setor, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico do Gabinete do Des. Ricardo
Oliveira, no período de 10.01 a 08.02.2018, em virtude de afastamento da servidora Janaina Ribeiro de
Castro.
N.º 162 - Designar a servidora YANE NOGUEIRA SEVERO GAMEIRO, Assessora Jurídica, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pela Coordenação do Núcleo Jurídico Administrativo, no período de
22 a 26.01.2018, em virtude de recesso da titular.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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VICTÓRIA CORRÊA FORTES
Secretária de Gestão de Pessoas
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente de 26/01/2018
SEI nº 0002383-98.2017.8.23.8000
ASSUNTO: Acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 033/2016 – UNIMED FAMA - Federação
das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima FAMA.
DECISÃO
1. Trata-se o presente procedimento acerca do acompanhamento e a fiscalização do Contrato nº.
033/2016, firmado com a Plano de Saúde - Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Acre,
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima - FAMA.
2. Os autos foram submetidos a essa Secretaria para análise das irregularidades apontadas pelo relatório
do fiscal das pendências motivas principalmente pelos descumprimentos de reembolso e atraso no
agendamento dos atendimentos.
3. Inicialmente, em decisão retro (EP. 0268990), este Secretário entendeu que por falta de atendimento
aos princípios do direito administrativo, mais especificamente o devido processo legal e a ampla defesa,
não efetuou a glosa na fatura no mês de referência novembro de 2017, por falta das notificações de defesa
prévia.
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4. Entretanto, caberia a fiscalização técnica no mês subsequente viabilizar as notificações a contratada,
apurações nas glosas das faturas pontualmente desde o início do ano, como proceder os cálculos de
atualização de valores, bem como a relação dos valores a serem retidos.
PAUTA DA REUNIÃO ENTRE O TJRR X UNIMED - FAMA
5. No dia 22/12/2017 foi realizado uma reunião entre a administração do TJRR e os representantes da
Unimed - FAMA, registrado em Ata (EP.0268905) com as seguintes pautas:
a) Pendências nos reembolsos solicitados pelos usuários do plano de saúde Fama;
b) Aplicação do Acordo de Nível de serviços - ANS pactuado no contrato;
c) Retenção dos valores de reembolso não efetuados pela contratada;
d) Atrasos na autorização de consultas, cirurgias, exames e outros procedimentos;
e) Exigências que ultrapassam os termos contratuais.
6. Por derradeiro, na reunião ficou assinalado o prazo para resposta para as notificações no dia
15/01/2018.
7. A fiscalização instruiu o procedimento SEI 0000873-16.2018.8.23.8000, em 19.01.2018, a empresa
FAMA apresentou tempestivamente contestação quanto as situações abaixo elencadas, porém não houve
apresentação de contestação por parte da contratada da aplicação do ANS (Acordo de Nível de Serviço) e
retenção de valores quanto aos Ofícios 3537/2017 (R$ 201,34), 3332/2017 (R$ 653,45) e 3781/2017 (R$
803,52).
DELIBERAÇÃO QUANTO AOS CASOS NEGADOS PELA CONTRATADA
8. Após a juntada da contestação da contratada, a fiscalização técnica elaborou com uma breve síntese do
alegado pela Empresa com respectiva manifestação do fiscal do contrato, cabendo a deliberação deste
Secretário, vejamos caso a caso:
Trata-se de pedido de reembolso formulado pela beneficiária Maria Josiane Lima Prado, no valor
de R$ 500,00, referente a Nota Fiscal n.º 3295/2016, protocolado junto a Contratada em
23/12/2016, cujo pagamento não foi efetuado.
Contestação FAMA: Alega que anteriormente o procedimento de Escleroterapia era coberto
contratualmente mas considerando que a beneficiária apenas requereu o reembolso após a
assinatura do Primeiro Termo Aditivo que alterou a cobertura desse procedimento, a mesma não
teria direito ao reembolso.
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Manifestação Fiscal: De acordo com o evento 0076017 o procedimento fora realizado pela
Beneficiária em 19.12.2016.
A alteração contratual ocorreu em 20.12.2016 e o pedido foi protocolado junto a FAMA em
23.12.2016 (0078612).
Observa-se que na época da realização o procedimento de Escleroterapia (19/12/2016) tinha
previsão de cobertura no item 4.6.7 "uu" do Termo de Referência nº 028/2016.
O disposto no item 4.15.2.1 do mesmo Termo de Referência estabelece que o pedido de
reembolso deverá estar instruído, acompanhado de nota fiscal ou recibo original, no prazo de 12
meses.
Assim, considerando que na época da realização, o procedimento era coberto contratualmente e
que a beneficiária requereu o reembolso dentro do prazo de 12 meses, entende-se que não
devem ser acolhidas as alegações da empresa contratada, sugerindo a retenção do valor do
reembolso devido (R$ 510,33) e a aplicação do ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para a retenção dos valores
R$510,33 e aplicação do ANS.
ANDERSON RIBEIRO GOMES (SEI 0000244-76.2017.8.23.8000)
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Trata-se de pedido de reembolso formulado pelo beneficiário Anderson Ribeiro Gomes, no valor
de R$ 18.000,00, referente a Nota Fiscal n.º 1808/2017, protocolado junto a Contratada em
10/01/2017 cujas informações complementares foram prestadas em 22/02/2017 e o pagamento
não foi efetuado.
Contestação FAMA: Alega que o beneficiário não entrou em contato com a Federação para
solicitar a remoção. E que por sua única iniciativa, escolheu de forma livre a cidade que julgou
mais adequada para o atendimento, contratou os serviços e depois requereu o reembolso. Que
a empresa entende que não é devido e que já existe demanda judicial n.º 083129146.2017.823.0010 requerendo o reembolso e dano moral, que está em fase de conhecimento
do 2º Juizado Especial de Boa Vista-RR.
Manifestação Fiscal: Depreende-se do procedimento em análise, que o servidor explica que
em 25 de dezembro de 2016 o beneficiário (dependente) teve sérias complicações em virtude
de um problema no coração e que, devido à precariedade do hospital local e da gravidade do
caso, o médico plantonista solicitou sua imediata remoção para a localidade mais próxima com
suporte necessário para atender o caso.
O requerente explica ainda que tentou, sem êxito, contato com a FAMA, pois, segundo o
referido médico, o paciente só poderia ser transportado com segurança por meio de uma UTI
móvel.
O requerente alega também que, por se tratar de feriado nacional de Natal (o que dificultaria por
si só o contato com a FAMA), além do excesso de procedimentos necessários para viabilizar o
atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, a única alternativa foi contratar os
serviços da empresa Pema Pereira Machado Táxi Aéreo LTDA EPP, localizada na Cidade de
Ourilândia do Norte/PA, a aproximadamente 100 (cem) quilômetros de São Félix de Xingu, para
fazer a remoção. Sendo que somente a aludida empresa presta tais serviços naquela região.
Por fim, ele informa que o paciente foi levado para a cidade de Palmas - TO na UTI móvel.

Em 27/01/2017 (0094934), a empresa solicitou Relatório Médico especificando o quadro clínico
do paciente, solicitação e justificativa para a remoção em UTI aérea, do Hospital Origem para o
Hospital Destino. A Contratada pediu também o Relatório da empresa aérea, autorizada para a
realização de transporte aero-médico em UTI, acompanhado de relatório da equipe médica que
realizou o procedimento.
Notificado da complementação exigida pela empresa (0094936), o requerente apresentou os
documentos (0102717), que foram remetidos para a FAMA por meio do Ofício constante do
evento 0104608.
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O pedido de reembolso, juntamente com a nota fiscal do evento 0083065, foi encaminhado à
Operadora, que acusou recebimento em 10/01/2017 (0085020).
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Em 10/05/2017, foi solicitado manifestação quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido
(0146843), porém a empresa não respondeu.
Notificada para apresentar defesa prévia acerca da ocorrência (0256297), a Contratada
permaneceu inerte.
O Termo de Referência 028/2016 (0256298) dispõe o seguinte:
4. DA ABRANGÊNCIA DO PLANO:
Os beneficiários serão atendidos em rede nacional exclusiva (própria), indicada, credenciada,
referenciada, conveniada (ou outro instrumento afim) em todo o país; farão jus à consultas em
consultórios particulares, exames complementares, serviços auxiliares, remoções, inclusive
aérea, e internações hospitalares.
4.6. DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, ÁREAS DE ATUAÇÃO E DOS SERVIÇOS A SEREM
PRESTADOS
Remoção aérea e/ou terrestre, inter-hospitalar, com recursos necessários a garantir a
manutenção da vida, inclusive de UTI, conforme critério do médico responsável pelo paciente e
a equipe médica responsável pelo translado, dentro da abrangência geográfica (se terrestre
limitada à trezentos e trinta quilômetros da Capital mais próxima; se aérea por todo o território
nacional) prevista no contrato e respeitados os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC e equipe médica de remoção; (...)
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DO REEMBOLSO
A CONTRATADA se obriga a assegurar ao beneficiário, além do plano contratado, o reembolso
das despesas decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde prestados ao
beneficiário, em todo o território nacional, quando não for possível a utilização de serviços
próprios, contratados ou credenciados da CONTRATADA, sempre que:
o serviço for prestado em localidade onde não houver profissional, hospital, centro médico,
clínica, básica ou especializada, laboratório, etc, próprio, contratado ou credenciado da
CONTRATADA, habilitado para prestar o serviço;
se configurar caso de urgência ou emergência que impeça a utilização dos serviços próprios,
contratados ou credenciados da CONTRATADA, devidamente justificado; (...)
A Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
define o que se enquadra como situação de emergência, conforme segue:
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº
11.935, de 2009)
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
(Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

Do Prontuário juntado ao evento 0102710 constata-se que o paciente estava internado em
unidade hospitalar e, conforme determinação médica expressa no Laudo, ele deveria ser
removido para hospital com suporte para intervenção invasiva. Logo, o local onde o paciente
estava internado não estava habilitado para prestar o serviço.
No pedido, o requerente afirma que não conseguiu contato com a FAMA e que, segundo ele,
por ser feriado de Natal, dificultaria esse contato.
Porém, mesmo que o requerente não tivesse tentado qualquer contato com a Operadora, ainda
assim teria direito ao reembolso, pois no caso de emergência o ressarcimento é assegurado
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Assim, dos fatos narrados e da documentação juntada ao pedido, verifica-se que o caso se
amolda à definição de emergência, visto que no Laudo Médico constante do evento 0102708 o
médico responsável solicita a remoção urgente do paciente, justificando que deveria ser aérea
em virtude da gravidade do caso. Portanto, a situação de emergência foi devidamente
justificada nos termos do Contrato 033/2016.
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expressamente, tanto no Contrato 033/2016 quanto na legislação da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, dado que nessas situações não há tempo para os trâmites
burocráticos do procedimento de autorização.
Ante o exposto, visto que o requerente demonstrou preencher todos os requisitos do reembolso,
que mesmo após a juntada dos laudos médicos solicitados, a empresa se manteve inerte
quanto o pagamento do reembolso requerido e que as esferas Judicial, Administrativa e
Criminal são independentes, entende-se que não devem ser acolhidas as alegações da
empresa contratada, sugerindo a retenção do valor do reembolso devido (R$ 18.204,07) e a
aplicação do ANS .
Decisão do Secretário:
Acolho parcialmente a manifestação do fiscal do contrato para a aplicação do ANS, deixo
de aplicar a retenção do reembolso devido pelo fato que judicialmente o requerente já
recebeu a o valor, assim não podendo ser pago em duplicidade a mesma causa.
MARIA JULIANA SOARES (SEI 0011132-07.2017.8.23.8000)
Trata-se de pedido de reembolso formulado pela beneficiária Maria Juliana Soares, no valor de
R$ 450,00, protocolado junto a Contratada em 14/07/2017, cujo pagamento não foi efetuado.
Contestação FAMA: Alega que a beneficiária solicitou reembolso de consulta com profissional
médico alergista e o pedido de reembolso foi pago em 22/09/2017, conforme comprovante
bancário juntado em defesa.
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Manifestação Fiscal: O pedido de reembolso foi solicitado junto a empresa por meio do Ofício
n.º 3465/2017, recebido em 14/07/2017 (0224815), no importe de R$ 450,00.
O valor pago em 22/09/2017 informado pela contratada corresponde a R$ 550,00, referente a
outras solicitações de reembolso formuladas pela beneficiária, objeto dos Ofícios 2189/2017 e
2488/17, com referência expressamente descrita no comprovante de depósito juntado.
Dessa forma, considerando que o comprovante de depósito se refere a outros pedidos de
reembolso solicitados pela beneficiária e, que até a presente data, não houve o reembolso
correspondente ao pedido formulado desde julho de 2017, entende-se que não devem ser
acolhidas as alegações da empresa contratada, sugerindo a retenção do valor do reembolso
devido (R$ 453,43) e a aplicação do ANS .
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para a retenção dos valores
R$453,43 e aplicação do ANS.
FELIPE AUGUSTO M. KREPKER LEIROS (SEI 0013416-85.2017.8.23.8000)
Trata-se de pedido de reembolso formulado pelo beneficiário Felipe Augusto M. Krepker Leiros,
no valor de R$ 350,00, referente a Nota Fiscal n.º 00001991/2017, protocolado junto a
Contratada em 25/08/2017, cujo pagamento não havia sido comprovado.
Contestação FAMA: Alega que o beneficiário solicitou procedimento que não consta no rol de
obrigatoriedade da Agência Nacional de Saúde e também não possui expressa previsão
contratual.
Todavia, juntou comprovante bancário de reembolso, efetuado no dia 27/10/2017, no valor de
R$ 350,00, em nome do beneficiário em questão.

No item 4.6.7 "y" do Termo de Referência n.º 028/2016, consta previsão para realização de
Exames e testes otorrinolaringológicos, incluindo Audiometria e Impedanciometria.
O Rol da ANS previsto na Resolução Normativa n.º 387/2015, consta a obrigatoriedade para o
exame de Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável - PEAEE (STEADY STADE) e de
Potencial Evocado Auditivo de Média Latência (PEA-ML).
Nesse caso específico, há controvérsias sobre a obrigatoriedade de cobertura do exame
realizado pelo beneficiário e esta Fiscalização não possui conhecimento técnico para afirmar se
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Manifestação Fiscal: Não consta previsão expressa no Contrato n.º 033/2016 do Exame
Potencial Evocado Auditivo (Bera).
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o procedimento se enquadra nos de natureza otorrinolaringológicos ou tem a mesma natureza
dos previsto na ANS.
Dessa forma, considerando a juntada do comprovante de pagamento do reembolso devido em
27/10/2017 e a controvérsia que perpetua sobre a cobertura do procedimento, sugerindo que
seja acolhida a manifestação da empresa contratada, não havendo retenção do valor de R$
352,77 e também não sendo aplicados o ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato pelo indeferimento na
retenção de valores e aplicação do ANS.
OCIMARA CUNHA VASCONCELOS (SEI 0012837-40.2017.8.23.8000)
Trata-se de pedido de reembolso formulado pela beneficiária Ocimara Cunha Vasconcelos, no
valor de R$ 300,00, referente a Nota Fiscal n.º 00015381/2017, protocolado junto a Contratada
em 07/08/2017, cujo pagamento foi efetuado com atraso.
Contestação FAMA: Alega que a beneficiária solicitou reembolso de consulta realizada com
Pneumopediatra no valor de R$ 300,00, que foi apurada em glosa por esta Corte em
22/10/2017, cujo reembolso foi efetuado em 19/07/2017, conforme comprovante anexo.
Manifestação Fiscal: Importante esclarecer que o reembolso da beneficiária que já foi apurado
em glosa corresponde ao SEI 0009459-76.2017.8.23.8000, cujo reembolso foi efetuado com
atraso, sendo que o comprovante em anexo, juntado em defesa, corresponde a esse caso.
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O reembolso objeto do SEI em questão 0012837-40.2017.8.23.8000 foi protocolado em
07/08/2017 e pago em 15/09/2017 (0224029).
Dessa forma, considerando que o pagamento do reembolso devido foi efetuado em
desconformidade com o prazo estabelecido no item 4.15.3 do Termo de Referência n.º
028/2016, que é de 30 dias contados da notificação da contratada, entende-se que não deve
ser acolhida a manifestação da contratada, sugerindo a aplicação do ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para aplicação do ANS.
DAVID NUNES DE OLIVEIRA (SEI 0012423-42.2017.8.23.8000)
Trata-se de pedido de reembolso formulado pelo beneficiário David Nunes de Oliveira, no valor
de R$ 10.000,00, referente as Notas Fiscais nºs 00004857, 00005514 e 00005465/2017,
protocolado junto a Contratada em 03/08/2017, cujo pagamento foi efetuado de forma parcial no
importe de R$ 1.016,06, sem justificativa.
Contestação FAMA: Alega que o reembolso foi efetuado de forma parcial, porque o
beneficiário não entrou em contato com a Federação para que fossem adotadas as
providências cabíveis e de direito quanto ao atendimento. E, que, considerando a existência de
médico especialista na área utilizada pelo beneficiário, o valor foi reembolsado com base na
tabela CBHPM.

Em 11/09/2017, a empresa realizou o depósito de apenas R$ 1.016,06 (0228837), com 10 dias
de atraso, sem qualquer justificativa para o pagamento parcial, incorrendo também na
irregularidade prevista no item 16 do Acordo de Nível de Serviço - ANS, por Deixar de prestar
as informações solicitadas pelo Contratante no prazo indicado com atraso entre 08 a 11
dias(0196133). O comprovante do pagamento somente foi encaminhado a esta Fiscalização em
22/09/2017 (0259926).
Notificada para apresentar defesa prévia acerca das irregularidades, a Contratada não se
manifestou tempestivamente.
O Termo de Referência 028/2016 (0259823) dispõe o seguinte:
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Manifestação Fiscal: Depreende-se do processo que o requerente afirma que a FAMA não
dispunha de especialidade na área.
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4.6. DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, ÁREAS DE ATUAÇÃO E DOS SERVIÇOS A SEREM
PRESTADOS
A operadora deverá oferecer, no mínimo, as seguintes especialidades médicas e áreas de
atuação, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Os serviços a seguir relacionados
não excluirão doenças preexistentes ou crônicas:
Assistência à Saúde, prestada por médicos e outros profissionais da área de saúde cm
Hospitais. Clínicas, Centros Médicos ou Consultórios, nas seguintes áreas e especialidades,
sem prejuízo de novo rol a ser implementado pela ANS:
Oncologia;
4.7. DAS DESPESAS GERAIS COBERTAS
As despesas médicas e das demais áreas contempladas neste instrumento, a nível hospitalar,
decorrentes de consultas, exames laboratoriais, atendimento ambulatorial, urgências clínicas e
cirúrgicas, assistência médica e cm regime de internação hospitalar e serviços médicos
complementares oriundos de consultas médicas para diagnóstico e controle de doenças, estão
cobertas por este instrumento (...)
4.15. DO REEMBOLSO
A CONTRATADA se obriga a assegurar ao beneficiário, além do plano contratado, o reembolso
das despesas decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde prestados ao
beneficiário, em todo o território nacional, quando não for possível a utilização de serviços
próprios, contratados ou credenciados da CONTRATADA, sempre que:
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o serviço for prestado em localidade onde não houver profissional, hospital, centro médico,
clínica, básica ou especializada, laboratório, etc, próprio, contratado ou credenciado da
CONTRATADA, habilitado para prestar o serviço;
se configurar caso de urgência ou emergência que impeça a utilização dos serviços próprios,
contratados ou credenciados da CONTRATADA, devidamente justificado; (...)
O reembolso será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que a
Contratada for notificada.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0260227):
Cláusula Primeira
O presente instrumento tem como objeto alterar a redação do Termo de Referência nº 28/2016,
parte integrante do Contrato nº 033/2016, o qual passa a ter a seguinte redação:
(...)
III - subitem 4.15.4: "O valor do reembolso será pago integralmente nos critérios da RN nº
259/11 ou calculado dentro dos limites da tabela dos planos contratados. (...)
Assim, dos fatos narrados e da documentação juntada ao pedido, nota-se que o médico indicou
o procedimento em situação de urgência, conforme se verifica no evento (0192526).
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Dessa forma, como não havia credenciado (o convênio com o CECOR somente foi firmado
posteriormente) e o atendimento era de emergência, entende-se que o reembolso é devido
integralmente nos termos do Contrato 033/2016 (TR 028/2016) e legislação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, considerando que já houve a aplicação do ANS na
fatura de Setembro/17, sugere-se a retenção do valor de R$ 9.031,61 e repasse ao beneficiário
titular.
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Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para a retenção dos valores
R$9.031,61 e quanto ao repasse ao titular cabe ao Secretário-Geral deliberar quanto ao
repasse pelo fator de ser ordenador de despesa.

ETHIANE DE SOUZA CHAGAS (SEI 0016447-16.2017.8.23.8000)
Trata-se de requerimento em que a beneficiária Ethiane de Souza Chagas solicita marcação de
consulta com psicólogo para o seu dependente Edilson Pacheco Jansen e alega
descumprimento dos prazos máximos para atendimento.
Contestação FAMA: Alega que não houve demora no atendimento com a consulta com o
psicólogo do Núcleo de Reabilitação, pois a guia de solicitação foi inserida no Sistema dia
09/10/2017 e autorizada no dia 20/10/2017, informando que está dentro do prazo de 10 dias
úteis para autorização.
Manifestação Fiscal: Primeiramente é oportuno mencionar que no caso em análise a empresa
quando notificada para apresentar contestação dos fatos narrados pela Beneficiária, alegou
inicialmente que a solicitação foi realizada junto a Unimed Boa Vista (prestadora de serviço da
federação), que as oscilações da internet e aumento da demanda justificariam pelo princípio da
proporcionalidade/razoabilidade o descumprimento do Art. 3º, V, da Resolução da ANS n.º
259/2011 (0244268).
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Após, oficiada a contestar da aplicação do ANS, informa que os procedimento ocorreu dentro
do prazo legalmente estabelecido.
É importante frisar que o artigo 3° da Resolução Normativa n° 259/2011, da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, determina que:
"Art. 3° A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas (...) nos seguintes
prazos:
"V—consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis".
Dessa forma, considerando que a consulta/sessão com o psicólogo deve ocorrer no prazo de
10 (dez) dias úteis, o que não aconteceu, entende-se que não devem ser acolhidas as
alegações da empresa contratada, sugerindo a aplicação do ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para aplicação do ANS.
MARYLUCI DE FREITAS MELO (SEI 0016049-69.2017.8.23.8000)
Trata-se de reclamação em que a beneficiária solicita a esta Fiscalização providências quanto
ao descumprimento dos prazos máximos para atendimento com psicólogo.

Manifestação Fiscal: Depreende-se do procedimento em análise que a requerente deixou a
guia de solicitação de consulta com o psicólogo para a seu atendimento e de seu esposo em
28/09/2017 e que a sua consulta somente ocorreu em 30/10/2017, por intervenção dessa
fiscalização, já que inicialmente, em virtude da grande demanda não havia previsão de vaga
para a realização da sessão.
É importante frisar que o artigo 3° da Resolução Normativa n° 259/2011, da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, determina que:
"Art. 3° A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas (...) nos seguintes
prazos:
"V—consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis".
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Contestação FAMA: Alega que a Federação realizou a autorização da consulta dentro do
prazo contratual. Informando que a solicitação da beneficiária foi realizada em 04/10/2017 e
autorizada em 19/10/2017, alegando que dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis.
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Dessa forma, considerando que a consulta/sessão com o psicólogo deve ocorrer no prazo de
10 (dez) dias úteis, o que não aconteceu, entende-se que não devem ser acolhidas as
alegações da empresa contratada, sugerindo a aplicação do ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para aplicação do ANS.
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA (SEI 0016508-71.2017.8.23.8000)
Trata-se de requerimento em que o beneficiário solicita providências desta Fiscalização em
relação ao descumprimento dos prazos máximos para atendimento fisioterápico.
Contestação FAMA: Alega que o requerente somente deu entrada na guia no dia 20/10/2017,
a qual foi autorizada no mesmo dia, de forma rápida e eficaz, conforme demonstrativos anexos.
Manifestação Fiscal: Depreende-se do procedimento em análise que a requerente deixou a
guia de solicitação de sessão com fisioterapeuta em 20/09/2017.
Protocolando junto a esta Fiscalização reclamação em 11/10/2017.
A empresa foi notificada em 16/10/2017 (0233625) e a "autorização" para início do tratamento
fisioterápico somente ocorreu em 20/10/2017.
Primeiramente é oportuno mencionar que no caso em análise a empresa quando notificada
para apresentar contestação dos fatos narrados pelo Beneficiário, alegou inicialmente que a
solicitação foi realizada junto a Unimed Boa Vista (prestadora de serviço da federação), que as
oscilações da internet e aumento da demanda justificariam pelo princípio da
proporcionalidade/razoabilidade o descumprimento do Art. 3º, V, da Resolução da ANS n.º
259/2011 (0244325).
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Após, oficiada a contestar da aplicação do ANS, informa que os procedimento ocorreu dentro
do prazo legalmente estabelecido.
Não há como se considerar que o pedido do beneficiário foi prontamente atendido no dia
20/10/2017, conforme alegado pela contratada, se em 11/10/2017 foi formalizada reclamação
junto a esta Fiscalização da irregularidade da situação.
É importante frisar que o artigo 3° da Resolução Normativa n° 259/2011, da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, determina que:
"Art. 3° A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas (...) nos seguintes
prazos:
" VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis;".
Dessa forma, considerando que a sessão com o fisioterapeuta deve ocorrer no prazo de 10
(dez) dias úteis, o que não aconteceu, entende-se que não devem ser acolhidas as alegações
da empresa contratada, sugerindo a aplicação do ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para aplicação do ANS.
ERICH VICTOR AQUINO COSTA (SEI 0014333-07.2017.8.23.8000)

Contestação FAMA: Alega que o pedido de reembolso foi enviado fisicamente em 12/09/2017,
após a assinatura do Terceiro Termo Aditivo, quando deveria ter sido inserida no sistema Via
Portal Unimed. Que não há previsão no referido termo que as solicitações de reembolso
retroativas deverão ser enviadas através de Ofício, conforme anteriormente acordado. Foi
enviado a notificação ao TJRR pedindo para ser inserido pelo portal, conforme documento
anexo. Por fim, que não deve ser aplicada qualquer penalidade quanto ao caso.
Manifestação Fiscal: Depreende-se do procedimento em análise que o beneficiário realizou
consulta com Reumatologista em 15/08/2017 e solicitou reembolso em 29/08/2017 junto a esta
Fiscalização, conforme regulamentação à época.
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Trata-se de pedido de reembolso formulado pelo beneficiário Erich Victor Aquino Costa, no valor
de R$ 300,00, referente a Nota Fiscal n.º 491/2017, protocolado junto a Contratada em
12/09/2017, cujo pagamento não foi efetuado.
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Em 30/08/2017 essa fiscalização providenciou o ofício de encaminhamento da solicitação de
reembolso, que foi entregue no dia 12/09/2017.
Realmente o pedido foi entregue a contratada após a assinatura do terceiro termo aditivo ao
Contrato n.º 033/2016.
Todavia, é importante destacar que a regulamentação vigente aplicável ao caso é da do fato
gerador, ou seja, da data da realização da consulta.
Porém os ofícios que foram fisicamente devolvidos com a justificativa da adoção do novo fluxo
de trabalho, foram devolvidos ao requerente para que solicitasse junto ao sistema da FAMA.
O que não ocorreu no presente caso.
Apesar dessa fiscalização solicitar resposta sobre o pagamento do reembolso devido, a
empresa se manteve inerte, somente se manifestando por email (21/12/2017), após a
notificação para Contestação (19/12/2017).
Dessa forma, considerando que a empresa tem conhecimento do pedido de reembolso desde
12/09/2017, que não devolveu o pedido conforme fez com os demais ofícios, que mesmo essa
fiscalização solicitando informações sobre o pagamento em 14/11/2017 (0266421) a empresa
somente se manifestou sobre o caso em 21/12/2017 (solicitando que o pedido seja formalizado
no site). Entende-se que não deva ser gerado mais prejuízos ao beneficiário que teve que dispor
de recursos para pagar consulta particular de especialidade coberta pelo plano e considerando o
descaso com a solicitação de informações por parte da Fiscalização, sugere-se a retenção do
valor do reembolso devido no importe de R$ 302,44 e a aplicação do ANS.
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Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para retenção de R$ 304,44 e a
aplicação do ANS.
JEANNE CARVALHO MORAIS (SEI 0016283-51.2017.8.23.8000)
Trata-se de pedido de reembolso formulado pela beneficiária Jeanne Carvalho Morais, no valor
de R$ 450,00, protocolado junto a Contratada em 06/09/2017, sob o número
313971201709061211654, cujo pagamento foi efetuado com atraso.
Contestação FAMA: Alega que o pedido de reembolso foi recebido sob o protocolo n.º da
313971201709061211654 dia 06/09/2017. Contudo, foi verificado pendência de documentação.
Tendo a beneficiária juntado os documentos em 22/09/2017, sendo reembolso efetuado
conforme comprovante anexo.
Manifestação Fiscal: Depreende-se do procedimento em análise houve descumprimento do
prazo de reembolso, já que o pedido foi realizado em 6/9/2017 e emendado em 22/9/2017,
tendo a Operadora efetivado o depósito em 27/10/2017, conforme comprovante apresentado.
Dessa forma, considerando que o pagamento do reembolso devido foi efetuado em
desconformidade com o prazo estabelecido no item 4.15.3 do Termo de Referência n.º
028/2016,entende-se que não deve ser acolhida a manifestação da contratada, sugerindo a
aplicação do ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para aplicação do ANS.
Trata-se de pedido de reembolso formulado pela , no valor de R$ 310,00, protocolado junto a
Contratada em 14/09/2017, sob o número 313971201709141212256, cujo pagamento foi
efetuado com atraso.
Contestação FAMA: Alega que a beneficiária solicitou reembolso de consulta com profissional
médico Reumatologista no valor de R$ 310,00, sendo o pedido de reembolso pago em
20/10/2017.
Manifestação Fiscal: Depreende-se do procedimento em análise houve descumprimento do
prazo de reembolso, já que o pedido foi realizado em 14/09/2017 (0233064), tendo a Operadora
efetivado o depósito em 20/10/2017, conforme comprovante juntado (0277460).
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GLEYSIANE MATOS DE SOUZA (SEI 0016577-06.2017.8.23.8000)
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Dessa forma, considerando que o pagamento do reembolso devido foi efetuado em
desconformidade com o prazo estabelecido no item 4.15.3 do Termo de Referência n.º
028/2016,entende-se que não deve ser acolhida a manifestação da contratada, sugerindo a
aplicação do ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para aplicação do ANS.
OFÍCIO 3747/2017-PR/SG/SGP/SUBSA (SEI 0014333-07.2017.8.23.8000)
Trata-se de solicitação de comprovante do depósito bancário ou a justificativa da negativa do
reembolso requerido pelo beneficiário ERICH VICTOR AQUINO COSTA, conforme Ofício
2827/2017 (anexo), que não houve resposta.
Contestação FAMA: Alega que o pedido de reembolso foi enviado fisicamente em 12/09/2017,
após a assinatura do Terceiro Termo Aditivo, quando deveria ter sido inserida no sistema Via
Portal Unimed Fama. Que não há previsão no referido termo que as solicitações de reembolso
retroativas deverão ser enviadas através de Ofício, conforme anteriormente acordado.
Manifestação Fiscal: Foram solicitadas informações a contratada por intermédio do ofício em
questão (0247704) e não houve resposta, sendo as informações são correspondentes ao
reembolso descrito no item 10 deste expediente.
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Dessa forma, considerando que "deixar de prestar as informações diversas solicitadas pela
Contratante no prazo estabelecido", constitui descumprimento contratual, sugere-se a aplicação
do ANS.
Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para aplicação do ANS.
LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA (SEI 0016801-41.2017.8.23.8000)
Trata-se de pedido formulado pelo beneficiário titular Osimar Costa Sousa solicitou exclusão do
plano de saúde juntamente com seu dependente Ítalo Gabriel Reis Costa ao mesmo tempo em
que a beneficiária Luciana Gonçalves de Almeida pediu a inclusão dos referidos usuários como
seus dependentes.
Contestação FAMA: Alega que a solicitação de aproveitamento de carência para o beneficiário
titular Osimar Costa Sousa e seu dependente Ítalo Gabriel Costa, no ingresso como
dependentes da servidora Luciana Gonçalves de Almeida, foi providenciada conforme
imposição da Contratante.

O NUJAD instado a se manifestar sobre a situação, entendeu que os argumentos trazidos pela
Contratada na defesa prévia, não deveriam ser acolhidos pois no caso concreto a cobrança da
carência para os beneficiários OSIMAR e ÍTALO é prática irregular que não encontra respaldo
na legislação e nos documentos que disciplinam a contratação do plano de assistência, visto
que estão amparados pelo art. 11 da Resolução TJRR/TP nº 18/2004 tendo a carência já sido
cumprida. E recomendou à Fiscalização que notificasse à Contratada FAMA para que
procedesse com o reingresso dos beneficiários como dependentes legais da servidora sob pena
de descumprimento contratual por deixar de assegurar os serviços previstos no contrato e
termo de referência.
Assim, somente após a notificação da contratada sobre o Parecer do NUJAD (0254918) a
Contratada acolheu o pedido.
Dessa forma, a restrição imposta por essa Contratada incorreu em descumprimento contratual
ao negar indevidamente o aproveitamento de carência, sugerindo a aplicação do ANS.
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Manifestação Fiscal: Depreende-se do procedimento em análise que em 26/10/2017 a
empresa negou o aproveitamento de carência em favor dos citados dependentes, sob a
alegação de que o aproveitamento de carência somente seria possível no caso de reativação
do próprio titular no prazo de 30 dias, mas como se tratava de inclusão como dependente de
outro beneficiário não era possível o aproveitamento da carência.
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Decisão do Secretário:
Acolho integralmente a manifestação do fiscal do contrato para aplicação do ANS.
9. Para os casos supramencionados, cabe a análise individualizada pela assessoria jurídica antes da
aplicação de penalidade previstas nos termos da Lei n.º 8.666/93, como o determina o fluxo do projeto
simplificar.
10. No que tange as comprovações do reembolso realizados pela contratada, apresento a seguinte
relação:
ITEM

PROCEDIMENTO SEI

COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO?

1

0011916-81.2017.8.23.8000

SIM

2

0008986-90.2017.8.23.8000

SIM

3

0006897-94.2017.8.23.8000

SIM

4

0012711-87.2017.8.23.8000

SIM

5

0011945-34.2017.8.23.8000

SIM

6

0012243-26.2017.8.23.8000

SIM

7

0012580-15.2017.8.23.8000

SIM

8

0012716-12.2017.8.23.8000

SIM

9

0012370-61.2017.8.23.8000

SIM

10

0012792-36.2017.8.23.8000

SIM

11

0012539-48.2017.8.23.8000

SIM

12

0012670-23.2017.8.23.8000

SIM

13

0013416-85.2017.8.23.8000

SIM

14

0011937-57.2017.8.23.8000

SIM

15

0012898-95.2017.8.23.8000

SIM

16

0012907-57.2017.8.23.8000

SIM

17

0010142-16.2017.8.23.8000

SIM

18

0007810-76.2017.8.23.8000

SIM

19

0007336-08.2017.8.23.8000

SIM

20

0012833-03.2017.8.23.8000

SIM
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POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES E PRAZO DE ANÁLISE DOS RECURSOS

1. Acordo de Nível de Serviço
1.1. Os serviços objeto do Termo de Referência serão constantemente avaliados pelos
representantes do CONTRATANTE, que assinalarão as ocorrências na "Relação de
Ocorrências", conforme modelo abaixo.
1.2. Os níveis de serviço apresentados neste ANS têm como função definir os indicadores
de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.
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11. O atual contrato n.º 033/2016 entre o TJRR e a Unimed FAMA, em seu segundo termo aditivo alterou o
Acordo de Nível de Serviço - ANS (EP. 0154183), estabelecido no item 9 do Termo de Referência n.º
28/2016 prevê a possibilidade de glosa nas faturas por meio do referido instrumento, senão vejamos:
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1.3. Seguir-se-á a tabela constante deste ANS quanto ao percentual a ser debitado do
faturamento mensal total dos serviços prestados pela CONTRATADA em função do não
cumprimento de acordo de níveis de serviço, sem prejuízo da aplicação das penalidades
contratuais previstas.
12. No que tange as possibilidade de retenções dos reembolsos não efetuados no prazo contratual
(ressarcimentos), existe previsão contida no item 9.14 do Termo de Referência n.º 028/2016, observe:
9.14. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
13. Acerca dos prazos processuais para efeitos de pagamento, conforme contrato 033/2016, Cláusula
Sétima:
Parágrafo sétimo. Caso a Contratada apresente contestação ao relatório de ocorrências, o fiscal terá o
prazo de cinco dias úteis para se manifestar, encaminhando os autos para decisão do Gestor no prazo de
05 (cinco) dias úteis.
14. Vislumbra-se na instrução do atual procedimento para efetuar o pagamento, o vencimento da fatura é
dia 22/01/2018, contudo, cabe a aplicação do prazo de pagamento disposto em contrato para análise das
contestações da contratada que são de 5 (cinco) dias úteis a contar o recebimento no dia 19/01/2018.
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VALORES A SEREM RETIDOS E GLOSADOS
15. Submeto os autos a fiscalização técnica para elaborar novo demonstrativo de cálculo das retenções de
valores com base na presente decisão considerando cada caso supracitado, assim como juntada de um
novo boleto de pagamento datada em 26/01/2018.
16. No que tange as aplicações das glosas do ANS (Acordo de Nível de Serviço) deve ser com base nas
ocorrências afixadas nos eventos 0274875, 0274869, 0274868, 0274870, 0274871, 0274872, 0274873.
17. Ainda determino que nos casos descritos no item 10, onde fica demonstrado a comprovação do
reembolso, seja dada decisão em cada procedimento de apuração para ciência do solicitante e posterior
arquivamento, não aplicando retenções nem glosas.
PAGAMENTO DA FATURA
18. Em razão das inconsistências demonstrada nos autos e a previsibilidade contratuais de glosas e
retenções, determino que seja efetuado o pagamento da fatura em tela com a retenções e glosas
apontadas pela fiscalização técnica e devidamente acolhida, devendo ser atualizado os valores e
juntado nos autos, com fundamento nos termos do item 9.14, do Termo de Referência n.º 028/2016 e
segundo termo aditivo alterou o Acordo de Nível de Serviço - ANS (EP. 0154183), estabelecido no item 09
do Termo de Referência n.º 28/2016.
19. Quanto a Fiscalização Técnica deverá proceder a aplicação da glosa da ANS mensalmente dentro da
fatura do mês, e dada a impossibilidade que aplique no mês subsequente.
20. Publique-se.
21. Submeto ao fiscal para atualizar os valores.
22. Após, à Secretaria de Orçamento e Finanças para proceder o pagamento.
23. Ato contínuo, ao Secretário-Geral para quanto à viabilidade de ressarcimento dos valores retidos aos
beneficiários-titulares.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO CAMPOS FURMAN, Secretário(a), em
25/01/2018, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência TJRR nº1650/2016.
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24. Por fim, oficie a contratada do teor da decisão.
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Expediente de 26/01/2018
ESTADO DE RORAIMA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a” – Anexo I

R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 meses)
INSCRITAS EM
RESTOS A
LIQUIDADAS
PAGAR NÃO
PROCESSADOS¹
(a)
(b)
160.192.176,21
6.990.991,55
157.061.418,82
6.861.973,80
2.408.986,60
0,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionista
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da
LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso II, alínea "b" do art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

721.770,79

129.017,75

3.145.197,08
0,00
0,00
3145197,08
0,00
157.046.979,13

172.804,22
0,00
0,00
172.804,22
0,00
6.818.187,33
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VALOR
% SOBRE A RCL
3.197.049.907,52
0,00
0,00 %
3.197.049.907,52
100,00 %
163.865.166,46
5,1255 %
191.822.994,45
6,00 %
5,70 %
182.231.844,73
172.640.695,01
5,40 %

FONTE: Sistema Thema/GRP, Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
FONTE RCL: Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de
cancelamento podem ser excluídos.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em
restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força
inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Desª. Elaine Bianchi
Presidente

Elízio Ferreira de Melo
Secretário-Geral

Bruna Stephanie de Mendonça França
Coord. Núcleo de Controle Interno
Em Exercício

Elaine Assis Melo
Secretária de Orçamento e Finanças
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Boa Vista – RR, 26 de janeiro de 2018.
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ESTADO DE RORAIMA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF,art. 55, Inciso III, alinea "a")
Obrigações Financeiras

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

Disponibilidade
de Caixa Bruta
(a)

Restos a Pagar
Liquidados e Não Pagos

De
Exercício
Anteriores
(b)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)
Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos - Educação
Transferência do FUNDEB 60%

Do
Exercício
(c)

Restos a
Pagar
Empenhados
e Não
Liquidados
de Exercícios
Anteriores
(d)

Demais
Obrigações
Financeiras
(e)

Insuficiência
Financeira
Verificada
no
Consórcio
Público
(f)

Disponibilidade
Caixa Líquida
(antes da
inscrição em
restos a pagar
não
processados
do exercício)
(f)=(a(d+c+d+e))

Restos a
Pagar
Empenhados
e Não
Liquidados do
Exercício

Empenhos
Não
Liquidados
Cancelados
(não
inscritos por
insuficiência
financeira)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferência do FUNDEB 40%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Recursos Destinados à Educação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita de Impostos e de Transferência de
Impostos - Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Recursos Destinados à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos Destinados a Assistência Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Destinações Vinculadas de Recursos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

10.927.086,37

0,00

953.706,64

0,00

0,00

0,00

9.973.379,73

17.492.145,16

0,00

Recursos Ordinários

10.927.086,37

0,00

953.706.64

0,00

0,00

0,00

9.973.379,73

17.492.145,16

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

10.927.086,37

0,00

953.706,64

0,00

0,00

0,00

9.973.379,73

17.492.145,16

0,00

Recursos Destinados ao RPPS - Plano
Previdenciário
Recursos Destinados ao RPPS - Plano
Financeiro
Recursos de Operações de Crédito (exceto
destinados à Educação e à Saúde)
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Fonte: Sistema THEMA/GRP, Unidade Responsável Tribunal de Justiça, Data da emissão 26 de Janeiro de 2018 e hora da emissão 12h e 54min.

Boa Vista – RR, 26 de janeiro de 2018.

Elízio Ferreira de Melo
Secretário-Geral

Elaine Assis Melo
Secretária de Orçamento e Finanças

Bruna Stephanie de Mendonça França
Coord. Núcleo de Controle Interno - em Exercício

OZC1ldodzbtMh2dY7kiq1JTnQb0=

Desª. Elaine Bianchi
Presidente
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ESTADO DE RORAIMA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017 [DEZEMBRO]

LRF, art. 48 - Anexo VI

Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR ATÉ O BIMESTRE

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

3.197.049.907,52

DESPESA COM PESSOAL

Valor

Despesa Total Com Pessoal – DTP
Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (§ Único, Art. 22 da LRF)

% Sobre a RCL

163.865.166,46
191.822.994,45
182231.844,73

DÍVIDA CONSOLIDADA

Valor

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL

5,13%
6,00%
5,70%

% Sobre a RCL
0,00
0,00

GARANTIAS DE VALORES

Valor

Total de Garantias Concedidas
Limite Definido Por Resolução Do Senado Federal

0,00%
0,00%

% Sobre a RCL
0,00
0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Valor

Operações de Crédito Internas e Externas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e
Externas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação
da Receita

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos

0,00%
0,00%

% Sobre a RCL
0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Inscrição em Restos
a Pagar Não
Processados do
Exercício

RESTOS A PAGAR

Departamento - Planejamento e Finanças / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

17.492.145,16

Suficiência/Insuficiência
Antes da Inscrição em
Restos a Pagar Não
Processados do
Exercício
9.973.379,73

Fonte RCL: Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima.

Desª. Elaine Bianchi
Presidente

Elízio Ferreira de Melo
Secretário-Geral

Bruna Stephanie de Mendonça França
Coord. Núcleo de Controle Interno
Em Exercício

Elaine Assis Melo
Secretária de Orçamento e Finanças

SICOJURR - 00060272

OZC1ldodzbtMh2dY7kiq1JTnQb0=

Boa Vista – RR, 26 de janeiro de 2018.
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Índice por Advogado

Cartório Distribuidor
Vara Itinerante
Juiz(a): Elvo Pigari Junior

Alimentos - Lei 5478/68
001 - 0002075-39.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.002075-1
Autor: J.A.F.A. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 25/01/2018.
Valor da Causa: R$ 8.714,00.
Advogado(a): Emira Latife Lago Salomão

Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima

Execução de Alimentos
002 - 0002056-33.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.002056-1
Executado: A.D.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 25/01/2018.
Valor da Causa: R$ 170.000,00.
Advogado(a): Emira Latife Lago Salomão

Publicação de Matérias
1ª Vara de Família
Expediente de 25/01/2018

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet
PROMOTOR(A):

54/92

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Comarca de Boa Vista

013717-PA-N: 007
035463-PR-N: 007
015311-RJ-N: 007
000655-RO-A: 007
000060-RR-N: 006
000077-RR-A: 006
000153-RR-B: 008, 010, 011
000172-RR-B: 007
000172-RR-N: 012
000174-RR-A: 009
000187-RR-B: 007
000194-RR-N: 005
000208-RR-B: 005
000221-RR-N: 004
000248-RR-B: 005
000282-RR-N: 006
000311-RR-N: 001, 002
000516-RR-N: 007
000561-RR-N: 005
000602-RR-N: 005
000647-RR-N: 005
000711-RR-N: 007
000826-RR-N: 005
001014-RR-N: 004
001606-RR-N: 004
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Inventário
003 - 0190165-80.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.190165-3
Autor: a Fazenda Nacional
Réu: Espólio de Paulo Roberto de Araújo Matos e outros.
Certifico e dou fé,em cumprimento ao r.despacho de fls.299,1,que
designei para as seguintes datas e horários para realizações das hastas
públicas: 1ªpraça-09/05/2018 às 12:30hs 2ªpraça-08/06/2018 às 12:30hs
Boa Vista-RR,25/01/2018
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara de Família
Expediente de 26/01/2018

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet
PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Cumprimento de Sentença
004 - 0064505-52.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.064505-4
Executado: Criança/adolescente
Executado: F.S.L.
DESPACHO 01 Diante do narrado às fls. 303, defiro o pedido. Intimese, pessoalmente, a parte credora (Sr. Genilson Henrique Guerreiro
Leal) para que dê andamento ao feito, em 05 dias, sob pena de extinção
e arquivamento. 02 Decorrido o prazo, sem qualquer providência por
parte do credor, intime-se, via DJE, por intermédio de seu causídico, o
executado para manifestação, em 05 dias, acerca do contido às fls. 303,
bem com sobre a inércia do credor. 03 Em seguida, sigam os autos à
DPE/RR. 04 Conclusos, então. Boa Vista-RR, 26 de janeiro de 2018.
Juiz REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR respondendo pela 1ª Vara
de Família
Advogados: Inajá de Queiroz Maduro, Paulo Lima Bandeira, Nathamy
Vieira Santos

Inventário
005 - 0008277-08.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008277-8
Autor: Maria Auxiliadora Rocha Cardoso e outros.
Réu: Joelmar Rocha Cardoso
DECISÃOVistos, etc.Trata-se de pedido de transferência dos valores
bloqueados e a consequente expedição de alvará para levantamento
(fls. 475/476), bem como requerimento da Sra. Regina Cardoso para que
seja cumprida a decisão que determinou a liberação dos valores
constritos em sua conta bancária fls. 477.Decido.Perscrutando os autos,
não obstante as penhoras realizadas (fls.272/294) nas contas dos
herdeiros, percebo, em especial pela Decisão de fls. 301/302, que a
obrigação que ora se discute foi reconhecida como
subsidiária.Entretanto, e porque não houve qualquer recurso das partes
a respeito de tal decisão, entendo que, para fins de equidade,
proporcionalidade e justiça, considerando o teor da sentença que
homologou o acordo (fls. 238) que ora se executa, o valor deve ser
rateado proporcionalmente e igualitariamente entre os herdeiros.Veja-se,
por oportuno, que são 14 herdeiros/executados ( a saber: Joelmar, Kátia,
Jesus, Marilza, Jozimar, Ana Maria, Sebastião, Girlando, Regiane,
Regina, Dalvacy, Rejane, Gilberto e Mônica) e a dívida, conforme a
última atualização (fls.418), está orçada em R$ 13.233,61.Destarte,
mediante simples cálculo aritmético, toca a cada um desses a dívida no
importe R$ 945,25. Tal é o montante pelo qual deve ser
responsabilizado individualmente cada herdeiro em relação ao débito em
comento.Posto isso, analisando-se as penhoras realizadas, em especial
aquelas ocorridas nas contas dos herdeiros Jozimar Rocha, Ana Maria
Cardoso e Marilza Cardoso Ruas, determino a transferência, pelo
sistema BACENJUD, da monta acima determinada (R$ 945,25) para
conta judicial vinculada a este feito, liberando-se o eventual saldo
remanescente.Como consectário, quanto aos réus acima, diante do
cumprimento da sua obrigação perante a credora, fica extinta a presente
fase de cumprimento de sentença, devendo o feito prosseguir tão
somente quanto aos demais herdeiros ( Joelmar, Kátia, Jesus,
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Sebastião, Girlando, Regiane, Regina, Dalvacy, Rejane, Gilberto e
Mônica). Quanto ao valor bloqueado na conta da Sra. Kátia Cilene, na
monta de R$ 227,85, também determino a sua transferência para conta
judicial, permanecendo quanto a essa o débito remanescente na monta
de R$ 717,40.Ademais, acerca do requerimento da herdeira Regina
Cardoso (Fls. 477), o seu desiderato já foi atendimento tendo em vista o
desbloqueio do valor (fls. 480).Antes de efetuadas as transferências
acima, porém, intimem-se pessoalmente os herdeiros Joelmar Rocha,
Ana Maria, Jesus Rocha, Marilza, Kátia Cilene, Dalvacy Cardoso,
Regiane Cardoso, Rejane de Souza, Sebastião Rocha, Jozimar Rocha e
Girlando Rocha para ciência desta Decisão, no prazo de 15 dias, tendo
em vista a renúncia de fls.307/323.Entrementes, dê-se vista à DPE/RR
para ciência da Curadora Especial do réu Sebastião Rocha (fl. 154), bem
como da Defensora da ré Regina Cardoso (fls.433).Recebida a
informação da instituição bancária acerca do número da conta judicial
em que foram depositados os valores transferidos pelo sistema Bacen,
expeça-se o(s) Alvará(s) em nome da credora para levantamento e
saque do montante, acrescidos de eventuais juros e/ou correções.Após,
a parte credora apresente a planilha atualizada da dívida, em 10 dias,
abatendo-se do montante os valores determinados nesta Decisão (R$
3.063,60) e, no ensejo, indique bens passíveis de penhora, observando
a ordem constante no art. 835 do CPC. Int. Diligências e expedientes
necessários. Cumpra-se.Boa Vista-RR, 26 de janeiro de 2018. Juiz
REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR respondendo pela 1ª Vara de
Família
Advogados: Rimatla Queiroz, José Luciano Henriques de Menezes Melo,
Francisco José Pinto de Mecêdo, Rosa Leomir Benedettigonçalves,
Neide Inácio Cavalcante, Clovis Melo de Araújo, Danielle Benedetti
Torreyas

3ª Vara Cível
Expediente de 26/01/2018

JUIZ(A) TITULAR:
Bruno Fernando Alves Costa
Rodrigo Bezerra Delgado
PROMOTOR(A):
Jeanne Christhine Fonseca Sampaio
Zedequias de Oliveira Junior
ESCRIVÃO(Ã):
Débora de Lima Batista
Flávio Dias de Souza Cruz Júnior
Héber Augusto Nakauth dos Santos
Luana Rolim Guimarães

Cumprimento de Sentença
006 - 0063606-54.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.063606-1
Exequente: Ivanilde Lira da Silva e outros.
Executado: Manoel Pereira da Costa e outros.
Nomeio o Sr. Wesley Silva Ramos, como Leiloeiro Público, nestes
autos.
Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para a realização do leilão.
Incumbe ao leiloeiro o disposto no artigo 884 c/c 886 e 887, todos do
Código de Processo Civil.
Em caso de inexistência em sítio específico para publicação do edital,
este deverá ser afixado em local de costume e publicado, em resumo,
pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação (§§ 1º e 2º do art.
887, CPC).
O leiloeiro deve ter conhecimento quando da realização do ato o que
prega os artigos 893, 895, 899, 900, 901 e 902 do CPC.
Notifique-o destes encargos para fiel cumprimento, sob pena do disposto
no parágrafo único do artigo 888 do CPC.
Arbitro o percentual de 5 % (cinco por cento) do valor da arrematação
como comissão ao leiloeiro, em caso de arrematação.
O preço mínimo para a arrematação do bem não poderá ser inferior a
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, tendo como condições
de pagamentos à vista ou de pelo menos 25 % (vinte e cinco por cento)
do valor do lance e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca
do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
Intime-se na forma do artigo 889 do Código de Processo Civil,
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observando-se, se for o caso, o prescrito no parágrafo único.
Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, CPC), devendo o
pagamento ser realizado diretamente pelo arrematante, por depósito
judicial ou por meio eletrônico (art. 892, CPC).
Boa Vista/RR, 26/01/2018
RODRIGO BEZERRA DELGADO
Juiz de Direito
Advogados: José Luiz Antônio de Camargo, Roberto Guedes Amorim,
Valter Mariano de Moura
007 - 0163949-19.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.163949-5
Executado: Manoel Nonato de Souza
Executado: Banco Sudameris S/a
Cuida-se de Embargos de Declaração manejado pela parte exequente
em função da decisão de fl. 600, onde alega ter havido omissão,
porquanto o STJ teria determinado o aumento do percentual à título de
honorários.
Instada a se manifestar a parte executada, quedou-se inerte.
Eis o sucinto relato.
Passo a proferir a manifestação estatal.
Sem a necessidade de maiores delongas, verifico que os embargos não
merecem guarida.
Não há que se falar em omissão.
A decisão embargada se refere única e exclusivamente em razão da
exceção de pré-executividade manejada pelo ora embargado. E para o
embargado foi afirmada que a questão atinente a discussão acerca do
honorários estava preclusa.
O aumento do percentual estabelecido pelo STJ há de ser considerado
na petição da parte autora.
Ante o exposto, conheço dos embargos, porém rejeito-os.
Intime-se.
Preclusa a decisão, deve a parte autora atualizar os valores em cinco
dias.
Atualizados os valores:
1. Defiro a constrição judicial sobre numerário existente em contas
bancárias de titularidade do executado, a ser realizada pelo meio
eletrônico (PENHORA ONLINE), nos termos do art. 831 e 854, ambos
do Código de Processo Civil. Eis os dados para preenchimento da
minuta:
2. Vale o extrato de penhora positiva como auto (CPC, art. 839).
3. Efetuado o bloqueio TOTAL, proceda a transferência para a conta
judicial. Libere, no mesmo ato, valor bloqueado em conta diversa
excedente, observe:
a) Intime-se a parte executada para, querendo, manifestar, no prazo de
quinze dias.
b) Decorrido o prazo de quinze dias e certificando a Serventia a não
interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento
de sentença ou qualquer outra medida impugnativa (devendo efetuar as
pesquisas junto Sistema PROJUDI e SISCOM pelo nome das partes,
uma vez que eventuais defesas podem se dar em autos apartados),
expeça-se alvará para levantamento dos valores penhorados e, após,
nada mais requerido, arquive-se.
4. Se NÃO HOUVER BLOQUEIO DE QUALQUER VALOR ou se houver
o bloqueio PARCIAL do valor executado, observe:
a) intime-se a parte exequente para dar regular andamento ao feito em
cinco dias, ou se tem interesse no valor bloqueado.
b) Havendo manifestação, conclusos para deliberação.
c) Caso a parte exequente não se manifeste, arquive-se.
Boa Vista, 26 de janeiro de 2018.
JUIZ RODRIGO DELGADO
Advogados: Marcelo Bruno Gentil Campos, Trajano Bastos de Oliveira
Neto Friederich, Carlos Maximiano Mafra Laet, Walter Gustavo da Silva
Lemos, Margarida Beatriz Oruê Arza, Gutemberg Dantas Licarião, Daniel
Araújo Oliveira, Albert Bantel

Vara Itinerante
Expediente de 25/01/2018

JUIZ(A) TITULAR:
Elvo Pigari Junior
Erick Cavalcanti Linhares Lima
PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota
Ademir Teles Menezes
André Paulo dos Santos Pereira
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Ulisses Moroni Junior
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Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Luciana Silva Callegário
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VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."
Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Execução de Alimentos

Sem custas e honorários advocatícios.

008 - 0006251-32.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006251-8
Executado: Criança/adolescente
Executado: R.R.E.
SENTENÇA

P. R. Intimem-se.

Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu
diligência que lhe cabia, encontrando-se o presente feito parado sem
manifestação por mais 30 (trinta) dias.
Dispõe o art. 485, III, do CPC:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...):
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias."
Ex positis, com supedâneo no citado art. 485, III, do CPC, julgo extinto o
presente feito. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R.I.
Boa Vista, RR, 23 de janeiro de 2018.
REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR
Juiz Substituto
Advogado(a): Ernesto Halt
009 - 0004133-49.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.004133-8
Executado: A.C.A.L.
Executado: A.J.L.
SENTENÇA
Vistos etc.
Não obstante instado a se manifestar, o requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.
Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."
Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.
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Boa Vista, RR, 23 de janeiro de 2018.
REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR
Juiz Substituto
Advogado(a): Ernesto Halt
011 - 0016339-66.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.016339-1
Executado: Criança/adolescente
Executado: S.F.
SENTENÇA
Vistos etc.
Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.
Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."
Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.
Sem custas e honorários advocatícios.
P. R. Intimem-se.
Boa Vista, RR, 22 de janeiro de 2018.
REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR
Juiz Substituto
Advogado(a): Ernesto Halt
012 - 0006052-73.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006052-8
Executado: Criança/adolescente
Executado: F.S.C.
SENTENÇA
Vistos etc.

Sem custas e honorários advocatícios.
P. R. Intimem-se.
Boa Vista, RR, 23 de janeiro de 2018.
REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR
Juiz Substituto
Advogado(a): Antônio Avelino de A. Neto
010 - 0010648-71.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.010648-1
Executado: Criança/adolescente
Executado: F.D.P.
Cruz
SENTENÇA
Vistos etc.
Não obstante instado a se manifestar, o requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.
Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

Não obstante instado a se manifestar, o requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.
Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."
Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.
Sem custas e honorários advocatícios.
P. R. Intimem-se.
Boa Vista, RR, 23 de janeiro de 2018.
REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR
Juiz Substituto
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva
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Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data
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28/02/2018 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 25/01/2018

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 Pacaraima
Índice por Advogado
000171-RR-B: 002
000262-RR-N: 002
000314-RR-B: 001
000469-RR-N: 004
000504-RR-N: 002
000798-RR-N: 002

Publicação de Matérias
Vara Cível

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Pla Pujades de Avila
PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo
Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):
Francisco Raimundo Albuquerque

Carta Precatória
004 - 0000628-47.2014.8.23.0045
Nº antigo: 0045.14.000628-4
Réu: Felisneto José da Silva
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
18/04/2018 às 16:00 horas.
Advogado(a): Marcelo Guedes de Amorim
005 - 0000605-33.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000605-7
Autor: Ministério Público Federal
Réu: Moises Alcino Reis
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
18/04/2018 às 14:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.
006 - 0000050-79.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000050-4
Réu: Paulo da Silva
Audiência REDESIGNADA para o dia 18/04/2018 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.
007 - 0000380-13.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000380-7
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Alcimir Maia de Souza
Audiência REDESIGNADA para o dia 18/04/2018 às 14:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Expediente de 25/01/2018

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Pla Pujades de Avila
PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo
Masato Kojima
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):
Francisco Raimundo Albuquerque

Ação Civil Pública
001 - 0000034-33.2014.8.23.0045
Nº antigo: 0045.14.000034-5
Autor: Ministério Público do Estado de Roraima
Réu: Governo do Estado de Roraima
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
21/03/2018 às 16:00 horas.
Advogado(a): Claudio Belmino Rebelo Evangelista

Procedimento Comum
002 - 0000356-53.2014.8.23.0045
Nº antigo: 0045.14.000356-2
Autor: Antonio Francisco Alves e outros.
Réu: Municipio de Pacaraima
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
21/03/2018 às 14:00 horas.
Advogados: Denise Abreu Cavalcanti, Helaine Maise de Moraes França,
Carlos Philippe Souza Gomes da Silva, Bruno da Silva Mota

Alimentos - Lei 5478/68
003 - 0000332-59.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.000332-5
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: J.N.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES
Expediente de 26/01/2018
MM. Juiz de Direito Titular
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
Diretora de Secretaria
Maria das Graças Barroso de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERESSADOS E HERDEIROS COM PRAZO DE 20 DIAS
Processo 0832312-57.2017.8.23.0010 – Inventário e Partilha
Polo Ativo: A.C.P. DE S. E OUTROS
Advogado: OAB 139D-RR - Alessandra Andrea Miglioranza
Polo Passivo: de Cujus M.P.DE.S.
O DOUTOR PAULO CÉZAR DIAS MENEZES JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES,
ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A:
CITAÇÃO DE: POSSÍVEIS INTERESSADOS E HERDEIROS DE MARIA PEREIRA DE SANTANA,
brasileira filha de:Francisco Pereira e Maria Mudesta de Sousa.

Secretaria Vara / 2ª Vara da Família / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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FINALIDADE: CITAÇÃO de possíveis interessados e herdeiros para conhecimento da ação em epígrafe e
ciência do ônus que a partir desta data ocorrerá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem
manifestação, sob pena de não o fazendo se presumirem-se como verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo requerente.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes – Edifício do Fórum
Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 – Centro – Boa Vista/RR.
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito. Eu, E.M.M.O. (Técnica Judiciária) o digitei.

8GNW0+BrHUY3ZsMxe06MZn6P3rk=

Maria das Graças Barroso de Souza
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
Processo 0812784-37.2017.8.23.001 –Investigação de Paternidade
Polo Ativo: F.O.DE.J.P.
Advogado: Pública: OAB nº 18.756 - Jatniel Rocha Santos
Polo Passivo: T.R.P.S., rep. por Tatiane Rodrigues Silva
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) pessoa(s) acima para no prazo de 05 (cinco) dias, através de Advogado
ou Defensor Público, promover o andamento do feito, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, sob pena de
extinção
.
Segunda Vara de Família - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666, 2º andar – Centro 69.301-380 – Boa Vista –
Roraima / Telefone: (95)3198-4726 / E-mail: 2familia@tjrr.jus.br
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito. Eu, E.M.M.O. (técnico judiciário) o digite
.
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Maria das Graças Barroso de Souza
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BOA VISTA/RR
Processo: 0707671-07.2011.8.23.0010– Cumprimento de Sentença
Promovente: JOÃO BAATISTA GOMES DA SILVA
Promovido: HILTEIRES SOUZA CARDOSO
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, torna
público que serão realizados os seguintes Leilões:
Bem(ns): 01 (uma) casa localizada na rua: W500, nº 97, Jardim Primavera, Boa Vista Roraima
Edificação, com dois quartos,sala de estar, rebocada, piso parcialmente revestido em cerâmica,
com esquadrias metálicas e portas de madeira, cobertura em estrutura de madeira e telha de
fibrocimento. Boa Vista-RR, com os seguintes limites e metragens
Depósito: em mão do Executado.
Valor Total da Avaliação: R$ 60.000,00
Valor do Débito: R$ 26.267,26
Valor Mínimo: R$ 48.000,00 (80%)

Secretaria Vara / 2ª Vara da Família / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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Ônus, recurso ou causa pendente sobre o(s) bem(ns) arrematado(s): nada consta nos autos do processo.
contestação
Data, Horário e Local:
1º Leilão – dia 05 de março de 2018, às 10:00, átrio do Fórum Sobral Pinto, para venda por preço não
inferior ao Valor Mínimo.
2º Leilão – dia 26 de março de 2018, às 10:00, átrio do Fórum Sobral Pinto, para venda por preço não
inferior ao Valor Mínimo.
Sede do Juízo: 2ª Vara de Família – Edifício do Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico,
666 – Centro – Boa Vista/RR.
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, ao(s) vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito. Eu, e.m.m.o. (Técnica
Judiciária) o digitei, e eu, Maria das Graças Barroso de Souza, Diretora de Secretaria, assina de ordem.

8GNW0+BrHUY3ZsMxe06MZn6P3rk=

Maria das Graças Barroso de Souza
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
Processo 082801689-2017.8.23.0010 – Arrolamento
Inventariante: Michela Fernandes Ferreira
Advogada: OAB 602 RR – NEIDE INÁCIO CAVALCANTE
Inventariado: Espólio de Jaime Lopes Ferreira
A JUÍZA SUBSTITUTA SUELEN MÁRCIA SILVA ALVES DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A:
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE: EVENTUAIS INTERESSADOS no Espólio de Jaime Lopes Ferreira, para
tomarem conhecimento dos termos dos autos em epígrafe bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
manifestarem-se sobre as primeiras declarações apresentadas, bem como da inicial, sob pena de revelia.
Na falta de contestação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme artigo 344
do CPC.
Segunda Vara de Família - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - Centro
69.301-380 – Boa Vista – Roraima / Telefone: (95)3198-4726 / E-mail: 2familia@tjrr.jus.br
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezoito. Eu, C.L.P.N. (Escrivã ) o digitei.
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Maria das Graças Barroso de Souza
Diretora de Secretaria
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3ª VARA CÍVEL
Expediente de 26/01/2018
EDITAL DE LEILÃO
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado RODRIGO PRATTI (CPF/MF
280.xxx.xx3-03) e demais interessados, nos autos da Execução (processo 0817508-21.2016.8.23.0010), em
trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista (RR), requerida por João Pedro Oliveira.
O MM. Juiz RODRIGO BEZERRA DELGADO, Titular da 3ª. Vara Cível da Comarca de Boa Vista (RR),
na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art. 883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem
abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado
do

Amazonas,

que

utilizará

o

portal

de

leilões

on-line

da

AMAZONAS

LEILÕES

(www.amazonasleiloes.com.br):
1.

Secretaria Vara / 3ª Vara Cível / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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DESCRIÇÃO DO BEM MÓVEL – “Uma Plantadeira JM 7090, 18/16 linhas, série 0000236,

fabricação 2004, cor vermelha. Depositário: Rodrigo Pratti.
2.

AVALIAÇÃO

TOTAL

DO

BEM:

R$

130.000,00

(CENTO

E

TRINTA

MIL

REAIS)

-

(DEZEMBRO/2016).
3.

VALOR DA DÍVIDA – R$ 105.496,21 (CENTO E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E

SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) – (JULHO/2016).
5.

DATAS DOS LEILÕES – 1º Leilão em 20/02/2018, às 10h00; e 2º Leilão em 27/02/2018, às 10h00..

(Horário de Boa Vista-RR)
6.

CONDIÇÕES

DE

VENDA

–

Será

necessário

realizar

um

pré-cadastro

no

site

www.amazonasleiloes.com.br e considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da
avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2º
leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até
30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor, que estarão
sujeitas à apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do
CPC).
7.

PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de

guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas
com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC).
8.

COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no

valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01
(um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.

SICOJURR - 00060278
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da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail

9.
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DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS O EDITAL – Caso o leilão seja cancelado após o edital,

especialmente em razão de acordo, remissão ou adjudicação, será devida a comissão do leiloeiro no
importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, a título de reembolso de despesas pelo trabalho
desenvolvido.
10.

DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Considerando-se que a expropriação judicial é

forma de aquisição originária de propriedade, o bem será arrematado livre de débitos ou ônus. Eventuais
despesas de arrematação, inclusive a comissão do leiloeiro, correrão por conta do arrematante. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Em caso de
inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas
legais cabíveis.
11.

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a

ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para
participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
12.

Fica o Executado RODRIGO PRATTI (CPF/MF 280.xxx.xx3-03) e demais interessados
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INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei.
Eu, Héber Augusto Nakauth dos Santos ______________, Diretor de Secretaria, digitei e subscrevi o
presente edital, que vai assinado pelo MM. Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.

RODRIGO BEZERRA DELGADO

IH8NkhaKe7jXe9Ac+21Zd4Hgwhw=

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível
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2a. VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA JUSTIÇA MILITAR
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias
O MM. Juiz de Direito Titular da 2 a. Vara do Tribunal do Júri, Dr. BRENO COUTINHO, no uso de suas
atribuições legais, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento que
tramita neste Juízo criminal os autos nº 0183837 37 2008 8 23 0010, que tem como acusado ALEXANDRE
PEREIRA MARTINS, brasileiro, nascido aos 09/07/1968, natural do Rio de Janeiro(RJ), filho de Lourival
José Martins e Minerva Pereira Martins, como não foi possível intimá-lo pessoalmente FICA INTIMADO
PELO PRESENTE EDITAL, COM PRAZO DE QUINZE DIAS, para, querendo, recorrer, dando-lhe ciência
do teor da DECISÃO DE PRONÚNCIA de ep. 21.1, proferida nos autos em epígrafe nos seguintes termos
“PRONUNCIO o acusado ALEXANDRE PEREIRA MARTINS pela suposta prática do delito insculpido no
art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal. Preclusa esta decisão, vista às partes para os fins do art. 422 do
CPP, Boa Vista-RR, 24 de janeiro de 2018”. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade
de Boa Vista-RR aos 26 de janeiro de 2018.

kfz61gmJJfZUzlWW/q0ttQp0VVA=

Luana Rolim Guimarães
Diretora de Secretaria
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VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
Expediente de 26/01/2018
Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias
Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.
A DOUTORA DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular da Vara de Entorpecentes
e Organizações Criminosas, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0174328-19.2007.8.23.0010 movido em desfavor
de MARINA GONÇALVES GAMA, brasileira, união estável, auxiliar de cozinha, natural de ltacotiara/MA,
nascido em 11/01/1976, RG não informado, filho de Braulio Gama e de Maria Gonçalves, por ter sido
processado, julgado e sentenciado, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fica o
mesmo INTIMADO nos termos do art. 686, do C.P.P. para que recolha o valor de R$ 19.244,69 (dezenove
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) correspondente a pena de multa,
no prazo de 10 (dez) dias, juntado aos autos comprovante de recolhimento, ficando advertido que o não
pagamento no prazo legal acarretara na inscrição de seu nome na dívida ativa do estado. Para
conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do átrio deste Juízo
e publicado no Diário do Poder Judiciário.
Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, 26 de janeiro de 2018. Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e
assino, de ordem da MM. Juíza.

Secretaria Vara / Vara de Crimes de Tráfico / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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Boa Vista - RR, 26 de janeiro de 2018.

LMBLvMzgOvT8esNW40IPisbiC7M=

Wendlaine Berto Raposo
Por ordem da MM. Juíza
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Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias
Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.
A DOUTORA DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular da Vara de Entorpecentes
e Organizações Criminosas, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0174328-19.2007.8.23.0010 movido em desfavor
de ADERALDO MARINHO DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, vigilante, natural de ltacotiara/MA,
nascido em 04/09/1981, RG não informado, filho de José Marquez e Luzimar Marinho de Souza, por ter
sido processado, julgado e sentenciado, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fica o
mesmo INTIMADO nos termos do art. 686, do C.P.P. para que recolha o valor de R$ 8.757,55 (oito mil
setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente a pena de multa, no
prazo de 10 (dez) dias, juntado aos autos comprovante de recolhimento, ficando advertido que o não
pagamento no prazo legal acarretara na inscrição de seu nome na dívida ativa do estado. Para
conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do átrio deste Juízo
e publicado no Diário do Poder Judiciário.
Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, 26 de janeiro de 2018. Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e
assino, de ordem da MM. Juíza.

Boa Vista - RR, 26 de janeiro de 2018.

Secretaria Vara / Vara de Crimes de Tráfico / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

LMBLvMzgOvT8esNW40IPisbiC7M=

Wendlaine Berto Raposo
Por ordem da MM. Juíza
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 90 DIAS)
Artigo 392, §1º do CPP.
A DOUTORA DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular da Vara de Entorpecentes
e Organizações Criminosas, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ saber a todos quanto ao presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, de
que EURIMAICO NASCIMENTO DA SILVA, solteiro, nascido em 09/11/1988, natural de Parauapebas/PA,
filho de Eurico Lemes da Silva e Irani Ferreira do Nascimento, encontrando-se em lugar incerto e não
sabido, em razão de ter sido sentenciado nos autos da Ação Penal nº 0016989-79.2016.8.23.0010, como
incurso nas sanções do art. 33 caput da Lei nº 11.343/06, não sendo possível sua intimação pessoal, com
este fica o mesmo INTIMADO da sentença a seguir transcrita: FINAL DE SENTENÇA: (...) Ante o exposto,
a pretensão punitiva deduzida na JULGO PROCEDENTE denúncia para condenar o réu, pela prática dos
crimes EURIMAICO NASCIMENTO DA SILVA previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, em
concurso material com o art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. Assim, torno a pena em definitivo
para o crime de tráfico de drogas em 11 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 876 diasmulta no valor acima referido. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Publiquese. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Para conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será
afixado no quadro mural do átrio deste Juízo e publicado no Diário do Poder Judiciário.
Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, 26 de janeiro de 2018. Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e
assino, de ordem da MM. Juíza.

Secretaria Vara / Vara de Crimes de Tráfico / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Boa Vista - RR, 26 de janeiro de 2018.
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Wendlaine Berto Raposo
Por ordem da MM. Juíza
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Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias
Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.
A DOUTORA DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular da Vara de Entorpecentes
e Organizações Criminosas, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0010219-80.2010.8.23.0010 movido em desfavor
de VAGNO DA SILVA GOMES, brasileiro, solteiro, natural de Vitorino Freire/MA, nascido em 23/10/1984,
RG 236.376 SSP/RR, filho de Ruy Gomes Pimenta e Maria Francisca da Silva, por ter sido processado,
julgado e sentenciado, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fica o mesmo INTIMADO
nos termos do art. 686, do C.P.P. para que recolha o valor de R$ 13.205,45 (treze mil, duzentos e cinco
reais e quarenta e cinco centavos) correspondente a pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, juntado
aos autos comprovante de recolhimento, ficando advertido que o não pagamento no prazo legal acarretara
na inscrição de seu nome na dívida ativa do estado. Para conhecimento de todos foi expedido o presente
edital que será afixado no quadro mural do átrio deste Juízo e publicado no Diário do Poder Judiciário.
Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, 26 de janeiro de 2018. Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e
assino, de ordem da MM. Juíza.

Boa Vista - RR, 26 de janeiro de 2018.
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Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias
Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.
A DOUTORA DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular da Vara de Entorpecentes
e Organizações Criminosas, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0214609-46.2009.8.23.0010 movido em desfavor
de RAIMUNDO GUIOMAR DIAS FONTES, vulgo “Pitbul”, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Axixá do
Tocantins/TO, nascido em 03/09/1969, RG 114.813 SSP/RR, filho de José Barbosa Fonte e Maria Dias
Fonte, por ter sido processado, julgado e sentenciado, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não
sabido, fica o mesmo INTIMADO nos termos do art. 686, do C.P.P. para que recolha o valor de R$
35.608,88 (trinta e cinco mil, seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos) correspondente a pena
de multa, no prazo de 10 (dez) dias, juntado aos autos comprovante de recolhimento, ficando advertido que
o não pagamento no prazo legal acarretara na inscrição de seu nome na dívida ativa do estado. Para
conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do átrio deste Juízo
e publicado no Diário do Poder Judiciário.
Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, 26 de janeiro de 2018. Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e
assino, de ordem da MM. Juíza.

Boa Vista - RR, 26 de janeiro de 2018.
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Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias
Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.
A DOUTORA DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular da Vara de Entorpecentes
e Organizações Criminosas, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0013089-98.2010.8.23.0010 movido em desfavor
de ELISSANDRO DOS SANTOS PINHO, brasileiro, autônomo, natural de Boa Vista-RR, RG 196.613
SSP/RR, CPF 696.702.002-10, filho de Edmilson Silva Pinto e Olegaides Ribeiro dos Santos, nascido em
09/08/1982, por ter sido processado, julgado e sentenciado, encontrando-se atualmente em lugar incerto e
não sabido, fica o mesmo INTIMADO nos termos do art. 686, do C.P.P. para que recolha o valor de R$
1.821,66 (mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) correspondente a pena de
multa, no prazo de 10 (dez) dias, juntado aos autos comprovante de recolhimento, ficando advertido que o
não pagamento no prazo legal acarretara na inscrição de seu nome na dívida ativa do estado. Para
conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do átrio deste Juízo
e publicado no Diário do Poder Judiciário.
Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, 26 de janeiro de 2018. Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e
assino, de ordem da MM. Juíza.

Boa Vista - RR, 26 de janeiro de 2018.
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VARA DE CRIME CONTRA VULNERÁVEIS
Expediente de 26/01/2018
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 0014800-31.2016.8.23.0010
Réu: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
A MM.ª Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, Dr.ª
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc., FAZ
saber a todos que virem ou tiverem conhecimento do presente edital, que neste Juízo corre em trâmites
legais os autos de Processo de Ação Penal nº 0014800-31.2016.8.23.0010, movida pela Justiça Pública
em face do acusado. Denunciado pelo Promotor de Justiça como incurso nas sanções do art. 217-A do
Código Penal. Como não foi possível proceder à citação pessoal do mesmo, com este cito-o para
responder à acusação descrita na Denúncia constante dos autos, que estão disponíveis no Cartório deste
Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 396 do CPP (Editado pela Lei nº 11.719/2008),
através de advogado particular ou da Defensoria Pública do Estado. Para o conhecimento de todos e
passado o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário.
Boa Vista, 26 de Janeiro de 2018.

IGtb7Q47YZDYrARzwpWsDbmngXY=

Glener dos Santos Oliva
Diretor de Secretaria
Mat. 3011573
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº 0829629-47.2017.8.23.0010
Réu: JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA
A MM.ª Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, Dr.ª
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc., FAZ
SABER a todos que virem o presente EDITAL DE CITAÇÃO, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo Criminal tramitam os autos da Ação Penal em epígrafe que a Justiça Pública Estadual move em
desfavor de JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, solteiro, serígrafo, nascido aos 19/08/1991, natural
de Santa Luzia do Parauá/MA, filho de Pedro Moreira da Silva e Humbelina Nascimento da Silva, portador
do RG n° 1315588-9 SSP/RR e inscrito no CPF: 876.936.072-34,, atualmente em local incerto e não sabido,
e, como não foi possível citá-lo pessoalmente, CITA-O para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I - Se forem arroladas testemunhas residentes em outras
Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibilidade
de comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo e, por fim, que
certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a
Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, § 2º, ambos do CPP nos termos do artigo 396 e
seguintes do Código de Processo Penal; II - Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo
Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos
sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III - Devendo
ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser
informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais. Para o
conhecimento de todos e passado o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no
Diário do Poder Judiciário. Boa Vista/RR, 26 de janeiro de 2018. Eu, Lorena Graciê Duarte Vasconcelos o digitei, e o Sr.
Glener dos Santos Oliva, Diretor de Secretaria, de ordem da MMª Juíza Titular o assinou.

IGtb7Q47YZDYrARzwpWsDbmngXY=

Glener dos Santos Oliva
Diretor de Secretaria
Mat. 3011413

Secretaria Vara / 1ª Vara de Crimes contra Vulneráveis / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

SICOJURR - 00060267

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXI - EDIÇÃO 6141

73/92

Expediente de 26/01/2018
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 0213137-10.2009.8.23.0010
Réu: JORNANDE AMARAL
A MM.ª Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, Dr.ª
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc., FAZ
SABER a todos que virem o presente EDITAL DE CITAÇÃO, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo Criminal tramitam os autos da Ação Penal em epígrafe que a Justiça Pública Estadual move em
desfavor de JORNANDE AMARAL, brasileiro, convivente, auxiliar de serviços gerais, natural de
Pinheiro/MA, nascido em 22/03/1967, filho de Albertina Amaral, portador do RG n° 176.876 SSP/RR, inscrito
no CPF n° 838.933.262-00, atualmente em local incerto e não sabido, e, como não foi possível citá-lo
pessoalmente, CITA-O para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando
advertido(a) de que: I - Se forem arroladas testemunhas residentes em outras Comarcas, as mesmas serão
ouvidas na Comarca onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibilidade de comparecimento e a
recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do
prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do
artigo 396 e 396-A, § 2º, ambos do CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo
Penal; II - Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar
ciente de que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao
mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III - Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir
deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa ser
adequadamente comunicado dos atos processuais. Para o conhecimento de todos e passado o presente
edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Boa Vista/RR, 26 de
janeiro de 2018. Eu, Lorena Graciê Duarte Vasconcelos o digitei, e o Sr. Glener dos Santos Oliva, Diretor de Secretaria, de ordem da
MMª Juíza Titular o assinou.
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Glener dos Santos Oliva
Diretor de Secretaria
Mat. 3011413
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Processo nº 0038344-39.2002.8.23.0010
Réu: AQUILINO RODRIGUES MESQUITA
A MM.ª Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, Dr.ª
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc., FAZ
SABER a todos que virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo Criminal
tramitam os autos da Ação Penal em epígrafe que a Justiça Pública Estadual move em desfavor de
AQUILINO RODRIGUES MESQUITA, brasileiro, solteiro, agricultor, filho de Davi Mesquita e Laura
Rodrigues, natural de Boa Vista/RR, nascido em 30/09/1957, RG n° 442369-O SSP/RR, e como não foi
possível intimar a Vítima C.M.L pessoalmente, INTIMA-A por intermédio deste, para tomar ciência da r.
SENTENÇA proferida nos autos do processo em que foi vítima do acima qualificado, conforme dispositivo
do voto proferido em 2ª Instância a seguir transcrito: “(...) Diante de tais considerações, em consonância
parcial com o parecer ministerial, dou parcial provimento à apelação do Ministério Público e nego
provimento ao recurso da defesa, para condenar AQUILINO RODRIGUES MESQUTA pelos crimes
previstos no art.214 (atentado violento ao pudor), em concurso material com o delito previsto no art. 213,
C/C art.14, II, (estupro tentado) ambos c/c 224, “a”, todos do CP (vítima menor de 14 anos), sendo cominda
ao réu a ppena de 09 (nove) anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, nos termos acima
expostos. É o voto. Boa Vista/RR, 14 de julho de 2016. Des. MAURO CAMPELO - relator (. Para o
conhecimento de todos e passado o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no
Diário do Poder Judiciário. Boa Vista/RR, 26 de Janeiro de 2018. Eu, Núbia Santos Ramalho Pinheiro o digitei, e o Sr.
Glener dos Santos Oliva, Diretor de Secretaria, de ordem da MMª Juíza Titular o assinou.

IGtb7Q47YZDYrARzwpWsDbmngXY=

Glener dos Santos Oliva
Diretor de Secretaria
Mat. 3011413
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VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE
Expediente de 24/01/2018
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – prazo de 03 e 15 dias
Dr. Reinaldo Paixão Bezerra Junior, Juiz Substituto, respondendo pela Vara da Justiça Itinerante, da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei etc...
DETERMINA:
INTIMAÇÃO DE: EDVALDO ARAUJO SANTOS, brasileiro, solteiro, garimpeiro, RG 363533-3 SSP/RR,
CPF 007.280.372-03, filho de Neide Araújo dos Santos, demais dados ignorados, estando em lugar incerto
e não sabido.
FINALIDADE: A(s) pessoa(s) acima deverá(ão) ser citada para, em 3 (três) dias, pagar a importância
correspondente a R$ 602,22, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de
prisão, referente a pensão alimentícia dos meses de novembro de 2016 a janeiro de 2017 mais saldo
remanescente, e as demais parcelas vencidas no curso do processo. Ainda, pagar as custas processuais e
os honorários advocatícios (10% dez por cento do total do débito para o caso de pronto pagamento), sob as
penas da lei. Ainda, INTIMADA a pagar, no prazo de 15 (dias), pagar o montante exigido pela parte
credora, pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento). Valor do débito: R$
10.061,08, nos autos do processo nº 0010.17.000455-9 - Execução de Alimentos, em que tem como partes
exequente L.A.S., representado por A.M.S.S. e executado EDVALDO ARAUJO SANTOS.

Secretaria Vara / Vara itinerante / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

JUÍZO: localiza-se na Av. Cap. Ene Garcez, nº 1696, São Francisco– Boa Vista/RR.
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, ao(s) 24 de janeiro de 2018. Eu, SSC (técnica judiciária) o digitei.

Tg/bQcsKic7oVfWXm5RwAthRp48=

Luciana Silva Callegário
Diretora de Secretaria
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COMARCA DE MUCAJAÍ
Expediente de 26/01/2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Nº 0000471-27.2011.8.23.0030
Autor: EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA
Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Dr. Claudio Roberto Barbosa de Araújo , MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de Mucajaí/RR, no
uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc...

Mucajaí / Fórum - Fórum Juiz Antônio de Sá Peixoto / Comarca - Mucajaí

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este Juízo e
Cartório se processam os autos supracitados expediu-se o presente edital de intimação, com o prazo de 10
(dez) dias a partir de sua publicação, ficando pelo presente INTIMADO o autor para retirar em cartório
alvará de levantamento. E para o devido conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz de Direito expedir o
presente Edital que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
CUMPRA-SE. Observadas as prescrições legais. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Mucajaí/RR, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2018. Eu, Emerson Diego Lourenço,
Técnico Judiciário, o digitei e que vai subscrito pela Diretora de Secretaria de ordem do MM. Juiz de Direito
desta Comarca.

2K6nY4UbklBR7FsC3Spds8K/nmQ=

Erlen Maria da Silva Reis
Diretora de Secretaria
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COMARCA DE RORAINÓPOLIS
Expediente de 23/01/2018
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS

O Dr. RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO, MM. Juiz de Direito do Juizado da Vara
Criminal da Comarca de Rorainópolis/RR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.
CITAÇÃO de EDINAN GONÇALVES NAVA, brasileiro, natural de Barra do Corda, filho de Antônio Silva
Nava e Laudilina Gonçalves Nava, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Cartório da Vara Criminal, se processam os termos da Ação Ação Penal n.º 0800531-37.2016.8.23.0047, tendo
como Autor o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como representado, EDINAN GONÇALVES NAVA,
ficando CITADO, para tomar ciência da presente Ação, e para, querendo, apresentar defesa por escrito, no
prazo de 10 dias. E como não foi possível intimá-lo pessoalmente mandou o MM Juiz de Direito desta
Comarca expedir o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias, que será afixado no local de costume e
publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca, aos 23 de 01 do ano de 2018. Eu, Elisângela Evangelista
Beserra, Diretora de Secretaria, assino, confiro e subscrevo.

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal / Fórum - Fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal / Comarca - Rorainópolis

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Elisângela Evangelista Beserra

v0Iw66RqOJ+1MnzANTCBh4ZEF8k=

Diretora de Secretaria
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COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ
Expediente de 26/01/2018
MM. Juiz Substituto
MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Autos de Medida Protetiva nº 0801100-62.2017.8.23.0060
Vítima: LUCILENE DE FÁTIMA BOTAM
Ofensores: ROSEMIRO GOLINETE TEJADO e ROSANA DE “TAL”
O JUIZ SUBSTITUTO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - DA COMARCA DE SÃO LUIZ/RR, MANDA
PROCEDER A:
INTIMAÇÃO DA OFENSORA: ROSANA DE “TAL”, brasileira, naturalidade, RG e CPF ignorados pela
vítima, residente e domiciliada em local incerto e não sabido.

Secretaria Vara / Juizado Especial Cível e Criminal / Comarca - São Luiz

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da Ofensora Rosana de “Tal”, atualmente em lugar incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital, com prazo de 20 9vinte) dias, a partir de sua publicação, intimando-o
para tomar ciência da Sentença prolatada nos autos em epígrafe, cujo teor é: ‘ (…) Pelo exposto, ante a
superveniência de AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES combinada com a FALTA DE
INTERESSE (DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida, DECLARO A PERDA
DE OBJETO do presente procedimento e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.(…) Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e comunicações devidas, observada a Portaria nº
112/2010 – CGJ). São Luiz/RR, 25 de janeiro de 2018. MARCELO LIMA DE OLIVEIRA. Juiz Substituto da
Comarca de São Luiz/RR
Comarca de São Luiz – Fórum Juiz Umberto Teixeira, 100 – Centro
69.370-000 – São Luiz – Roraima / Telefone: (95) 3198-4180 / E-mail: szw@tjrr.jus.br
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Luiz, do Estado de
Roraima, dezessete de janeiro de dois mil e dezoito. Eu R.T.R (Técnica Judiciária) o digitei e eu Gustavo
Pereira Silva o assino de ordem.

Rak8+Q1ikC3X92ENHvwEbwqUlsw=

Gustavo Pereira Silva
Diretor de Secretaria
Mat. 3011886
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COMARCA DE BONFIM
Expediente de 26/01/2018
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 15 DIAS)
O Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Bonfim/RR, Dr. Jaime Pla Pujades
de Avila, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Proc. nº. 0000120-97.2013.8.23.0090 - Ação Penal
Autor: Justiça Pública
Réu: Alex Clement

Secretaria Vara / Juizado Especial / Comarca - Bonfim

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Faz saber a todos os que o presente Edital, virem ou tiverem conhecimento, que neste Juízo corre trâmites
de um processo em que figura como réu, Alex Clement, guianense, convivente, auxiliar de pedreiro,
nascido em 22.10.1986, filho de Miclik da Silva e de Vanusa da Silva, atualmente em lugar incerto e não
sabido, e como não foi possível citá-lo pessoalmente, expediu-se o presente Edital, com prazo de 15
(quinze) dias, contados a partir da publicação, CITANDO O RÉU, para tomar ciência do recebimento da
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas sanções, no artigo 168, caput,
do CP, bem como para oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do
Artigo 396 e 396-A da nova Legislação Processual, advertindo-o que em caso de procedência da acusação,
a sentença poderá fixar valor mínimo à reparação de danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP). Cientificando-o ainda que a não apresentação de
resposta à acusação pelo seu advogado constituído acarretará na nomeação da Defensoria Pública para
fazê-la. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá arguir preliminar e invocar todas
as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e
arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito).
Para que chegue ao conhecimento do interessado mandou expedir o presente edital, que será afixado no
local de costume, no Fórum local, e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Bonfim, Estado de Roraima, 26 de janeiro de 2018. Eu, Carlos J. Freitas Duarte (Técnico Judiciário), que o
digitei e, Pedro H. de A. Cardias (Diretor de Secretaria), o assina de ordem.

/tpJ6Jvm3MWOkTKijAi0CiQhryw=

PEDRO H. DE A. CARDIAS
Diretor de Secretaria
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COMARCA DE BONFIM
Expediente de 26/01/2018
EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 15 DIAS)
O Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Bonfim/RR, Dr. Jaime Pla Pujades
de Avila, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Proc. nº. 0000120-97.2013.8.23.0090 - Ação Penal
Autor: Justiça Pública
Réu: Warden Peters

Secretaria Vara / Juizado Especial / Comarca - Bonfim

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Faz saber a todos os que o presente Edital, virem ou tiverem conhecimento, que neste Juízo corre trâmites
de um processo em que figura como réu, Warden Peters, guianense, casado, albergado, nascido em
11/12/1971, carteira de identidade guianense n.º 147222430, atualmente em lugar incerto e não sabido, e
como não foi possível citá-lo pessoalmente, expediu-se o presente Edital, com prazo de 15 (quinze) dias,
contados a partir da publicação, CITANDO O RÉU, para tomar ciência do recebimento da Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas sanções, no artigo 180, caput, c.c artigo
29, ambos do CP, bem como para oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
nos termos do Artigo 396 e 396-A da nova Legislação Processual, advertindo-o que em caso de
procedência da acusação, a sentença poderá fixar valor mínimo à reparação de danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP). Cientificando-o ainda que
a não apresentação de resposta à acusação pelo seu advogado constituído acarretará na nomeação da
Defensoria Pública para fazê-la. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá arguir
preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
que pretende produzir e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito).
Para que chegue ao conhecimento do interessado mandou expedir o presente edital, que será afixado no
local de costume, no Fórum local, e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Bonfim, Estado de Roraima, 26 de janeiro de 2018. Eu, Carlos J. Freitas Duarte (Técnico Judiciário), que o
digitei e, Pedro H. de A. Cardias (Diretor de Secretaria), o assina de ordem.

/tpJ6Jvm3MWOkTKijAi0CiQhryw=

PEDRO H. DE A. CARDIAS
Diretor de Secretaria
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Expediente de 26JAN2018

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

PROCURADORIA GERAL
ATO Nº 003, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e
com fulcro no ATO nº 050, de 21 de agosto de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir Comissão, composta pelos Promotores de Justiça Dra. ILAINE APARECIDA PAGLIARINI,
Dr. ANTÔNIO CARLOS SCHEFFER CEZAR, Dr. MASATO KOJIMA, e suplentes, Dr. MADSON
WELLINGTON BATISTA CARVALHO, Dr. DIEGO BARROSO OQUENDO, Dr.ULISSES MORONI, para
realizar o II PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO ESTÁGIO DE NÍVEL
MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, que atuarão junto aos Órgãos de Execução do
Ministério Público do Estado de Roraima.
Art. 2º. A Comissão, presidida pela Promotora de Justiça Drª. ILAINE APARECIDA PAGLIARINI, terá o
prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, com início a partir da sua instalação, podendo
ser prorrogado por igual prazo.
Art. 3º. Designar a servidora FRANCIELE COLONIESE BERTOLI para auxiliar nos trabalhos da Comissão.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça
- em exercício PORTARIA Nº 059, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em exercício, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. LUIS CARLOS LEITÃO LIMA, 03 (três) dias de recesso de fim de ano, no
período de 31JAN a 02FEV2018, conforme o Processo nº 025/2018 – SAP/DRH/MPRR, de 17JAN2018, SisproWeb
nº 081906053591956.

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça
-em exercícioPORTARIA Nº 060, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em exercício, no uso de suas atribuições
legais,

SICOJURR - 00060275
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. LUIS CARLOS LEITÃO LIMA, 02 (dois) dias de recesso de fim de ano, no
período de 26 a 27MAR2018, conforme o Requerimento de 19JAN2018, SisproWeb nº 1592411889.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça
-em exercícioPORTARIA Nº 061, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em exercício, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça, Dr. ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, pela 1ª Titularidade da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, nos períodos de
31JAN a 02FEV2018 e de 26 a 27MAR2018.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça
-em exercícioPORTARIA Nº 062, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em exercício, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Designar o Procurador de Justiça, Dr. SALES EURICO MELGAREJO FREITAS, para responder, sem prejuízo de
suas atuais atribuições, pela 4ª Procuradoria Criminal, no período de 29JAN a 02FEV2018.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça
-em exercício-

DIRETORIA GERAL

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Interromper, com efeitos a partir de 19JAN2018, fundado em motivo de superior interesse público, as férias
da servidora BÁRBARA GRAZIELE CARVALHO BRÍGIDO, anteriormente concedidas pela Portaria nº 032-

SICOJURR - 00060275
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PORTARIA Nº 105 - DG, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
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DG, de 09JAN2018, publicada no DJE nº 6128, de 10JAN2018, ficando o período restante a ser usufruído
oportunamente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 106 - DG, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e considerando o disposto § 3º, do art. 2º da Resolução CPJ nº 004, de 14/11/2014,
publicada no DJE nº 5396, de 19/11/2014,
RESOLVE:
Conceder folga compensatória, ao servidor abaixo relacionado, por ter trabalhado durante o período de
Recesso Forense.
Nome

Quantidade de dias

1º Período

2º Período

SISPROWEB Nº

Tássio Jardel Pereira Salles

14

19 a 23/02/18

26/02 a 06/03/18

1592521814

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
ERRATAS:
- Na Portaria nº 103-DG, de 25JAN2018, publicada no DJE nº 6140, de 26JAN2018:
Onde se lê:
“...no período de 29 a 28FEV2018,...”
Leia-se:
“...no período de 19 a 28FEV2018,...”
- Na Portaria nº 104 – DG, Publicada no DJE Nº 6140, de 26 de janeiro de 2018:
Onde se lê: “… Processo Nº 46/18-DA ...”
Leia-se: “… Processo Nº 47/18-DA ...”

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 021 - DRH, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008 e atendendo o art. 98
da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
RESOLVE:

Nome

Quantidade de dias

Período

SICOJURR - 00060275

SISPROWEB Nº
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Conceder dispensa por serviços prestados à Justiça Eleitoral, à servidora abaixo relacionada:
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Luana Garcia Barbosa
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

1595671816

84/92
Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

0XJ3BJiaqtm8xAnp6ir0yvuUVLM=

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
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OAB/RR

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Expediente de 26/01/2018
E D I T A L 038
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de
Inscrição Originária da Belª.: SILVIA BARROS RAMALHO PIMENTEL, Lei 8.906/94.
Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Roraima, aos vinte e
seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito.

RODOLPHO MORAIS
Presidente da OAB/RR

E D I T A L 039
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de
Inscrição Originária do Belº.: REGINALDO ALENCAR DA SILVA, Lei 8.906/94.
Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Roraima, aos vinte e
seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito.

RODOLPHO MORAIS
Presidente da OAB/RR

E D I T A L 040
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de
Inscrição Por Transferência: JOÃO HENRIQUE DO CARMO CAMELO, Lei 8.906/94.
Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Roraima, aos vinte e
seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito.

RODOLPHO MORAIS
Presidente da OAB/RR

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de
Inscrição Suplementar: MARCELO DE LIMA, Lei 8.906/94.
Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Roraima, aos vinte e
seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito.

RODOLPHO MORAIS
Presidente da OAB/RR

SICOJURR - 00060277
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E D I T A L 041
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO
Expediente de 25/01/2018

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar ALTAMIR ALVES BRITO e QUEILA MELQUIDES, para o que
apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro
declaram:
Que ele é: brasileiro, solteiro, Agricultor, com 43 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos dezesseis
dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e setenta e quatro, domiciliado na VICINAL TRONCO
APIAU, Boa Vista-RR, filho de VALDECI GOMES BRITO e IRENE ALVES.
Que ela é: brasileiro, divorciada, Agricultora, com 39 anos de idade, natural de MORUMBI-MT, aos vinte e
três dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e setenta e oito, residente e domiciliada na
VIVINAL TRONCO APIAU, Boa Vista-RR, filha de ANTONIO MELQUIDES MIRANDA e JOCELI MARIA
MELQUIDES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 17 de janeiro de 2018.

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar THALES TALLONY DA SILVA PIMENTEL e LUANA DE SOUSA
MIRANDA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro declaram:
Que ele é: brasileiro, solteiro, Operador de Empilhadeira, com 28 anos de idade, natural de Santa Inês-MA,
aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e nove, domiciliado na
Rua Pinto Martins, 1487, Aeroporto, Boa Vista-RR, filho de LUIS MARCOS CARREIRO PIMENTEL e
FRANCISCA DA SILVA PIMENTEL.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 23 de janeiro de 2018.

SICOJURR - 00060256
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Que ela é: brasileira, solteira, acadêmica, com 21 anos de idade, natural de Alto Alegre-RR, aos trinta e um
dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e noventa e seis, residente e domiciliada na Rua
Carmelita Ireng, 993, Senador Hélio Campos, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ LUIS MIRANDA MACÊDO e
NECY FIGUEREDO DE SOUSA.
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar CLAUDIO DOS SANTOS CAMARÃO e SILVANIA ALMEIDA DE
OLIVEIRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro declaram:

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Que ele é: brasileiro, divorciado, Funcionário Público Estadual, com 52 anos de idade, natural de Boa VistaRR, aos dois dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e sessenta e cinco, domiciliado na Rua
Horacio Mardel de Magalhães, 2071, Tancredo Neves, Boa Vista-RR, filho de ANTONIO FERREIRA
CAMARÃO e FAUSTINA DOS SANTOS CAMARÃO.
Que ela é: brasileira, divorciada, Microempreendedora Individual, com 49 anos de idade, natural de Rio
Branco-AC, aos quatorze dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e sessenta e oito, residente
e domiciliada na Rua Horacio Mardel de Magalhães, 2071, Tancredo Neves, Boa Vista-RR, filha de
CARMINDA ALMEIDA DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.
Boa Vista-RR, 23 de janeiro de 2018.

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar WILDSON ALVES DO NASCIMENTO e EVELY CRISTINA VERAS
LIMA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro declaram:
Que ele é: brasileiro, solteiro, Militar, com 22 anos de idade, natural de Iracema-RR, aos nove dias do mês
de março do ano de um mil e novecentos e noventa e cinco, domiciliado na Rua Jose Ricardo Neto, 575,
Caranã, Boa Vista-RR, filho de WILSON DE SOUZA NASCIMENTO e IVONETE ALVES NASCIMENTO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 24 de janeiro de 2018.

SICOJURR - 00060256
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Que ela é: brasileira, solteira, Estudante, com 18 anos de idade, natural de Bonfim-RR, aos vinte e oito dias
do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e noventa e nove, residente e domiciliada na Rua Jose
Ricardo Neto, 575, Caranã, Boa Vista-RR, filha de FERNANDO DA SILVA LIMA e VÁLERIA FARIAS
VERAS.
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar KELSEN FREDERICO EVELIM COELHO e FRANCISCA ERLEM
FERREIRA LOPES, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, II, III, IV e
V, do Código Civil Brasileiro declaram:

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Que ele é: brasileiro, divorciado, Empresário, com 42 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos nove
dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e setenta e cinco, domiciliado na Rua Ver. Manoel J.
Martins, 301, Senador Hélio Campos, Boa Vista-RR, filho de EDMUNDO EVELIM COELHO e KALIUA
MARA DA SILVA MARCHIORY.
Que ela é: brasileira, ignorado, Estudante, com 17 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos vinte e nove
dias do mês de junho do ano de dois mil, residente e domiciliada na Rua Ver. Manoel J. Martins, 301,
Senador Hélio Campos, Boa Vista-RR, filha de ARLAN SALES LOPES e FRANCISCA DAS CHAGAS
LEITE FERREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 24 de janeiro de 2018.

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar APARECIDO DA SILVA e CICERA ALMEIDA DA SILVA, para o que
apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro
declaram:
Que ele é: brasileiro, solteiro, Agricultor, com 52 anos de idade, natural de Nova Aurora-PR, aos trinta dias
do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e sessenta e cinco, domiciliado na Avenida Gal. Ataide
Teive, Boa Vista-RR, filho de DEJANIRO JOSÉ DA SILVA e MARIA CONCEIÇÃO COSTA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 24 de janeiro de 2018.

SICOJURR - 00060256
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Que ela é: brasileira, solteira, Profesora, com 47 anos de idade, natural de Santa Luzia-MA, aos vinte e seis
dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e setenta, residente e domiciliada na Avenida Gal.
Ataide Teive, Boa Vista-RR, filha de RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA FILHO e MARIA RITA ALMEIDA
SILVA.
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar IRAN RIBEIRO DE MATOS e JESSICA OLIVEIRA SILVA, para o que
apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro
declaram:

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Que ele é: brasileiro, solteiro, Técnico de Segurança Eletrônica, com 24 anos de idade, natural de Boa
Vista-RR, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e noventa e três,
domiciliado na Av. Mario Homem de Melo, 7607, Dr. Silvio Leite, Boa Vista-RR, filho de IRAN PEDRO
RIBEIRO DE LIMA e MARIA TEREZA GENTIL DE MATOS.
Que ela é: brasileira, solteira, Estudante, com 23 anos de idade, natural de Presidente Dutra-MA, aos doze
dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e noventa e quatro, residente e domiciliada na Av.
Mario Homem de Melo, 7624, Dr. Silvio Leite, Boa Vista-RR, filha de GENALDO COSME DA SILVA e
JOSENEIDE OLIVEIRA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 24 de janeiro de 2018.

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar RONDSON DE LIMA NEVES e MARINILCE SALDANHA NOGUEIRA,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro declaram:
Que ele é: brasileiro, solteiro, Frentista, com 32 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos vinte e quatro
dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e cinco, domiciliado na Rua Oriente, nº
269, Bairro Equatorial, Boa Vista-RR, filho de MANOEL DOMINGOS MEDEIROS DAS NEVES e
ROSILENE DE LIMA NEVES.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 24 de janeiro de 2018.
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Que ela é: brasileira, solteira, Chefe de Cozinha, com 52 anos de idade, natural de Cedral-MA, aos dezoito
dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e sessenta e cinco, residente e domiciliada na Rua
Oriente, nº 269, Bairro Equatorial, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ MARTINS NOGUEIRA e BENEDITA
TEODORA SALDANHA NOGUEIRA.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar SERGIO DE MORAES MENESES e MARIA ELANI DE ARAUJO, para
o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro
declaram:

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Que ele é: brasileiro, solteiro, Montador de Movéis, com 33 anos de idade, natural de Itaituba-PA, aos
quatorze dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e oitenta e quatro, domiciliado na TV D,
nº 86/2, União, Boa Vista-RR, filho de SEBASTIÃO FERREIRA DE MENESES e SEBASTIANA DE
MORAES MENESES.
Que ela é: brasileira, solteira, Funcionária Pública Municipal, com 31 anos de idade, natural de Alto AlegreRR, ao primeiro dia do mês de abril do ano de um mil e novecentos e oitenta e seis, residente e domiciliada
na TV D, nº 86/2, União, Boa Vista-RR, filha de RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO e TEREZA GOMES
DE ARAUJO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 24 de janeiro de 2018.

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar EVERALDO ERAQUI DE AZEVEDO e MARILENE ALVES DA SILVA,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro declaram:
Que ele é: brasileiro, divorciado, Aposentado, com 58 anos de idade, natural de Maragogi-AL, aos vinte e
nove dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e cinquenta e nove, domiciliado na Rua Rio
Uailan, 360, Aracelis, Boa Vista-RR, filho de JOCA ERAQUI DE AZEVEDO e MARIA DO CARMO
AZEVEDO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 25 de janeiro de 2018.
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Que ela é: brasileira, divorciada, Estudante, com 49 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos quatro
dias do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e sessenta e oito, residente e domiciliada na Rua
Rio Uailan, 360, Aracelis, Boa Vista-RR, filha de PEDRO ALVES DA SILVA e ERMINIA RODRIGUES DA
SILVA.
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar ANDRÉ VAZ COSTA e SERGIANE DE JESUS BARROS, para o que
apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro
declaram:

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018

Que ele é: brasileiro, solteiro, Motorista, com 31 anos de idade, natural de Prainha-PA, aos onze dias do
mês de novembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e seis, domiciliado na Rua Itajara, 867, Joquei
Clube, Boa Vista-RR, filho de ALDEMIR LIMA COSTA e FRANCISCA VAZ COSTA.
Que ela é: brasileira, solteira, Estudante, com 19 anos de idade, natural de Rurópolis-PA, aos vinte e quatro
dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e noventa e oito, residente e domiciliada na Rua Itajara,
867, Joquei Clube, Boa Vista-RR, filha de SÉRGIO BARROS NETO e MARIA DA CONCEIÇÃO MELO DE
JESUS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 25 de janeiro de 2018.

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar ANDSON BARRETO DA SILVA e NAYARA FERREIRA DE LIMA,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro declaram:
Que ele é: brasileiro, solteiro, Auxiliar Administrativo, com 22 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos
dois dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e noventa e cinco, domiciliado na Rua Antonio P.
Galvão, 377, Buritis, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e MARIA MADALENA
BARRETO DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 25 de janeiro de 2018.
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Que ela é: brasileira, solteira, Estudante, com 19 anos de idade, natural de Belém-PA, aos dezessete dias
do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e noventa e oito, residente e domiciliada na Rua São
José, 137, Cinturão Verde, Boa Vista-RR, filha de ALDENOR GALVÃO DE LIMA e AMBROZINA
FERREIRA ANCELMO.
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE
MUCAJAÍ
Expediente de 26/01/2018

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro,
neste Registro Civil das Pessoas Naturais – Ofício único da Comarca de Mucajaí-RR:
01) ADEMAR BERTOLDO DA SILVA e IVANILDE FERREIRA RODRIGUES
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 17/11/1968, de profissão mestre de obras, estado civil divorciado,
domiciliado e residente na Rua Paraíba, nº 54, Bairro: Dos Estados, Mucajaí-RR, filho de ATALICIO
BERTOLDO DA SILVA e ROSA BENTO MESQUITA DA SILVA. ELA: nascida em Joselandia-MA, em
22/06/1974, de profissão Tec. em Enfermagem, estado civil divorciada, domiciliada e residente na Rua
Paraíba, nº 54, Bairro: Dos Estados, Mucajaí-RR, filha de EUGÊNIO RODRIGUES DE MORAES e MARIA
DA GUIA FERREIRA RODRIGUES.

trP7DgbMs92R9STaaSxPccL7x5U=

Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista RR, 26 de janeiro de
2018. Nathália Gabrielle Lago da Silva, Oficial, subscrevo e assino.

1º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Mucajaí - Cartório Nathalia Lago

Boa Vista, 29 de janeiro de 2018
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