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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO
Expediente de 25/04/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.17.600041-2
EMBARGANTE: FRANCISCO RODRIGUES
ADVOGADOS: SAMUEL ALMEIDA COSTA (OAB/RR 1320) E OUTRO
EMBARGADA: GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: EDUARDO DANIEL LAZARTE MORÓN (OAB/RR 517)
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER

Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 26 de abril de 2018

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO - TEMA N.º 339 STF - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PORMENORIZADA
SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS LANÇADOS NO RECURSO - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
1. "Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos
pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015" (STF, RE 545184 AgR-ED, Primeira
Turma, Relator: Min. Roberto Barroso - p.: 14/11/2017).
2. Olvidando o embargante da demonstração de vícios no julgado, não se cogita dos declaratórios, sequer
para fins de prequestionamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da 1.ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, EM Sessão Virtual, por
unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator.
Os Senhores Desembargadores Almiro Padilha, Tânia Vasconcelos, Mozarildo Cavalcanti, Jefferson
Fernandes e Jésus Nascimento e os Juízes convocados Fernando Mallet e Euclides Calil votaram com o
Sr. Desembargador Relator.
Boa Vista, 20 de abril de 2018.
Desembargador Cristóvão Suter
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO
RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS N.º 0000.17.001966-5
RECORRENTE: MAYDERSON AUGUSTO DE CASTRO TELES
ADVOGADO: PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA (OAB/RR 481)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
FINALIDADE: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do STJ.
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 24 DE ABRIL DE 2018.

MN5DfyxzPlhkMmpJVuFkpKIx+xE=

RONALDO BARROSO NOGUEIRA
Diretor de Secretaria
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PRESIDÊNCIA
PORTARIA N° 576, DO DIA 25 DE ABRIL DE 2018

Presidência - TJRR

Boa Vista, 26 de abril 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° 0005128-17.2018.8.23.8000;
RESOLVE:
Autorizar o afastamento do Desembargador ALMIRO PADILHA, Presidente do Comitê Estadual de Saúde,
e do Dr. ALUIZIO FERREIRA VIEIRA, Juiz de Direito Titular da Primeira Vara da Fazenda Pública e
Coordenador do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, no período de 16/05/2018 a 18/05/2018, para
participarem da "Reunião dos Coordenadores Estaduais do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de
Justiça", a ser realizado na cidade de São Paulo - SP, com ônus para este Tribunal e sem prejuízo de sua
remuneração.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
PORTARIA N° 577, DO DIA 25 DE ABRIL 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° 0005128-17.2018.8.23.8000;
RESOLVE:
Designar o Dr. LUIZ ALBERTO DE MORAES JÚNIOR, Juiz de Direito Titular da Segunda Vara da Fazenda
Pública, para, cumulativamente, responder pela Primeira Vara da Fazenda Pública, no período de
16/05/2018 a 18/05/2018, em virtude de afastamento do titular.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
PORTARIA N° 578, DO DIA 25 DE ABRIL 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° 0005204-41.2018.8.23.8000;
RESOLVE:

Art.2° Designar o servidor NAZARENO MESQUITA DA SILVA, servidor cedido da União, para, com
prejuízo de suas atribuições, atuar na Comarca de São Luiz do Anauá, no período de 25/04/2018 a
04/05/2018.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
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Art.1° Convalidar a designação do servidor LUIZ NAZARENO MESQUITA DA SILVA, servidor cedido da
União, por, com prejuízo de suas atribuições, ter atuado na Comarca de São Luiz do Anauá, no período de
19/04/2018 a 24/04/2018.
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GABINETE DA JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência – GABJA
SEI n°. 0005145-53.2018.8.23.8000
Assunto: Diárias de Magistrado.
DECISÃO
Trata-se de procedimento originado pelo Dr. JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA, Juiz de Direito titular
da Comarca de Pacaraima, solicitando o pagamento de diárias devido ao seu deslocamento à Comarca de
Bonfim, no período de 09 a 13.04.2018.
O procedimento foi instruído com os seguintes documentos: requerimento CP-GAB (0324650),
certidão (0324681), cálculo SCAL (0325146), despacho SOF (0326712), despacho CP-GAB (0328852),
publicação DJE (0328855) e manifestação da DGM (0329051).
A DGM opinou pelo deferimento do pedido de pagamento de diárias (0329051).
Vieram os autos para deliberação. Em face das atribuições que me foram conferidas por meio da
Portaria nº 1055, do dia 18 de maio de 2017, passo a decidir.
Estando devidamente instruído o feito, verifico que o magistrado preenche os requisitos necessários
à concessão do respectivo pleito indenizatório, bem como se trata de despesa com serviços indispensáveis
ao funcionamento das atividades judiciais deste Tribunal, razão pela qual defiro o pedido.
Encaminhem-se à SOF e à SGP para providências necessárias.
Publique-se.
Boa Vista – Roraima, 25 de abril de 2018.

Gabinete do Juíz Auxiliar - Presidência

Boa Vista, 26 de abril de 2018

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência
Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência – GABJA
SEI n°. 0005114-33.2018.8.23.8000
Assunto: Diárias de Magistrado.
DECISÃO

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência
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Trata-se de procedimento originado pela Dra. PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS, Juíza Substituta,
solicitando o pagamento de diárias devido ao seu deslocamento ao município de Bonfim, visando coordenar
os trabalhos de atendimento da Vara da Justiça Itinerante, no período de 22 a 28.04.2018, com necessidade
de pernoite.
O procedimento foi instruído com os seguintes documentos: solicitação (0324128), cálculo SCAL
(0324440), despacho SOF (0325152), despacho VIJ-GAB (0327648) e manifestação da DGM (0328722).
A DGM opinou pelo deferimento do pedido de pagamento de diárias (0328722).
Vieram os autos para deliberação. Em face das atribuições que me foram conferidas por meio da
Portaria nº 1055, do dia 18 de maio de 2017, passo a decidir.
Estando devidamente instruído o feito, verifico que a magistrada preenche os requisitos necessários
à concessão do respectivo pleito indenizatório, bem como se trata de despesa com serviços indispensáveis
ao funcionamento das atividades judiciais deste Tribunal, razão pela qual defiro o pedido.
Encaminhem-se à SOF e à SGP para providências necessárias.
Publique-se.
Boa Vista – Roraima, 25 de abril de 2018.
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SECRETARIA GERAL
SEI nº 0020049-15.2017.8.23.8000
Origem: Secretaria de Gestão de Pessoas
Assunto: Banco de horas
Recorrente: Cristina Maria Sousa dos Santos
Advogado: Mamede Abrão Netto

Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 26 de abril de 2018

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Trata-se de Procedimento Administrativo originado pela servidora Cristina Maria Sousa dos Santos
requerendo inclusão de créditos em banco de horas por ter trabalhado além da sua jornada normal de
trabalho nos exercícios de 2016 e 2017, para posterior e oportuna compensação (evento 0267953).
O feito foi instruído pelo Setor de Licenças e Afastamentos (evento 0268088).
A Sra. Secretária de Gestão de Pessoas, considerando que a Resolução do Tribunal Pleno n.˚ 25/2015,
suspendeu a utilização do Sistema Eletrônico de Ponto para o registro de entradas e saída de
servidores, prejudicando o estabelecimento do regime de compensações recíprocas de horas laboradas
durante a jornada de trabalho e a falta de permissivo legal, indeferiu o pleito da requerente (evento
0286002).
Inconformada, a aludida servidora apresentou pedido de reconsideração/recurso (evento 0295653),
tendo a SGP mantido sua decisão, por entender que a requerente não foram apresentados fatos novos
ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da decisão atacada (evento
0302074).
Vieram os autos para decisão do recurso.
É o breve relato. Decido.
É sabido que a Administração em sua atuação está subordinada aos Princípios da Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, dentre outros.
Segundo o princípio da legalidade, o administrador não pode fazer o que bem entender na busca do
interesse público, ou seja, tem que agir segundo a lei, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente
autoriza e no silêncio da lei está proibido de agir.
Conforme ensina o doutrinador Matheus Carvalho “o administrador público somente pode atuar
conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o
próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que
todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que
considere devidas, sem que haja embasamento legal específico. Dessa forma, pode-se estabelecer
que, no Direito Administrativo, se aplica o princípio da Subordinação à lei. Não havendo previsão legal,
está proibida a atuação do ente público e qualquer conduta praticada ao alvedrio do texto legal será
considerada ilegítima.” (Manual de Direito Administrativo, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., 2016. Pag. 61)
No presente caso, nota-se que o banco de horas, no âmbito do TJRR, foi instituído pela Resolução do
Tribunal Pleno n.˚ 11/2014.
A citada resolução veio para regulamentar o controle da jornada de trabalho dos servidores e o regime
de prestação de serviço extraordinário no Poder Judiciário do Estado de Roraima, criando o ponto
eletrônico, banco de dados etc.
Dá análise do art. 20, da Resolução TP n.º 11/2014, extrai-se que o banco de horas depende
diretamente da existência do ponto eletrônico, pois através desse se dará sua criação, manutenção,
gerenciamento, compensações etc.
Art. 20. O Sistema de Ponto Eletrônico possibilitará a estruturação de Banco de Horas em que ficarão
registrados os créditos e os débitos de jornada, possibilitando compensações recíprocas.
Ocorre que o ponto eletrônico, na esfera do TJRR, foi suspenso pela Resolução do Tribunal Pleno n.˚
25/2015, até a implantação de um novo sistema, o que ainda não ocorreu.
Tal situação impede, por hora, o deferimento do pleito enquanto não vier nova regulamentação da
situação da recorrente.
Sem a necessária regulamentação não há sequer parâmetros legais para a efetivação do banco de
horas, em caso de deferimento, o que afrontaria o princípio da legalidade.
Do exposto, recebo o presente recurso, pois tempestivo e cabível à espécie e, no mérito, julgo-o
improcedente, mantendo incólume a decisão recorrida.
Publique-se e intime-se.

SICOJURR - 00061488
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DECISÃO N.º 0323081
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19. Transcorrido o prazo recursal sem manifestação da interessada, remeta-se os autos à SGP para
providências.
Elízio Ferreira de Melo
Secretário-Geral

Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 26 de abril de 2018

Documento assinado eletronicamente por ELIZIO FERREIRA DE MELO, Secretário Geral, em 25/04/2018, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0323081 e o código CRC
606C25D7.

PROCESSO SEI n.º 0013451-45.2017.8.23.8000
Controle e acompanhamento de credenciamento de Policiais Militares para condução
Assunto
:
de veículos do TJRR.
Requerentes : Assessoria Militar.
Interessado : CB PM DIEGO COUTINHO SILVA
Em pauta
: Descredenciamento
DECISÃO N.º 0329974
1. A Assessoria Militar solicita o cancelamento de credenciamento do Policial Militar CB PM DIEGO
COUTINHO SILVA, que prestava serviço no TJRR para conduzir os veículos oficiais, em virtude do
desligamento do referido policial da ASMIL, desde 23 de abril de 2018, conforme Processo SEI 000547987.2018.8.23.8000.
2. O descredenciamento deve ser promovido pela autoridade que deferiu o credenciamento, no caso, o
Secretário-Geral, consoante se depreende do art. 5º, parágrafo único, combinado com o o art. 11 da
Portaria nº 1514/2011.
3. Isto posto, descredencio o Policial Militar CB PM DIEGO COUTINHO SILVA, para conduzir os veículos
deste Tribunal, devendo o referido Policial Militar devolver a Carteira de tendo em vista que não faz mais
parte
da
Assessoria
Militar,
conforme
SEI
0005479-87.2018.8.23.8000
.
de Credenciamento no prazo de 48 horas à Secretaria de Infraestrutura e Logística, conforme determinar
o art. 12 da Portaria nº 1514/2011.
4. Publique-se e certifique-se.
5. Em seguida, à Secretaria de Infraestrutura e Logística, para registro do recebimento da Carteira de
Credenciamento.
Elízio Ferreira de Melo
Secretário-Geral
Documento assinado eletronicamente por ELIZIO FERREIRA DE MELO, Secretário Geral, em 25/04/2018, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

C/WBWJK+bX8uyE1oWfJyKYPSMdc=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0329974 e o código CRC
EAEA05D7.
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Comarca de Boa Vista
Índice por Advogado
164512-RJ-N: 001
000008-RR-N: 001
000152-RR-N: 007
000153-RR-B: 006, 008, 009, 011
000172-RR-N: 017, 019, 021, 022
000178-RR-B: 020
000208-RR-B: 001
000262-RR-N: 001
000269-RR-N: 001
000270-RR-B: 017
000321-RR-A: 005
000361-RR-B: 023
000394-RR-N: 017
000441-RR-N: 015
000456-RR-N: 022
000507-RR-A: 010
000515-RR-A: 018
000647-RR-N: 001
000663-RR-N: 001
000686-RR-N: 016
000716-RR-N: 008
000801-RR-N: 005
000932-RR-N: 001
001008-RR-N: 014
001094-RR-N: 013
001350-RR-N: 001
001633-RR-N: 012, 022
001730-RR-N: 021

Publicação de Matérias
1ª Vara de Família
Expediente de 25/04/2018

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

Inventário
001 - 0005871-34.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.005871-6
Autor: Flávio dos Santos Chaves e outros.
Réu: Maria Necy dos Santos Chaves e outros.
Decisão: Analisando detidamente os autos verifico que há questões a
serem esclarecidas antes de se decidir acerca do pedido de fls. 764/765.
Vejamos: Primeiramente, compulsando os autos, observo que não
consta certidão do Cartório de Imóvel com o registro do título de
propriedade do bem imóvel que se pretende alienar, o que se tem é a
cópia do título definitivo outorgado pelo INCRA (fl. 44). Outrossim, na
planilha de débitos apresentada às fls. 663/664 o valor total da dívida,
segundo os herdeiros, alcança a cifra aproximada de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), o que não justifica o pedido de alienação
de um imóvel avaliado em cerca de sete milhões, quando há nos autos

ANO XXI - EDIÇÃO 6198

10/25

outros bens que poderiam ser alienados para fazer frente a essas
dívidas, a exemplo do imóvel de fl. 46, avaliado em R$ 695.000,00
(seiscentos e noventa e cinco reais) - fl. 640. Portanto, há que ser
esclarecido e demonstrado pelos herdeiros o montante dos débitos do
espólio. Por fim, quanto aos herdeiros falecidos após a abertura da
sucessão, a saber, N.C.L. e F.dos S.C., faz-se necessário que conste
nos autos a informação acerca da abertura ou não de inventário destes
de cujus. Pelo exposto, intime-se a inventariante para que preste os
esclarecimentos e junte os documentos indispensáveis ao regular
andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Atendida a
determinação acima, dê-se vista a PROGE/RR e a PFN/RR. Após,
conclusos. Boa Vista/RR, 25 de Abril de 2018. REINALDO PAIXÃO
BEZERRA JÚNIOR. Juiz Respondendo pela 1ª Vara de Família.
Advogados: Paula Camila de Oliveira Pinto, Maria Dizanete de S Matias,
José Luciano Henriques de Menezes Melo, Helaine Maise de Moraes
França, Rodolpho César Maia de Moraes, Clovis Melo de Araújo, Paulo
Cesar Pinto de Azevedo Cruz, Paulo Tarcisio Alves Ramos, Clóvis
Araújo de Oliveira Neto

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 25/04/2018

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury
PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa
Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner
Márcio Rosa da Silva
Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):
Aécyo Alves de Moura Mota
Luana Rolim Guimarães

Inquérito Policial
002 - 0001002-08.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.001002-7
Indiciado: E.S.A.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELIVALDO SILVA DE
ALMEIDA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata estes
autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista/RR, 24 de abril de 2018.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.
003 - 0014318-20.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.014318-7
Indiciado: R.A.P.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE REGINALDO ALVES
PEREIRA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto a contravenção penal de perturbação da tranquilidade,
descrita no art. 65 da LCP, tratada no presente feito, ao que
DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, com as anotações e
baixas devidas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
as anotações e baixas devidas. Cientifique-se o Ministério Público
Estadual.P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 24 de abril de 2018.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.
004 - 0020206-67.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.020206-6
Indiciado: J.G.M.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JORGE GUIMARÃES
MANGABEIRA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao crime de ameaça e da contravenção penal de
perturbação da tranquilidade, descritos nos art. 147 do CP, e 65 da LCP,
ambos tratados no presente feito, ao que DETERMINO O
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, com as anotações e baixas devidas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e
baixas devidas. Cientifique-se o Ministério Público Estadual.P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista/RR, 24 de abril de 2018.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante

Boa Vista, 26 de abril de 2018
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Expediente de 24/04/2018

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
Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Luciana Silva Callegário

Execução de Alimentos
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anexar aos autos os documentos necessários ao ajuizamento desta
demanda (cópia da sentença homologatória), bem como apresentar
comprovante do recolhimento das custas processuais, no prazo de dez
dias, sob pena de extinção.
Publique-se.
Boa Vista, 23 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Marcus Vinicius de Oliveira

Execução de Alimentos
008 - 0001359-46.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001359-2
Executado: Criança/adolescente
Executado: D.B.S.M.
DESPACHO

005 - 0007576-08.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.007576-5
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: C.A.A.S.
DESPACHO
Cadastre-se as advogadas de fls. 04 no SISCOM e na capa destes
autos.
Depois, intime-se a parte autora, por meio do seu patrono, para
manifestar-se nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.
Publique-se.

Pedido prejudicado face à sentença exarada às fls. 44.
Faz-se mister salientar que para a cobrança do cumprimento do acordo
de alimentos é necessário o ajuizamento de uma nova ação.
Publique-se.
Sem manifestação, retornem os autos ao arquivo.

Boa Vista, 16 de fevereiro de 2018.
PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogados: Karen Macedo de Castro, Bruna Carolina Santos Gonçalves

009 - 0002749-51.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002749-3
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: H.F.C.
NTENÇA

006 - 0009334-56.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009334-9
Executado: Criança/adolescente
Executado: F.R.S.
SENTENÇA
(...)Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC, julgo extinta a
presente execução movida por S. L. C.R. e S.I.C.R. em face de F.R. da
S.. Revogo a decisão que decretou a prisão do alimentante. Registre-se.
Certifique-se. Ao cartório para as providências de estilo. Inutilize-se a
certidão de crédito expedida em favor das exequentes. Sem custas e
honorários advocatícios.
P. R. I.
Ciência ao Ministério Público e à DPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.

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. I.

Boa Vista, 24 de abril de 2018.

Boa Vista, RR, 18 de abril de 2018.

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

ERICK LINHARES
jUIZ dE dIREITO
Advogado(a): Ernesto Halt

Vara Itinerante
Expediente de 25/04/2018

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
Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Luciana Silva Callegário

Alimentos - Lei 5478/68
007 - 0004474-41.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.004474-4
Autor: A.C.M.
Criança/adolescente: G.C.M. e outros.
DESPACHO
Intime-se, ainda, a parte autora, por meio do seu procurador, para

Boa Vista, 14 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Jose Vanderi Maia

010 - 0007945-02.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.007945-2
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: N.L.C.
DESPACHO
Pedido prejudicado, face à sentença de fls. 35
Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestação
em dez dias, sob pena de arquivamento.
Sem manifestação, retornem os autos ao arquivo.
Publique-se.
Boa Vista, 14 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Jorge de Sousa Oliveira
011 - 0008223-03.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.008223-3
Executado: Criança/adolescente e outros.
SENTENÇA
Vistos etc.
Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
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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. I.
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Executado: M.G.S. e outros.
DESPACHO
Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para anexar aos
autos os documentos necessários ao ajuizamento desta demanda (cópia
do RG e do CPF da requerente, cópia do acordo de reconhecimento e
dissolução de sociedade de fato homologado, e comprovante de
endereço), no prazo de dez dias, sob pena de extinção.
Publique-se.

Boa Vista, RR, 18 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

Alimentos - Lei 5478/68
012 - 0002938-92.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.002938-0
Autor: N.B.S.F.
Réu: G.V.F.
DESPACHO
Defiro a gratuidade da Justiça.
Designe-se data para audiência una de conciliação e instrução e
julgamento.
Cite-se a parte requerida e intime-se a requerente, por meio de sua
representante legal, a fim de que compareçam à audiência a ser
designada, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas,
importando a ausência da requerente em arquivamento do pedido e da
parte requerida confissão e revelia.
Intime-se ainda a requerida para apresentar contestação até a
audiência, por intermédio de advogado.
Apensem-se estes autos aos de n.º 0010.15.018391-0.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se.
Cumpra-se com urgência.

Boa Vista, 17 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Sara Patricia Ribeiro Farias
015 - 0003786-79.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.003786-2
Executado: R.J.P.
Executado: R.C.G.
DECISÃO
Trata-se de execução de acordo de dissolução de união estável, em que
a requerente sustenta, em síntese, que o requerido não realizou o
pagamento das parcelas acordadas nos autos da Dissolução da União
Estável.
Decido.
Entendo que a liminar não pode ser concedida no caso em testilha, pois
inexiste nos autos a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela.
Intime-se a parte devedora, pessoalmente, para pagamento da dívida no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10%
sobre o respectivo valor (art. 523 do NCPC) e penhora de bens, além de
custas e honorários pela presente fase do processo.
P. R. I.
Boa Vista, 14 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Lizandro Icassatti Mendes

Em, 19 de abril de 2018.

Execução de Alimentos
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 28/05/2018 ÀS 11:30 HORAS
NESTE JUÍZO.
Advogado(a): Karla Kassia Lira Batista
013 - 0002952-76.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.002952-1
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: R.N.R.S.
Exequente: Fábio Costa da Silva e Outro
Executado: Raimundo Nonato Ribeiro da Silva
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. I.
Boa Vista, RR, 19 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Pâmela da Silva Costa

Cumprimento de Sentença
014 - 0002829-78.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.002829-1

016 - 0000302-56.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.000302-1
Executado: Criança/adolescente e outros.
DESPACHO
Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de
dez dias, sob pena de extinção, regularizar o instrumento procuratório,
vez que não consta nos autos procuração do advogado que
subescreveu a petição inicial.
Publique-se.
Boa Vista, 17 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): João Alberto Sousa Freitas

Alimentos - Lei 5478/68
017 - 0004474-46.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004474-0
Autor: I.B.S.L. e outros.
DESPACHO
A requerente1 atingiu a maioridade, razão pela qual deve ratificar o
pedido formulado por seu genitor, se concordar com o requerimento.
Intime-se, conforme determinado anteriormente.
Em, 19 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Elceni Diogo da Silva, Henrique Edurado Ferreira
Figueredo, Luciana Rosa da Silva
018 - 0002850-54.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.002850-7
Autor: Criança/adolescente
Réu: J.R.N.
DECISÃO
Cuida-se de ação revisional de alimentos com pedido liminar para
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majorar o encargo alimentício, fixando-o em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos do alimentante.
Sustenta o autor que o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), anteriormente
fixado, não atende às suas necessidades.
De outra banda, o autor afirma que o requerido tem condições de arcar
com os alimentos ora pleiteados.
Decido.
Comungo com o entendimento ministerial e entendo que a liminar deve
ser parcialmente concedida.
Com efeito, impende destacar que a informação sobre o valor do salário
percebido pelo alimentante permite deduzir que ele pode suportar um
aumento relativo aos alimentos sem que haja substancial prejuízo para
seu sustento.
Nesse passo e atentando que as necessidades de alimentados menores
de dezoito anos são presumidas, impõe-se o deferimento da medida
liminar pleiteada.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO
DE ALIMENTOS. MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS.
ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL DOS GANHOS DO
ALIMENTANTE. BINÔMIO ALIMENTAR. Os alimentos provisórios
somente podem ser reduzidos mediante prova cabal da incapacidade
financeira do alimentante. É ônus do alimentante comprovar a sua
incapacidade em arcar com a verba arbitrada, bem como o eventual
desaparecimento da necessidade por parte do alimentado. Tratando-se
de filhas menores, em idade escolar, a necessidade é presumível,
mostrando-se adequada verba alimentar provisória arbitrada na decisão
recorrida em percentual sobre os ganhos do alimentante. Alegações de
impossibilidade pelo recorrente, que desafiam instrução probatória com
vista a sua demonstração na origem. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO (Agravo de Instrumento Nº 70039729595, Sétima Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga,
Julgado em 10/03/2011).
Nesta feita, reviso provisoriamente o encargo alimentar, fixando-o no
percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
Designee-se audiência una de conciliação e instrução e julgamento, com
urgência.
Cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente, a fim de que
compareçam a audiência a ser designada, acompanhados de seus
advogados, importando a ausência da parte requerente em
arquivamento do pedido e da parte requerida confissão e revelia.
Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida contestar,
desde que o faça por intermédio de advogado.
Cientifique-se o Ministério Público.
Quanto aos alimentos vincendos, oficie-se à fonte pagadora do
alimentante, para que providencie o desconto e depósito da pensão
alimentícia, nos termos do art. 912 do NCPC, conforme o estabelecido
nesta decisão.
Após, aguarde-se resposta por 30 dias. Sem resposta, oficie-se
cobrando.
Cumpra-se.
Boa Vista, 17 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Thiago Amorim dos Santos

Convers. Separa/divorcio
019 - 0014928-27.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.014928-2
Autor: L.J.B. e outros.
DESPACHO
Intime-se a advogada, preferencialmente por telefone ou e-mail, para, no
prazo de um mês, regularizar o instrumento procuratório, juntando-se
aos autos a via original, sob pena de arquivamento.
Boa Vista, 13 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Cumprimento de Sentença
020 - 0008968-80.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.008968-3
Executado: M.L.B. e outros.
SENTENÇA
Vistos etc.
Não obstante instado a se manifestar, o requerente quedou-se inerte,
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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, 20 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Aldeide Lima Barbosa Santana

Dissol/liquid. Sociedade
021 - 0008586-92.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.008586-0
Autor: V.F. e outros.
DESPACHO
Cadastre-se o patrono do requerente 1 no SISCOM e na capa dos autos.
Autorizo o desarquivamento dos autos.
Aguarde-se manifestação da parte interessada pelo prazo de dez dias.
Com transcurso do prazo, retornem os autos ao arquivo. Anotações
necessárias.
Em, 20 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Elceni Diogo da Silva, Josiane Ferreira Alves

Guarda
022 - 0018391-35.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.018391-0
Autor: G.V.F. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
DESPACHO
Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para informar se o
acordo apresentado nestes autos foi homologado na Vara de Família.
Caso positivo, junte-se cópia da homologação do acordo e a respectiva
certidão de trânsito em julgado, no prazo de dez dias, sob pena de
extinção.
Em, 20 de abril de 2018.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Elceni Diogo da Silva, Juberli Gentil Peixoto, Karla Kassia
Lira Batista

Homol. Transaç. Extrajudi
023 - 0002828-93.2018.8.23.0010
Nº antigo: 0010.18.002828-3
Requerido: J.R.S.S. e outros.
DESPACHO
Ao Ministério Público. Após, conclusos.
Em 19 de abril de 2018.
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ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): José Maria de Aguiar Neto

Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Rorainópolis
Não houve publicação para esta data

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

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data

Comarca de Pacaraima
Índice por Advogado
000153-RR-N: 001
000585-RR-N: 001
001017-RR-N: 001

Publicação de Matérias
Vara Cível
Expediente de 24/04/2018

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 - 0000192-25.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.000192-3
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Francisco Alberto Santiago
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Advogados: Nilter da Silva Pinho, Cleber Bezerra Martins, Glaucemir
Mesquita de Campos

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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VARA CRIMINAL ÚNICA DA COMARCA DE PACARAIMA
Expediente de 25/04/2018
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº. 0000025-66.8.23.0045
Réu: ANTÔNIO XAVIER MEDINA
O MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL ÚNICA DA COMARCA DE PACARAIMA, DR.
JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA, NA FORMA DA LEI, ETC...
Faz saber a todos os que o presente Edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou conhecimento tiverem,
que neste Juízo corre trâmites de um processo em que figura como réu ANTÔNIO XAVIER MEDINA,
venezuelano, soIteiro, desocupado, nascido aos 07/07/1996, natural de Valencia-Venezuela, filho de Anibal
Xavier Medina Pinha e de Rosa Esther Saez Saez. Como não foi possível citá-lo pessoalmente, com este o
CITA nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP, para que ofereça resposta escrita acerca da acusação
contida nos autos em epígrafe, no prazo de 10 (dez) dias, alegando preliminares e tudo que interesse a sua
defesa, especificando provas e arrolando testemunhas, com as respectivas qualificações, para regular
intimação, sob pena de revelia. Caso o denunciado não possua condições de contratar advogado, deverá
dirigir-se ao prédio da Defensoria Pública com atuação nesta Comarca, para solicitar a assistência de um
Defensor Público, informando o(s) nome(s) de sua(s) testemunha(s), se houver, bem como, matéria de fato
sobre sua defesa. Outrossim, decorrido o prazo sem manifestação e não comparecendo seu advogado em
Juízo para atuar no feito no prazo estipulado, os autos serão remetidos à DPE para defesa escrita, sendo
que, posteriormente, constatado possuir condições financeiras, ser-lhe-ão arbitrados honorários. Intime-se
ainda o réu para comprovar a propriedade do(s) bem(ns) apreendido(s) no prazo de 10 (dez) dias, se
houver, sob pena de encaminhamento para doação/destruição. DISPOSITIVO PENAL: Art. 155, §4º do
Código Penal Brasileiro. Para o conhecimento de todos é passado o presente Edital, que será afixado no
local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Pacaraima,
Estado de Roraima, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Abril do ano de 2018.

Secretaria Vara / Juizado Especial Cível e Criminal / Comarca - Pacaraima

Boa Vista, 26 de abril de 2018
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FRANCISCO RAIMUNDO ALBUQUERQUE
DIRETOR DE SECRETARIA
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Expediente de 25/04/2018
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº. 0000025-66.8.23.0045
Réu: JESUS ALFREDO CANACHE GONZALEZ
O MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL ÚNICA DA COMARCA DE PACARAIMA, DR.
JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA, NA FORMA DA LEI, ETC...
Faz saber a todos os que o presente Edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou conhecimento tiverem,
que neste Juízo corre trâmites de um processo em que figura como réu JESUS ALFREDO CANACHE
GONZALEZ, venezuelano, casado, desocupado, nascido aos 02/10/1992, natural de Miranda-Venezuela,
filho de Luis Canache e de Madeleinne Gonzalez. Como não foi possível citá-lo pessoalmente, com este o
CITA nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP, para que ofereça resposta escrita acerca da acusação
contida nos autos em epígrafe, no prazo de 10 (dez) dias, alegando preliminares e tudo que interesse a sua
defesa, especificando provas e arrolando testemunhas, com as respectivas qualificações, para regular
intimação, sob pena de revelia. Caso o denunciado não possua condições de contratar advogado, deverá
dirigir-se ao prédio da Defensoria Pública com atuação nesta Comarca, para solicitar a assistência de um
Defensor Público, informando o(s) nome(s) de sua(s) testemunha(s), se houver, bem como, matéria de fato
sobre sua defesa. Outrossim, decorrido o prazo sem manifestação e não comparecendo seu advogado em
Juízo para atuar no feito no prazo estipulado, os autos serão remetidos à DPE para defesa escrita, sendo
que, posteriormente, constatado possuir condições financeiras, ser-lhe-ão arbitrados honorários. Intime-se
ainda o réu para comprovar a propriedade do(s) bem(ns) apreendido(s) no prazo de 10 (dez) dias, se
houver, sob pena de encaminhamento para doação/destruição. DISPOSITIVO PENAL: Art. 155, §4º do
Código Penal Brasileiro. Para o conhecimento de todos é passado o presente Edital, que será afixado no
local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Pacaraima,
Estado de Roraima, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Abril do ano de 2018.

Secretaria Vara / Juizado Especial Cível e Criminal / Comarca - Pacaraima
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FRANCISCO RAIMUNDO ALBUQUERQUE
DIRETOR DE SECRETARIA
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Expediente de 25ABR2018

Ministério Público

Boa Vista, 26 de abril de 2018

ÓRGÃOS COLEGIADOS
RESOLUÇÃO CPJ Nº 002, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Dispõe sobre o Plano de Atuação Anual do Ministério
Público de Roraima – PAA-MPRR para o ano de 2018.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 12, inciso XXXIII, da Lei Complementar Estadual nº 003, de 07 de janeiro de 1994 e
ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça, na forma do art. 14, I, da Lei Complementar Estadual nº
003/1994; e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, inciso XXXIII da LC n.º 003/94 que atribui ao Procurador-Geral de
Justiça a função de “elaborar e submeter ao Colégio de Procuradores Plano Anual de Atuação do Ministério
Público, contendo as diretrizes, objetivos gerais e metas prioritárias”;
CONSIDERANDO a Resolução nº 01, de 06 de fevereiro de 2017, que aprovou o Plano e o Mapa
Estratégico do Ministério Público do Estado de Roraima para o período de 2017 a 2021;
CONSIDERANDO que a implantação, desenvolvimento e consolidação do planejamento estratégico da
Instituição requer, além de capacitação técnica interna, assessoria externa, intercâmbio de experiências,
gradual sensibilização dos membros e servidores para a importância de uma gestão planejada, sendo dever
da administração superior, desde o início, referendar e dar visibilidade a seu plano de diretrizes;
CONSIDERANDO a proposta encaminhada pelo Comitê Gestor, nos termos do art. 13 Resolução nº 01, de
06 de fevereiro de 2017;
CONSIDERANDO os princípios da eficiência e da continuidade para a Administração Pública;
RESOLVE:
Art.1º – Fixar o Plano de Atuação Anual do Ministério Público do Estado de Roraima (PAA-MPRR) para os
próximos 12 (doze) meses, a contar de março de 2017.
Art. 2º – O PAA-MPRR é composto de objetivos institucionais, estratégias e iniciativas, devidamente
alinhado ao Plano Estratégico.

I – implementar projetos nas promotorias com atuação na área da educação que visem a promoção do
acesso à educação de qualidade, para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho;
II – implantar projetos no âmbito das promotorias de justiça com atuação na área da saúde, que visem a
promoção do acesso aos serviços de saúde pública de qualidade, com atendimento integral e universal;
III – atuar para o aprimoramento do combate a criminalidade, primando pela agilidade e efetividade da
resposta estatal frente a criminalidade, visando desestimular o aumento da prática reiterada de delitos no
Estado de Roraima;
IV – combater preventiva e repressivamente os desvios de recursos públicos, garantindo a sua aplicação
em ações voltadas para o bem-estar de todos os cidadãos, promovendo a probidade na gestão pública;
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V – fomentar o reconhecimento da igualdade e da inclusão social, enfrentando qualquer forma de
preconceito ou discriminação, garantindo o pleno direito às diferenças que possuem as comunidades
tradicionais.
VI – promover o equilíbrio das relações de consumo, atuando pela garantia do acesso, qualidade e
segurança dos produtos e serviços disponibilizados no mercado;
VII – atuar na promoção da garantia dos direitos e interesses da criança e do adolescente;
VIII – implementar ações no âmbito das promotorias de justiça com atuação na área ambiental para que
promovam um meio ambiente ecologicamente equilibrado, zelando para que o desenvolvimento econômico
observe a defesa do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural e do ordenamento urbanístico;
IX – implementar medidas visando a otimização da força de trabalho, com a adequação quantitativa e
qualitativa de membros, servidores, estagiários e colaboradores, de acordo com as necessidades do
Ministério Público do Estado de Roraima;
X – aperfeiçoar o desempenho funcional de membros, servidores, estagiários e colaboradores, por meio de
qualificação e avaliação de desempenho;
XI – valorizar e incentivar membros, servidores, estagiários e colaboradores;
XII - realizar as ações necessárias à aquisição de bens e serviços, observadas as imposições legais
pertinentes, empregando de forma eficiente e oportuna todos os recursos orçamentários alocados em cada
exercício, com planejamento e otimização do orçamento anual;
XIII – apoiar a criação, a transferência e a aplicação do conhecimento no âmbito do Ministério Público do
Estado de Roraima.
XIV – implementar todas as medidas necessária para a melhoria contínua dos processos e a execução do
Plano Estratégico, com a implantação de estruturas estratégicas julgadas necessárias;
XV – atualizar e redimensionar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, o conjunto de todas
as atividades e soluções providas por recursos de computação, visando à produção, armazenamento,
transmissão, acesso, segurança e uso das informações, com medidas e ações para a modernização dos
serviços de tecnologia da informação;
XVI – fortalecer a imagem institucional, por meio da construção e preservação de uma percepção favorável
do Ministério Público do Estado de Roraima por parte dos públicos interno e externo;
XVII – aprimorar a atuação institucional com a formação e manutenção de parcerias com outras Instituições
e influenciando em temas de relevância para a sociedade;
XVIII – dar continuidade no desenvolvimento de uma gestão participativa, com governança corporativa,
planejamento, coordenação, transparência, sustentabilidade e eficiência;
XIX – desenvolver a cultura de prioridades institucionais com enfoque nos resultados.
§ 2º – São estratégias para o ano de 2018:
I – reavaliação periódica do quadro de pessoal;
II - capacitação continuada e motivação de membros, servidores, estagiários e colaboradores;
III - aprimoramento do processo de elaboração da proposta orçamentária para o ano 2019;
IV - aperfeiçoar o controle da gestão de execução do orçamento;
V - dinamização da intranet;
VI – promoção da mudança da cultura organizacional;
VII - modernização dos serviços e da infraestrutura de Tecnologia da Informação – TI com o
aperfeiçoamento de sua governança;
VIII - ampliação da efetividade da comunicação interna e externa;
IX - estruturação técnica e sistematização da atuação do setor de Comunicação Social do Ministério Público
do Estado de Roraima;
X - defesa das prerrogativas constitucionais do Ministério Público;
XI - promoção da celeridade processual;
XII - atualização do instrumental normativo do Ministério Público do Estado de Roraima;
XIII - promover a sinergia entre a primeira e a segunda instância;
XIV – implantar nos órgãos de execução do Ministério Público do Estado de Roraima a cultura de
prioridades, de projetos, de metodologia em mapeamento de processos, a fixação de metas e indicadores,
devidamente alinhado com o Plano Estratégico Institucional;
XV – dar continuidade às ações já iniciadas nos anos anteriores, em especial aquelas previstas no PAA de
2017.
§ 3º – São iniciativas prioritárias:
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I – implantar os sistemas de informação ATENAS, SIMP e SEI, para a virtualização de todos os processos
no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, tanto na área meio como na atividade-fim;
II – implantar o Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado de Roraima;

Ministério Público

Boa Vista, 26 de abril de 2018

III – investir na aquisição de equipamentos de informática, bem como na qualificação e aprimoramento dos
servidores da área de TI;
IV – contratar consultoria ou firmar termos de cooperação técnica com outras Instituições, para a
qualificação dos membros e servidores na elaboração de projetos, mapeamento de processos, definição de
metas e indicadores de resultado;
V – alinhar os projetos e os indicadores ao Plano Estratégico local e nacional;
VI – fazer a movimentação de membros por meio de remoções e promoções, visando ao preenchimento de
vagas em Promotorias de Justiça na capital e no interior;
VII – aperfeiçoar a estrutura organizacional, os processos de trabalho, procedimentos, rotinas, regimentos e
regulamentos internos, buscando padronização, desburocratização, maior eficiência e funcionalidade
sistêmica na execução das atividades-meio.
VIII – desenvolver programa permanente de aperfeiçoamento, qualificação e capacitação profissional de
membros e servidores;
IX – redimensionar o setor multidisciplinar para o atendimento das atividades finalísticas dos órgão de
execução;
X – aprovar o Manual de Identidade Visual;
XI – criar e implementar novas ferramentas de comunicação com o público interno;
XII – aperfeiçoar os mecanismos de participação de membros e servidores na elaboração da proposta
orçamentária;
XIII – fortalecer as estruturas de apoio técnico-administrativo no combate ao crime organizado, controle
externo da atividade policial e atividades relativas ao sistema prisional;
XIV – aperfeiçoar mecanismos e estruturas de identificação, investigação e processamento dos grandes
casos de corrupção e de criminalidade econômico-financeira, inclusive lavagem de dinheiro;
XV – aperfeiçoar formas e mecanismos de maior interação com a sociedade civil, inclusive em relação ao
atendimento ao público;
XVI – apoiar os projetos ou planos de trabalho desenvolvidos nos âmbitos das Procuradorias e Promotorias
de Justiça que sejam prioritários nas áreas de atuação e alinhados ao Plano Estratégico.
Art. 3º – A Procuradoria-Geral será responsável pelo acompanhamento de todas as ações e atividades
vinculadas às diretrizes estabelecidas na presente resolução, podendo delegar esta atribuição.
Art. 4º – Todos os planos de trabalho ou de ação, projetos e atividades funcionais desenvolvidos pelos
órgãos da administração superior ou a ela subordinados, Centro de Apoio Operacional, Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional e demais órgãos de execução, que se vinculem diretamente a alguma das
diretrizes estabelecidas na presente resolução, deverão ser informados ao Comitê Gestor do Plano
Estratégico, para fins de aprovação, registro, publicidade e acompanhamento, com a utilização, se for o
caso, de sistema informatizado de gerenciamento.
Art. 5º – Considera-se plano de trabalho ou projeto, o conjunto estruturado de ações que objetivam alcançar
um resultado inovador, com prazo delimitado, responsabilidade de execução definida, de grande
especificidade, compatível com a presente resolução e alinhado ao Plano Estratégico Institucional.

Art. 7º. As dúvidas suscitadas na aplicação desta Resolução serão dirimidas, conforme o caso, pelo Colégio
de Procuradores ou pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Art. 6º. A Procuradoria-Geral de Justiça, em conjunto como Centro de Estudos de Aperfeiçoamento
Funcional - CEAF, promoverá ações de capacitação técnica e de sensibilização interna acerca da execução
da estratégia, tecnologia da informação e gestão de planos de trabalho e projetos.
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Boa Vista/RR, 25 de abril de 2018.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAIS
Procuradora-Geral de Justiça
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CLEONICE ANDRIGO VIEIRA
Procuradora de Justiça
SALES EURICO MELGAREJO FREITAS
Procurador de Justiça
ROSELIS DE SOUSA
Procuradora de Justiça
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador de Justiça
ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador de Justiça
REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA
Procuradora de Justiça
STELLA MARIS KAWANO D'AVILA
Procuradora de Justiça
JANAINA CARNEIRO COSTA
Procuradora de Justiça

RESOLUÇÃO CPJ Nº 003, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Altera o inciso V, do art. 1º, da Resolução PGJ nº 007,
de 24 de novembro de 2014, que dispõe sobre a
organização,
funcionamento
e
atribuições
das
Promotorias de Justiça.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 003, de 07 de janeiro de 1994 e
ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça, na forma do art. 14, I, e art. 29, §§ 2º e 3º da Lei
Complementar Estadual nº 003/1994; e,
CONSIDERANDO que estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, conforme art. 129, Inciso
VII, da Constituição Federal, assim como na legislação infraconstitucional em vigor, os organismos policiais
relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou
instituição, civil ou militar, a qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança
pública e persecução criminal;

Art. 1º O inciso V, do art. 1º da Resolução PGJ nº 007, de 24 de novembro de 2014, que dispõe sobre a
organização, funcionamento e atribuições das Promotorias de Justiça, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 1º. (…)
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“V – Promotoria de Justiça de Execução Penal, de Crimes Militares e de Controle Externo da Atividade
Policial, que compreende a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal: atribuição nas áreas
extrajudicial e nos feitos perante a Vara de Execução. Atribuição no controle externo da atividade policial,
bem como nos crimes praticados no desempenho da atividade policial, previstos na Lei nº 4.898/65 (Lei de
Abuso de Autoridade) e na Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura). Atribuição nos feitos militares perante a Primeira
e a Segunda Varas Criminais do Tribunal do Júri e da Justiça Militar;
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Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data da publicação.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAIS
Procuradora-Geral de Justiça
CLEONICE ANDRIGO VIEIRA
Procuradora de Justiça
SALES EURICO MELGAREJO FREITAS
Procurador de Justiça
ROSELIS DE SOUSA
Procuradora de Justiça
EDSON DAMAS DA SILVEIRA
Procurador de Justiça
ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador de Justiça
REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA
Procuradora de Justiça
STELLA MARIS KAWANO D'AVILA
Procuradora de Justiça
JANAINA CARNEIRO COSTA
Procuradora de Justiça

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 536 - DG, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
O DIRETOR-GERAL, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições,
e considerando o disposto nos Art. 67, §1º e 2º c/c Art. 116, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
bem como o ajuste realizado com a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE,
CNPJ Nº 61.600.839/0070-87, mediante ao processo 406/2017 e contrato nº 55/2017, cujo objeto é a
contratação de instituição sem fins lucrativos inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, que tenha por
objeto a assistência ao adolescente e jovem e educação profissional.

Incluir a servidora MÁRCIA MOURA RODRIGUES, Chefe de Gabinete de Coordenadoria, na comissão
vinculada ao Departamento de Recursos Humanos para acompanhamento do Programa de Aprendizagem,
conforme Termo de Referência e Portaria nº 350 - DG, de 14 de março de 2018, publicada no DJE nº 6172,
de 16 de março de 2018.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 537 - DG, DE 25 DE ABRIL DE 2018
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
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RESOLVE:
Conceder à servidora DEBORAH PRISCILA BOSSAN, 19 (dezenove) dias de férias, a serem usufruídas no
período de 02 a 20MAIO2018 conforme Processo nº 230/2018 – SAP/DRH/MPRR, de 16/04/2018,
SISPROWEB Nº 081906058831863.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 538 - DG, DE 25 DE ABRIL DE 2018
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder à servidora DEBORAH PRISCILA BOSSAN, 05 (cinco) dias de férias, a serem usufruídas no
período de 21 a 25MAIO2018 conforme Processo nº 230/2018 – SAP/DRH/MPRR, de 16/04/2018,
SISPROWEB Nº 081906058831863.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 539 - DG, DE 25 DE ABRIL DE 2018
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder ao servidor ZILMAR MAGALHÃES MOTA, 04 (quatro) dias de férias, a serem usufruídas no
período de 08 a 11MAIO2018 conforme Processo nº 235/2018 – SAP/DRH/MPRR, de 19/04/2018,
SISPROWEB Nº 081906059101834.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e considerando o disposto § 3º, do art. 2º da Resolução CPJ nº 004, de 14/11/2014,
publicada no DJE nº 5396, de 19/11/2014,
R E S O L V E:
Conceder folga compensatória, ao servidor abaixo relacionado, por ter trabalhado durante o período de
Recesso Forense.
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PORTARIA Nº 540 - DG, DE 25 DE ABRIL DE 2018
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22 a 31/10/2018

1650701819

Marcos Milton Rodrigues
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 541 - DG, DE 25 DE ABRIL DE 2018
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento do policial militar 2º SGT PM FREDSSON DA SILVA FARIAS, em face do
deslocamento do município de Rorainópolis-RR para Boa Vista-RR no dia 27ABR18, sem pernoite, para
realizar procedimento de segurança em acompanhamento de membro até o referido município. Processo Nº
332/18 – DA, de 25 de abril de 2018. SisproWeb: 081906059271837.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 542 - DG, DE 25 DE ABRIL DE 2018
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento do policial militar 2º SGT PM CRISTIANE DE JESUS PEREIRA, em face do
deslocamento do município de Pacaraima-RR para o município de Amajari-RR no dia 25ABR18, com
pernoite, para realizar procedimento de segurança em acompanhamento de membro até o referido
município. Processo Nº 333/18 – DA, de 25 de abril de 2018. SisproWeb: 081906059281808.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 543 - DG, DE 25 DE ABRIL DE 2018
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

Autorizar o afastamento dos servidores DONGIVAL VEIGA AGUIAR, Oficial de Diligência e EDSON
PEREIRA CORRÊA JÚNIOR, Oficial de Diligência, em face do deslocamento para o município de CantáRR, sede, VC 09 e adjacências, no dia 26ABR18, sem pernoite, para cumprir OMD Nº 081/04/18/PRODIE,
no sentido de realizar buscas, localizar, constatar in loco, dados de pessoas físicas e jurídicas no município.
Processo Nº 334/18 – DA, de 25 de abril de 2018. SisproWeb: 081906059271837.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições e, considerando a
decisão administrativa exarada nos autos do Processo nº 608/2017 – DA/MPRR, em desfavor da empresa
WMN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME — CNPJ Nº
07.611.027/0001-60, resolve aplicar:
II) Impedimento de licitar e contratar com o Ministério Público do Estado de Roraima pelo período de 01
(um) ano.
Boa Vista, 25 de abril de 2018
ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nº DO PROCESSO: 310/2018 – D.A.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, Ata de Registro de Preços nº 28/2017 – PE nº 21/2017 – SRP
(Processo nº 719/2017 – DA).
CONTRATADA: R. C DE AGUIAR EIRELI - ME, CNPJ Nº 22.828.181/0001-81.
VALOR: R$ 1.192,40 (um mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339030, Subelemento 7,
Fonte 101.
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.18.00090-3
PRAZO: Até a entrega total do material licitado.
DATA DA EMISSÃO: 19 de abril de 2018.
Boa Vista, 25 de abril de 2018.
ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

Nº DO PROCESSO: 311/2018 – D.A.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higiene, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 – PE nº
11/2017 – SRP (Processo nº 147/2017 – DA).
CONTRATADA: NÓBREGA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME, CNPJ Nº 24.176.464/0001-11.
VALOR: R$ 616,80 (seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339030, Subelemento 22,
Fonte 101.
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.18.00091-1
PRAZO: Até a entrega total do material licitado.
DATA DA EMISSÃO: 19 de abril de 2018.
Boa Vista, 25 de abril de 2018.
ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nº DO PROCESSO: 312/2018 – D.A.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, Ata de Registro de Preços nº 12/2017 – PE nº 11/2017 – SRP
(Processo nº 147/2017 – DA).
CONTRATADA: JOSÉ DOMINGOS MENDES - ME, CNPJ Nº 23.791.616/0001-23.
VALOR: R$ 16.720,00 (dezesseis mil, setecentos e vinte reais).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339030, Subelemento 7,
Fonte 101.
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.18.00092-1 e 25101.0001.18.00093-8
PRAZO: Até a entrega total do material licitado.
DATA DA EMISSÃO: 19 de abril de 2018.
Boa Vista, 25 de abril de 2018.

Ministério Público

Boa Vista, 26 de abril de 2018
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ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo
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