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RECOMENDAÇÃO/CGJ N.º 010, DE 12 DE JULHO DE 2017. 
 

Dispõe sobre recomendação aos Juízes de 
Direito do Estado de Roraima nas ações de 
manutenção e reintegração de posse em áreas 
de grande extensão geográfica e com número 
elevado de ocupantes irregulares. 
 

A CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais 
e regulamentares, 
 
CONSIDERANDO a solicitação feita a esta Corregedoria pelo Sindicato dos 
Oficiais de Justiça do Estado de Roraima - SINDOJERR (SEI nº. 0010176- 
88.2017.8.23.8000), bem como pela Comissão de Acesso à Justiça da 
OAB/RR (SEI nº. 0001612-25.2016.6.23.8000, 
 
CONSIDERANDO os princípios do amplo acesso à justiça, da 
proporcionalidade e da efetividade das decisões judiciais, 
 
RESOLVE: 
 
RECOMENDAR aos Juízes de Direito do Estado de Roraima que, em caso de 
deferimento de liminar nas ações de manutenção e reintegração de posse em 
áreas de grande extensão geográfica e com número elevado de ocupantes 
irregulares, adotem as seguintes medidas: 
 
1. DOS ATOS PREPARATÓRIOS PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM 
JUDICIAL: 
 
a) Solicitar o apoio e a participação de representantes do Conselho Tutelar, 
para atenderem as crianças que por ventura estejam ou fiquem 
desacompanhadas dos responsáveis; 
b) Solicitar o apoio e participação de unidades móveis de pronto atendimento 
médico (SAMU ou ambulância); 
c) Solicitar o apoio e participação de Corpo de Bombeiros com equipamentos 
suficientes para atender ocorrências de incêndios ou outro eventos;  
d) Solicitar a Polícia Militar do Estado o apoio no cumprimento da ordem 
judicial, com disposição de efetivo suficiente para garantir a integridade física 
de todos os envolvidos na diligência; 
e) Solicitar a Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social – 
SETRABES, o apoio e participação com serviços de Assistência Social as 
pessoas que forem retiradas da área; 
f) Solicitar a presença e apoio da Companhia Energética de Roraima (CERR) 
para, desligamento das redes de energia, com retirada de postes e fios de 
energia, que porventura existam no local; 
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g) Solicitar a presença e apoio da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima 
(CAER) para, desligamento do fornecimento de água clandestina, adequação e 
controle de poços irregulares que existam no local. 
 
2. DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS: 
 
Aplicar o art. 113, § 1º, do NCPC, com fulcro nos princípios da 
proporcionalidade, capacidade contributiva e do amplo acesso à justiça, 
limitando o número máximo de diligências em até 50 (cinquenta). 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 

RODRIGO FURLAN 
Juiz Auxiliar da Corregedoria 

 
Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Ed. 6023, 26. Jul. 2017, p. 017. 

http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170726.pdf 
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