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Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Regulamenta a gratificação por exercício cumulativo de
jurisdição,
por
representação
e
atividade
administrativa.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a vigência da Lei Complementar Estadual n. 290, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO o caráter nacional do Poder Judiciário e seu regime orgânico unitário, conforme
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.367;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as situações em que o magistrado labora em atividade
extraordinária, acumulando o exercício de atividade jurisdicional em mais de uma unidade ou com
atividades administrativas;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar tais hipóteses legais;
RESOLVE:
Art. 1º Regulamentar as gratificações por exercício cumulativo de jurisdição, de representação e de
atividade administrativa.
Art. 2º Para fins desta resolução entende-se por:
I - acumulação de jurisdição: o exercício simultâneo de atividade judicante em mais de um juízo ou órgão
jurisdicional, bem como em mutirões judiciais;
II - atividade de representação: as atividades de presidente, vice-presidente e corregedor geral de justiça,
previstas no art. 65 da LOMAN e no art. 5º, II, 'a', da Resolução CNJ n. 13, de 21 de março de 2006;
III - atividade administrativa: as atividades de diretor de fórum, diretor de escola, juiz auxiliar e presidente de
câmara, previstas art. 5º, II, 'b', 'g' e 'i', da Resolução CNJ n. 13, de 21 de março de 2006.
Art. 3º As gratificações previstas nesta resolução:
I – Correspondem a 15% do valor do subsídio do magistrado beneficiário;
II – Serão pagas pro rata tempore;
III – Têm natureza remuneratória e integram a base de cálculo do imposto de renda;
IV – Serão somadas ao subsídio para fins de incidência do teto remuneratório constitucional;
V – Serão computadas proporcionalmente para o cálculo de gratificação natalina e férias;
VI – São inacumuláveis.
Art. 4º A gratificação de acumulação de jurisdição não será devida para a atuação em regime de plantão e
recesso.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Des. MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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Art. 5º Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 003/179

RESOLUÇÃO N. 41, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020.
Regulamenta a gratificação por acumulação de acervo
processual.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
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Boa Vista, 5 de novembro de 2020

CONSIDERANDO o caráter nacional do Poder Judiciário e seu regime orgânico unitário, conforme
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.367;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as situações em que o magistrado labora em atividade
extraordinária, recebendo anualmente grande quantidade de acervo processual;
CONSIDERANDO que as Leis Federais n. 13.093/2015 e 13.095/2015 instituíram a gratificação por
cumulação de acervo aos membros da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, respectivamente;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 75/2020, do CNJ, que insta os Tribunais a implementarem a
compensação por assunção de acervo processual a toda a magistratura brasileira, tal qual já existe para a
magistratura federal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 83, X, da Lei Complementar Estadual n. 221/2014, que dispõe sobre a
gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição ou atividade administrativa, correspondente a até 1/3
(um terço) do subsídio para cada mês de atuação, a ser paga proporcionalmente em caso de período
inferior, observado o teto remuneratório constitucional;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar tais hipóteses legais;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a gratificação por acumulação de acervo processual.
Art. 2º Para fins desta resolução entende-se por:
I - acervo processual: o total de feitos distribuídos e vinculados ao magistrado;
II - acumulação de acervo processual: número de feitos distribuídos e vinculados ao magistrado superior ao
quantitativo anual previsto no art. 3º desta Resolução.

Art. 4º Os acervos processuais serão apurados pela Corregedoria Geral de Justiça e pela Secretaria de
Gestão Estratégica no mês de janeiro, levando em consideração a distribuição do ano anterior.
§ 1º Para os órgãos jurisdicionais recém-criados, a apuração do acervo será pro rata tempore.
§ 2º Para o ano de 2020, a apuração do acervo será proporcional até a data da publicação desta
resolução.
§ 3º Na Vara de Crimes contra Vulneráveis, nas Varas do Tribunal do Júri e da Justiça Militar e na Câmara
Criminal, considerar-se-á, para efeito de cumulação de acervo, 50% do percentual estabelecido no caput.
§ 4º A apuração do acervo dos gabinetes de desembargadores, quando feita ao término do exercício de
cargo de gestão em que não há distribuição de processos, será feita levando em conta o ano anterior à
assunção do cargo.
§ 5º Caso a unidade jurisdicional ou órgão judicante conte com atuação cumulativa de mais de um
magistrado, os acervos serão calculados na proporção das respectivas atuações, apurando-se o acervo
recebido por cada um dos magistrados.
Art. 5º Verificado o acúmulo de acervo processual, o pagamento da gratificação será realizado mensalmente
durante todo o ano seguinte.
Art. 6º A gratificação prevista nesta Resolução:
I – corresponde a 15% do subsídio do magistrado beneficiário;
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Art. 3º A gratificação por acúmulo de acervo processual é devida ao magistrado de primeiro ou de segundo
grau de jurisdição que receber distribuição anual de feitos superior a 80% do quantitativo indicado no art. 4º,
parágrafo único, da LCE n. 221/2014.
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II – tem natureza remuneratória e integra a base de cálculo do imposto de renda;
III – será somada ao subsídio para fins de incidência do teto remuneratório constitucional;
IV - será computada proporcionalmente para o cálculo de gratificação natalina e férias.
Art. 7º Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência.
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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Des. MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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RESOLUÇÃO N. 42, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020.
Regulamenta o Auxílio-Qualificação para servidores das
Carreiras do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do
Estado de Roraima.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária e no uso
de suas atribuições legais,
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Boa Vista, 5 de novembro de 2020

CONSIDERANDO a instituição do Auxílio-Qualificação, previsto no art. 18 da Lei Complementar Estadual nº
227, de 4 de agosto de 2014, destinado aos servidores efetivos das Carreiras do Quadro de pessoal do
Poder Judiciário do Estado de Roraima;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento dos Planos de Desenvolvimento Individuais dos
servidores, parte integrante da Política de Gestão por Competências, no âmbito deste Tribunal;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os critérios para a concessão do Auxílio-Qualificação aos
servidores;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Regulamentar a concessão do Auxílio-Qualificação para os servidores do quadro efetivo do Tribunal
de Justiça do Estado de Roraima, em razão dos conhecimentos adicionais, ratificados em títulos, diplomas
ou certificados de curso de graduação, pós-graduação ou treinamentos, em áreas de interesse do Poder
Judiciário do Estado de Roraima.
Art. 2º O Auxílio-Qualificação será devido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do
Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado, observadas as áreas de interesse do Poder Judiciário,
definidas em Portaria da Presidência.
Art. 3º É vedada a concessão do Auxílio-Qualificação quando o curso constituir requisito para ingresso no
cargo de provimento efetivo ou não guardar relação com as atividades desempenhadas pelo servidor em
sua unidade de lotação.

Art. 5º Para fins de pagamento do auxílio, são consideradas qualificações:
I – Doutorado;
II – Mestrado;
III – Especialização;
IV – Graduação;
V - Treinamentos e capacitações.
§ 1º Portaria da Presidência definirá, anualmente, as qualificações contempladas, a periodicidade de
pagamento e seus respectivos valores, em conformidade com a disponibilidade orçamentária do exercício.
§ 2º Para fins de concessão do auxílio a que se refere o inciso V deste artigo, serão considerados
treinamentos e capacitações aqueles que guardem relação com o Plano de Desenvolvimento Individual,
decorrentes das Avaliações de Desempenho por Competências, realizados dentro do período de doze
meses anteriores à publicação da Portaria anual da Presidência.
§ 3º Não haverá cálculo de proporcionalidade no pagamento do auxílio referente a treinamentos e
capacitações.
§ 4º O servidor que possuir mais de uma qualificação, dentre as previstas nos incisos I a IV, perceberá a
mais vantajosa.
§ 5º É permitida a acumulação do auxílio decorrente de treinamentos e capacitações com uma das
qualificações previstas nos incisos I a IV, observados os parâmetros estabelecidos no parágrafo anterior.
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Art. 4º As solicitações de remoção para unidade que guarde correlação com sua área de formação poderão
ser concedidas pela administração, observadas a conveniência e oportunidade.
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Art. 6º A concessão do auxílio independerá de solicitação, desde que a comprovação
esteja regularmente registrada nos assentamentos funcionais do servidor, não sendo admitidos pagamentos
referentes a períodos anteriores à comprovação.
Art. 7º O servidor do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Roraima que estiver cedido a outros órgãos
somente perceberá o Auxílio-Qualificação, durante o período de afastamento, mediante reembolso pelo
órgão cessionário.
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CAPÍTULO II
Dos Requisitos das Qualificações
Art. 8º As qualificações que ensejarão a percepção do Auxílio-Qualificação deverão guardar correlação
estrita com as atividades desempenhadas no Poder Judiciário.
Art. 9º O curso de pós-graduação deverá ter duração mínima de 360 horas e seus certificados ou diplomas
deverão ser expedidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação ou por
escolas de governo credenciadas pelos Conselhos de Educação, Estaduais ou Nacional, ou pelo Ministério
da Educação.
Parágrafo único. Equipara-se a curso de especialização, para fins de concessão do Auxílio-Qualificação, o
curso de pós-graduação lato sensu designado como MBA (Master Business Administration).
Art. 10. Para a comprovação dos cursos de graduação ou pós-graduação serão aceitas declarações ou
certidões de conclusão e colação de grau, devendo o requerente apresentar o diploma ou certificado no
prazo máximo de 1 (um) ano da data da emissão da declaração, sob pena de devolução do montante
recebido a título de Auxílio-Qualificação.
Art. 11. A percepção do auxílio fica condicionada à verificação do reconhecimento do curso e da instituição
de ensino pelo Ministério da Educação, na forma da legislação específica.
§ 1º Os certificados ou diplomas deverão ser expedidos por universidades; para os expedidos por
instituições não-universitárias, deverá constar o respectivo registro em universidade indicada pelo Conselho
Nacional de Educação, em conformidade com as resoluções do Ministério de Educação.
§ 2º Os certificados e diplomas de cursos de graduação ou pós graduação expedidos por estabelecimentos
estrangeiros, apresentados pelos servidores para fins de percepção de Auxílio-Qualificação, deverão ser
revalidados pela instituição brasileira competente, de acordo com as normas gerais estabelecidas pelo
Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação.
§ 3º Serão considerados os cursos realizados nas modalidades presencial, semipresencial e à distância.
Art. 12. Fica a critério da Presidência a definição do tipo de certificação e da quantidade de horas
necessárias ao percebimento do auxílio correspondente a treinamentos e qualificações.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 13. O Auxílio-Qualificação não se incorpora aos vencimentos ou vantagens pagos ao servidor, não está
sujeito à tributação de imposto de renda e nem à contribuição previdenciária.
Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal de Justiça.
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Des. MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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RESOLUÇÃO N. 43, DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020
Dispõe sobre as eleições para Presidente e VicePresidente do Poder Judiciário do Estado de Roraima.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no
uso de suas atribuições legais,
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Boa Vista, 5 de novembro de 2020

CONSIDERANDO o disposto no art. 338, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima,
RESOLVE:
Art. 1º As eleições para os cargos de Presidente e Vice-Presidente serão realizadas no dia 2 de dezembro
de 2020, de 8:00 às 12:00 horas.
Art. 2º A votação será secreta e será realizada por meio eletrônico.
Art. 3º O Presidente do Tribunal nomeará a Comissão Eleitoral através de portaria até o dia seguinte à
publicação desta resolução.
§1º A Comissão Eleitoral será composta por três Desembargadores, escolhidos entre os impedidos e os que
não têm interesse em concorrer aos cargos de que trata esta Resolução.
§2º Presidirá a Comissão Eleitoral o Desembargador mais antigo.
Art. 4º O pedido de registro da candidatura deverá ser feito por escrito, perante a Comissão Eleitoral,
no período de 9 a 10 de novembro de 2020, das 8:00 às 18:00 horas.
Parágrafo único. Não será admitida a inscrição para mais de um dos cargos previstos no art. 338
do Regimento Interno do TJRR.
Art. 5º A decisão sobre os pedidos de inscrição será publicada até o dia 11 de novembro de 2020.
Art. 6º Será indeferido o pedido de registro de candidatura:
I - de Desembargador inelegível, na forma do art. 339 do RITJRR, ou que tenha sofrido sanção disciplinar
incompatível com o exercício do cargo;
II - quando houver cumulação (art. 4º, parágrafo único, desta Resolução);
III - intempestivo.
Art. 7º O indeferimento das inscrições poderá ser impugnado por meio de recurso para o Tribunal Pleno
até às 18:00 horas do dia 13 de novembro de 2020.
Art. 8º A decisão sobre eventuais impugnações e a homologação das inscrições será efetivada em
sessão do Tribunal Pleno até o dia 16 de novembro de 2020.
Parágrafo único. Os membros da Comissão Eleitoral terão direito a voto no julgamento de
eventuais recursos.
Art. 9º O prazo previsto no art. 341, §1º, do RITJRR, terá início no dia 11 de novembro de 2020.

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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Art. 10. A apuração será feita pela Comissão Eleitoral logo após o encerramento da votação.
Parágrafo único. A Comissão Eleitoral encaminhará ata com o resultado da apuração ao Tribunal
Pleno, que proclamará o resultado na próxima sessão ordinária ou extraordinária.
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RESOLUÇÃO N. 44, DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020
Dispõe sobre as eleições para os cargos de
Corregedor-Geral de Justiça, de Diretor da Escola do
Poder Judiciário, Ouvidor-Geral e de Juízes Titulares do
Tribunal Regional Eleitoral, na classe Desembargador.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso
de suas atribuições legais,
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CONSIDERANDO o disposto nos arts. 6º, XVI, e 345, ambos do RITJRR,
RESOLVE:
Art. 1º As eleições para os cargos de Corregedor-Geral de Justiça, de Diretor da Escola do Poder
Judiciário, Ouvidor-Geral e de Juízes Titulares do Tribunal Regional Eleitoral, na classe Desembargador,
serão realizadas no dia 2 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, após a proclamação do resultado das
eleições para Presidente e Vice-Presidente, em sessão ordinária do Tribunal Pleno.
Art. 2º A votação será secreta e será realizada por meio eletrônico.
Art. 3º Os candidatos devem manifestar, por escrito, perante a Presidência do Tribunal de Justiça, o
interesse em concorrer aos cargos no período de 9 a 10 de novembro de 2020, das 8:00 às 18:00 horas.
Parágrafo único. As inscrições serão apreciadas pelo Tribunal Pleno na sessão ordinária de que trata o art.
1º desta resolução.
Art. 4º Será indeferido, pelo Plenário, o pedido de inscrição para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça:
I - de Desembargador inelegível, na forma do art. 346, c/c o art. 339, ambos do RITJRR, ou que tenha
sofrido sanção disciplinar incompatível com o exercício do cargo;
II - intempestivo.
Art. 5º Será indeferido, pelo Plenário, o pedido de inscrição para o cargo de Diretor da Escola do Poder
Judiciário:
I - de Desembargador inelegível, nos termos do art. 43, § 2º, do COJERR, ou que tenha sofrido sanção
disciplinar incompatível com o exercício do cargo;
II - intempestivo.
Art. 6º Será indeferido, pelo Plenário, o pedido de inscrição para o cargo de Ouvidor-Geral:
I - de Desembargador inelegível ou que tenha sofrido sanção disciplinar incompatível com o exercício do
cargo;
II - intempestivo.
Art. 7º Será indeferido, pelo Plenário, o pedido de inscrição para o cargo de Juiz Titular do Tribunal
Regional Eleitoral:
I - de Desembargador que esteja no exercício do cargo de Juiz Titular pelo segundo biênio consecutivo;
II - de Desembargador que esteja no exercício do cargo de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, salvo
se eleito para completar período de mandato inferior a um ano;
III - intempestivo.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Tribunal Pleno.
Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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Art. 8º A apuração será feita logo após o encerramento da votação, com a proclamação dos eleitos pelo
Tribunal Pleno.
§1º Será eleito o Desembargador que obtiver a maioria absoluta dos votos do colegiado.
§2º Não havendo candidato que alcance a maioria absoluta, novo escrutínio, com os dois candidatos mais
votados, será realizado na mesma sessão.
§3º Havendo empate, considerar-se-á eleito o Desembargador mais antigo.
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RESOLUÇÃO N. 45 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso
de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do SEI n. 0014865-73.2020.8.23.8000;
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RESOLVE:
Referendar o seguinte ato da Presidência:
Portaria GP n. 414, de 23 de setembro de 2020, publicada no DJE n. 6769, de 24 de setembro de 2020.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

90Qrbf8PQH3piigq6jnO/IA1R4s=

Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEI N. 0014865-73.2020.8.23.8000
ASSUNTO: CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADO PARA SUBSTITUIR A DESª. ELAINE BIANCHI
ORIGEM: PRESIDÊNCIA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO
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EMENTA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO PARA SUBSTITUIR
DESEMBARGADORA EM RAZÃO DE AFASTAMENTO SUPERIOR A TRINTA DIAS. OBSERVÂNCIA DA
RESOLUÇÃO N. 72/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO
COM QUADRO DE ANTIGUIDADE E CUMULAÇÃO DE OUTRAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS OU
ADMINISTRATIVAS. CONVOCAÇÃO DEVE ATENTAR PARA JUÍZES SEM IMPEDIMENTOS LEGAIS E
SEM PROCESSOS RETIDOS INJUSTIFICADAMENTE, POR PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. CRITÉRIO
DE ANTIGUIDADE. CONVOCAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO PARA
A SUBSTITUIÇÃO DA DESEMBARGADORA ELAINE CRISTINA BIANCHI, ENQUANTO PERDURAR
SEU AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO EXCLUSIVO À JUSTIÇA ELEITORAL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade,
convocar, pelo critério de antiguidade, o Juiz de Direito Dr. Antônio Augusto Martin Neto, para
substituir a e. Des. Elaine Cristina Bianchi, pelo prazo indicado, nos termos do voto do Relator, que fica
fazendo parte integrante deste Julgado.
Participaram do julgamento os Desembargadores Mozarildo Cavalcanti (Presidente), Ricardo Oliveira (VicePresidente), Almiro Padilha (Corregedor), Tânia Vasconcelos, Cristóvão Súter, Jefferson Fernandes, Jésus
Nascimento e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça.
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos quatro dias do mês de
novembro do ano de dois mil e vinte.
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello
Relator
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

90Qrbf8PQH3piigq6jnO/IA1R4s=

CRISTINE HELENA RODRIGUES
Diretora de Secretaria
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PRESIDÊNCIA
PORTARIA N.495,DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Disponibilizar a servidora Keila Cristina de Abreu Sarquis, no período de 9 a 16/11/2020 (1º Turno).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente

Especial da Presidência - Presidência

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

DECISÃO

61eBuTf7FzHvjofpcZ9fMmvvmb8=

Presidência
SEI n. 0017013-57.2020.8.23.8000
Assunto: Pagamento de serviço extraordinário
(...)
Assim, diante das manifestações do corpo técnico do Tribunal, defiro o pagamento de
serviço extraordinário às servidoras JEANE ANDRÉIA DE SOUZA FERREIRA e SANDRA CHRISTIANE
ARAÚJO SOUZA, por terem atuado na sessão de julgamento da 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e da
Justiça Militar, realizada no dia 31 de agosto de 2020, a partir da hora que for além da sua jornada diária
ordinária.
Publique-se a parte dispositiva desta decisão.
Encaminhe-se à SGP para as demais providências.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente

SICOJURR - 00072790
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GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0016539-86.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias
(...)

Gabinete do Juíz Auxiliar - Presidência

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento do Policial Militar elencado no expediente n.
0889848, bem como o pagamento das diárias, de acordo com o detalhamento de valores acostado no
expediente n. 0891953, observando, se for o caso, a dedução prevista na Portaria GP n. 459/19.
Publique-se o dispositivo desta decisão
Encaminhe-se à SOF para publicação de extrato de viagem e demais providências.
Após, conclua-se o feito nesta unidade.
Boa Vista, 4 de novembro de 2020.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
PORTARIAS
PORTARIA N. 1358, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020
O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições, conferidas por meio da Portaria da Presidência n. 167, de 5 de fevereiro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito o art. 2° da Portaria/GABJA n. 1320 de 27/10/2020, publicado no DJE n. 6791, de
28/10/2020, que designou o Dr. MARCELO BATISTELA MOREIRA, Juiz Substituto, para auxiliar na
Segunda Vara da Fazenda Pública.
Art. 2º Designar o Dr NILDO INÁCIO, Juiz Substituto, para auxiliar na Comarca de Bonfim, nos dias 17 e
19/11/2020, sem prejuízo de outras designações.
Art. 3º Convalidar a designação do Dr. MARCELO BATISTELA MOREIRA, Juiz Substituto, para auxiliar no
Juizado Especial Criminal, no dia 4/11/2020, sem prejuízo de outras designações.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

PYacXPLjrZaHtmgU+FdtW4ffje8=

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
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NÚCLEO DE PRECATÓRIOS
Expediente de 04/11/2020

Precatório nº 124/2019
Requerente: Maria Antonia de Sousa Silva
Advogado(a): Rodrigo Ricarte Linhares de Sá - OAB/RR 965
Requerido: Municipio de Alto Alegre
Procurador: Procuradoria Geral do Municipio de Alto Alegre
Requisitante: Juizo de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Alto Alegre

Diretoria - Núcleo de Precatórios

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

DECISÃO
Ciente da comunicação à folha 72.
Considerando o depósito efetuado pela entidade pública devedora (folha 51), cujo valor foi
devidamente repassado ao requisitante do presente Precatório, conforme cópia do ofício requisitório/alvará
de levantamento (folha 73), bem como a informação da instituição bancária sobre o levantamento do valor e
retenções (folha(s) 75/80), determino o arquivamento do PRECATÓRIO n° 124/2019.
Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Precatórios para providenciar comunicação ao Juízo da
Execução (Juizo de Direito da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Alto Alegre) acerca do
arquivamento.
Após, proceda-se a baixa no sistema com o consequente arquivamento dos presentes autos.
Publique-se.
Boa Vista, 4 de novembro de 2020.

BOLTzF/3SFbwE67BFjzpjudlJ28=

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 8º, IV da Portaria n.º
1055/2017, DECIDE:
SEI nº 0017232-70.2020.8.23.8000
Origem: GABMIL
Assunto: Suprimento de Fundos
DECISÃO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Trata-se de procedimento administrativo solicitando suprimentos de fundos em nome do CEL PM
ANTONIO AVELINO PINHEIRO PIRES, lotado no GABMIL.
Remetidos os autos à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, a Chefia daquela Subsecretaria
informou que o servidor pertence ao Quadro de Pessoal deste Tribunal, bem como esclarece que não
constam registro de penalidades administrativas ou outra ocorrência que desabone sua conduta
A Comissão Permanente de Sindicância, informou que o servidor não responde à sindicância ou a
processo administrativo disciplinar.
Instada a se manifestar, a Subsecretaria de Orçamento informou que há disponibilidade orçamentária
para custear o presente pleito no valor solicitado.
A Subsecretaria de Contabilidade informou que o servidor encontra-se dentro dos preceitos legais
quanto à liberação de recursos, sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos). Porém,
a aplicação dos recursos e prestação de contas não deverão ocorrer no período de férias ou recesso
forense.
Dessa forma, com fulcro na Portaria n.º 826/2015, instituo Suprimento de Fundo Fixo de Caixa em
nome do CEL PM ANTONIO AVELINO PINHEIRO PIRES, portador do CPF nº 409. 410. 433 - 04, no
valor de R$ 8.000,00 para fazer face às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme
tabela abaixo, ressaltando que a aplicação do recurso não pode ocorrer durante período de férias,
licenças e/ou afastamentos:
Cargo/Função
Chefe do Gabinete Militar
Elemento de despesa
Material de consumo (3.3.90.30)
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (3.3.90.39)
Prazo de aplicação
Prazo de prestação de contas
Modalidade Saque

Unidade de Atividade
Gabinete Militar
Valor – R$
4.000,00
4.000,00
Até 20/12/2020
Até 30/12/2020
Valor – R$

Material de consumo (3.3.90.30)
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (3.3.90.39)
7. Publique-se. Certifique-se.
8. Após à Subsecretaria de Orçamento, para emissão de empenho.
9. Em seguida à Subsecretaria de Contabilidade/SLIQ para liquidar a despesa.
10.
Ato contínuo à Subsecretaria de Finanças, para liberação do crédito.

1.200,00
1.200,00

Boa Vista, 04 de novembro de 2020.
Luciana Menezes de Medeiros
Secretária de Orçamento e Finanças

SICOJURR - 00072784
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente do dia 04/11/2020.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Nº SEI 0012146-21.2020.8.23.8000

PROCESSO:

Aquisição de 05 (cinco) licenças de uso de software especializado em cálculos
OBJETO:

judiciais e atualização monetária, com assinatura válida por 02 (dois) anos, para
atender à demanda do TJRR.

CONTRATADA:

Alkasoft Informática Ltda - CNPJ 00.146.825/0001-19

FUNDAMENTAÇÃO: art. 25,caput, da Lei 8666/93.
VALOR:

R$ 5.820,00 (cinco mil oitocentos e vinte reais)

DATA:

Boa Vista. 03 de novembro de 2020

PROCESSO:

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
SEI N° 0014820-69.2020.8.23.8000

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Contratação de serviço de elaboração (gravação e edição) de 3 (três) vídeos
educativos (em formato de curso) com a duração de 10 minutos cada, destinados ao
OBJETO:

público adolescente visando o manejo da ansiedade e do controle das emoções em
sala de aula e na vida como um todo, conforme especificações e condições
estabelecidas no Projeto Básico n.º 81/2020 (0873497).

CONTRATADA:

AUDACE SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA

FUNDAMENTAÇÃO: art. 25, caput da Lei n.º 8.666/93
VALOR:

R$ 9.000,00 (nove mil reais).

DATA:

Boa Vista, 03 de novembro de 2020.

Nº DO TERMO:

01/2015 - SEI nº 0017200-36.2018.8.23.8000

ADITAMENTO:

Primeiro Termo Aditivo

ASSUNTO:

Viabilização da elaboração de termos circunstanciado de ocorrência (TCO) e de
boletim de ocorrência circunstanciado por policiais rodoviários federais em
Roraima, no âmbito de sua competência de atuação, nos termos das Leis 9.099/95
e 8.069/90.

PARTÍCIPES:

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJRR, Superintendência Regional da
Polícia Rodoviária Federal em Roraima - SPRF, Ministério Público do estado de
Roraima - MPRR

OBJETO DA
ALTERAÇÃO:

PRORROGAÇÃO da vigência do Termo de cooperação por mais 05 (cinco) anos,

SICOJURR - 00072788
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2015
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ou seja, até 29/10/2025 e ALTERAÇÃO de cláusulas.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, 65,II e 116 da Lei nº 8.666/93.
PELO TJRR:

Mozarildo Monteiro Cavalcanti - Presidente

PELOS DEMAIS
PARTÍCIPES:

Jandir André Lubenow - Superintendente da SPRF.
Janaína Carneiro Costa - Procuradora-Geral de Justiça do MPRR

DATA:

Boa Vista, 29 de outubro de 2020.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº DO TERMO:

13/2020. SEI nº 0004734-39.2020.8.23.8000.

OBJETO:

O presente Acordo tem por objeto a cooperação na área de Tecnologia da
Informação, incluindo o intercâmbio de infraestrutura física e tecnológica.

PARTÍCIPES:

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e Tribunal Regional Eleitoral

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 116 da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA:

Vigorará por prazo indeterminado, enquanto houver interesse das partes, a contar
da data de sua publicação.

PELO TJRR:

Desembargador Mozarildo Monteiro Cavalcanti - Presidente.

PELOS DEMAIS
PARTÍCIPES:

Leonardo Pache de Faria Cupello - Presidente do TRE/RR.

DATA:

Boa Vista, 26 de outubro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO CONTRATO:

44/2020. SEI Nº 0017050-84.2020.8.23.8000

OBJETO:

Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo smartphone, para atender à demanda do
Poder Judiciário de Roraima.

CONTRATADA:

F K Nunes Rodrigues. CNPJ nº 18.344.733/0001-09.

COBERTURA
ORÇAMENTÁRIA:

Programa de Trabalho nº 12.601.02.126.0003.2457 – Modernização e Expansão da
Tecnologia da Informação e Comunicação, pela Rubrica item nº 44.90.52.03 –
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.

VALOR GLOBAL:

R$ 94.650,00 (noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA:

12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

SICOJURR - 00072788
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Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
FUNDAMENTAÇÃO: Consumidor), bem como da Resolução TP/TJRR Nº 26/2006 (e suas alterações) e
Resolução TP/TJRR nº 08/2015.
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REPRESENTANTE
Tainah Westin de Camargo Mota – Secretária-Geral.
DA CONTRATANTE:
Fabio Kleison Nunes Rodrigues - Representante Legal.

DATA:

Boa Vista, 28 de outubro de 2020.

rkqPuxCxkTJ8Wp86gXLoDAL9Tr8=

REPRESENTANTE
DA CONTRATADA:

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS
Expediente de 04/11/2020

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados que a licitação realizada na
modalidade Pregão Eletrônico n.º 033/2020 (Proc. Adm. SEI n.º 0013200-22.2020.8.23.8000) que tem
como objeto: Formação de sistema de registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios
para atender demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, teve como resultado:

ITEM/GRUPO EMPRESA VENCEDORA
1e5

UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS

2e4

S F VIEIRA EIRELI ME

3

BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

RESULTADO/
VALOR
VALOR
EDITALÍCIO
OFERTADO (R$)
(R$)
SITUAÇÃO
25.900.00 e
27.400,00 e Adjudicado/
1.289,00
1.399,00
Homologado
198,60 e
Adjudicado/
120,00 e 700,00
1.245,10
Homologado
Adjudicado/
68.700,00
96.600,00
Homologado

Documento assinado eletronicamente por FRANCINEIA DE SOUSA E SILVA, Subsecretário, em
04/11/2020, às 14:23, 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 0893017 e o código CRC D7E759E7.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.
Procedimento Administrativo n.º 0013200-22.2020.8.23.8000
Pregão Eletrônico nº. 33/2020

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para para eventual aquisição de gêneros
alimentícios para atender demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SICOJURR - 00072789
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O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pelo Secretário de Gestão Administrativa Henrique de Melo
Tavares, nomeado pela Portaria n.º 101, de 04 de fevereiro de 2019, publicada no DJE do dia 05 de
fevereiro de 2019, inscrito no CPF sob o n.º 880.163.582-68 Portador da Carteira de Identidade n.º
222.772 SSP/RR, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
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2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não
podendo ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 33/2020 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim
como a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de
transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
ITEM 01 e 05
EMPRESA: UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 16.980.907/0001-02
ENDEREÇO COMPLETO: RUA TIM MAIA, Nº 267 - SANTA CECÍLIA - CANTÁ/RR - CEP: 69.390-000
REPRESENTANTE: KELLY DAYANE C. BEZERRA
TELEFONE: (95) 98129-6625 / 99122-6625 / 99173-0453
Email: uniaorural@hotmail.com
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega, observada a distância geográfica do nosso Estado em
relação aos grandes centros fornecedores, será de 45 (quarenta e cincos) dias corridos, a contar da data
do recebimento da Nota de Empenho juntamente com a Ordem de fornecimento (item 5.2 do Termo de
Referência nº 69/2020 - Anexo I do Edital).
VALOR

1

Descrição

Und.

Açucar tipo cristal, em pacote de um quilo, branco
de primeira qualidade, com registro no Ministério da
Saúde, que atenda a portaria 451/97 da ANVISA e a
resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para alimentos. Produzido a partir do
caldo de cana-de-açucar, livre de fermentação.
Isenta de matéria terrosa, de parasitas e detritos
animais ou vegetais. Na embalagem do produto
deverá conter à informação da data da fabricação e
prazo de validade.
MARCA: Guarani
Cristal
equivalente ou superior.

Especial,

PCT.

Qtd.

10.000

Unitário

Total
Item

do

R$ 2,59

R$
25.900,00

União,

VALOR
Item

Descrição

Und.

Qtd.
Unitário
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Item

5
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Leite em pó integral, enriquecido com vitaminas, lata
no mínimo 400 gramas, preferencialmente em caixas
com 24 latas, quando possível. Na embalagem do
produto deverá conter a informação da data de
fabricação e prazo de validade.
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LATA.

100

R$ 12,89

R$
1.289,00

MARCA: DULEITE

Permanente de Licitação - Presidência
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ITEM 02 e 04
EMPRESA: S F VIEIRA EIRELI ME
CNPJ: 22.162.332/0001-05
ENDEREÇO COMPLETO: AV. MÁRIO HOMEM DE MELO, Nº 535- SALA C - CENTRO - BOA
VISTA/RR - CEP:69.301-200
REPRESENTANTE: SHYRLEYARA FÉLIX VIEIRA
TELEFONE: (95)98405-8699
EMAIL: serconservicos847@gmail.com

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega, observada a distância geográfica do nosso Estado em
relação aos grandes centros fornecedores, será de 45 (quarenta e cincos) dias corridos, a contar da data
do recebimento da Nota de Empenho juntamente com a Orem de fornecimento (item 5.2 do Termo de
Referência nº 69/2020 - Anexo I do Edital).
VALOR
Item

2

Descrição

Und.

Adoçante dietético em pó, a base de
sucralose, sem sorbitol, em caixa contendo no
mínimo 0,8g cada .

Cx.

Qtd.

20

Unitário

Total
item

do

R$ 6,00

R$ 120,00

MARCA: ZERO CAL

Item

4

Descrição

Und.

Chá Mate, tostado, natural, de primeira qualidade,
embalado em caixa com peso líquido de 250g. deverão
constar de forma legível, identificação do produto, rotulo
de ingredientes, valor nutricional, fabricante, da de
fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a
contar da data da entrega do produto
MARCA: CHÁ MATE REAL
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Cx.

Qtd.

100

Unitário

Total
do item

R$ 7,00

R$
700,00
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VALOR
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ITEM 03
EMPRESA: BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI
CNPJ: 24. 252.229/0001-37
ENDEREÇO COMPLETO: RUA NIVALDO GUERREIRO NUNES Nº 701, BAIRRO INDUSTRIAL UBERLÂNDIASÃO/MG- CEP:38402-330

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

REPRESENTANTE: ARTHUR SILVA BOAVENTURA
TELEFONE: (34) 3226 - 2600 / 3212 -0033 / 99277- 4578
Email: caferural@yahoo.com.br
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega, observada a distância geográfica do nosso Estado em
relação aos grandes centros fornecedores, será de 45 (quarenta e cincos) dias corridos, a contar da data
do recebimento da Nota de Empenho juntamente dom a Ordem de Fornecimento (item 5.2 do Termo de
Referência nº 69/2020 - Anexo I do Edital).
VALOR
Descrição

Item

03

Und.

Café, tipo tradicional, torrado e moído em pó
homogêneo, constituído de grãos de café tipo 8
COB, sem a presença de grãos preto-verde e
fermentados, com grãos 100% arábico, com Nível
Mínimo de Qualidade Global de 5 (cinco). Bebida
dura. Acondicionamento à vácuo, com registro da
data de fabricação e validade e lote estampadas
no rótulo da embalagem original do fabricante,
peso de 500gramas. Possuir o Selo de Pureza da
ABIC (associação Brasileira da Industria do Café)
com nota 5,0 e com 0,76% de impureza. Pacote
500g.

Und.

Qtd.

10.000

Unitário

Total
item

do

R$6,87

R$68.700,00

MARCA: Camaru

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por SHYRLEYARA FELIX VIEIRA, Usuário Externo, em
03/11/2020, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DE MELO TAVARES, Secretário(a), em
03/11/2020, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
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Documento assinado eletronicamente por Arthur Silva Boaventura, Usuário Externo, em 03/11/2020, às
12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.
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Documento assinado eletronicamente por KELY DAYANE COSTA BEZERRA, Usuário Externo, em
03/11/2020, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 0891150 e o código CRC 685E0108.

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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Comarca de Boa Vista
Não houve publicação para esta data

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
Não houve publicação para esta data

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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1ª VARA DE FAMÍLIA
Edital de 04/11/2020
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10(dez)
DIAS
O MM JUIZ EDUARDO ÁLVARES DE CARVALHO – SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE BOA VISTA – ESTADO DE RORAIMA, determinou a
FAZ SABER: a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e
Cartório se processam os autos da ação de Interdição nº 0811350-08.2020.8.23.0010 em que é requerente
SÔNIA MARIA GONÇALVES e requerido(a) ANA LEUDA GONÇALVES SOUSA, e que o MM. Juiz
decretou a interdição deste(a), conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DE SENTENÇA : “Diante do
exposto e à vista do contido nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR a
INTERDIÇÃO de ANA LEUDA GONÇALVES SOUSA, na condição de relativamente incapaz, nomeandolhe como seu(ua) Curador(a) SÔNIA MARIA GONÇALVES, que deverá assisti-lo(a) nos atos negociais e
patrimoniais. A curadora nomeada não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de quaisquer
naturezas, eventualmente pertencentes ao interdito, tampouco contrair dívidas ou empréstimos em nome
deste, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados
exclusivamente na saúde, bem-estar do incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do Código de
Processo Civil e as respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de Processo
Civil e no art. 9º, inciso III, do Código Civil, expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º
Ofício desta Comarca (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em
cumprimento ao que determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida anotação ou
comunicação, conforme o caso, do registro da interdição no assento original de nascimento do incapaz.
Após o registro da sentença, conforme o art. 93, parágrafo único da Lei 6.015/73, expeça-se o termo de
curatela, constando as observações acima, e intime-se o curador para prestar compromisso, no prazo de 05
dias. Dispenso a publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência
judiciária gratuita. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações,
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, capital do
Estado de Roraima, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. E, para contar eu,
Maria Cristina Chaves Viana, o digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem
do MM. Juiz o assinou.

Secretaria Vara / 1ª Vara da Família / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO
DE 10 DIAS
O MM JUIZ EDUARDO ÁLVARES DE CARVALHO – SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE BOA VISTA – ESTADO DE RORAIMA,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
Cartório se processam os autos do processo de Substituição de curador n.º 0807760-23.2020.8.23.0010,
tendo como requerente Luzinete Costa Castro e interditada Luzimar Nunes Costa, tendo a MM. Juíza,
homologado a substituição da curatela, conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DA SENTENÇA: “A
sentença é de procedência do pedido da autora. Anote-se que a requerente detém legitimação para o pleito
em razão do grau de parentesco que possui em relação ao interditando (art. 1.775, CC/02 c/c art. 747, II, do
CPC). Pela análise dos autos, depreende-se que o pedido da autora merece prosperar, considerando a
documentação acostada aos autos. Com efeito, não há nos autos nada que desabone a conduta da
requerente, presumindo-se idônea para a assunção do múnus. Há que se ressaltar, por oportuno, que a
autora afirmou em audiência que reside com a ré e que não há outra pessoa que possa assumir o ônus da
curatela. No mais, registre-se que a alteração na pessoa de seu Curador em nada prejudicará à interditada,
muito pelo contrário, resguardará seus interesses. Dispositivo: Ante o exposto, bem como levando-se em
conta o parecer favorável do Ministério Público, julgo procedente a pretensão autoral e determino a
substituição definitiva do curador Valdevino Costa (falecido), por Luzinete Costa Castro, para exercer a
curatela da interditada Luzimar Nunes Costa. Em consequência, extingo o feito nos termos do art. 487, I
do CPC. A curadora nomeada não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de quaisquer
naturezas, eventualmente pertencentes à interdita, tampouco contrair dívidas ou empréstimos em nome
desta, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados
exclusivamente na saúde, bem-estar da incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do Código de
Processo Civil e as respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de Processo
Civil e no art. 9º, inciso III, do Código Civil, expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º
Ofício desta Comarca (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil,
em cumprimento ao que determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida anotação ou
comunicação, conforme o caso, do registro da interdição no assento original de nascimento do incapaz.
Após o registro da sentença, conforme o art. 93, parágrafo único da Lei 6.015/73, expeça-se o termo de
curatela, constando as observações acima, e intime-se o curador para prestar compromisso, no prazo de 05
dias. Em obediência ao art. 755 do Código de Processo Civil, publique-se a sentença na rede mundial de
computadores e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça e no Órgão Oficial por 03 (três)
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dispenso a publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte
é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em
julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição Boa
Vista/RR, 13/08/2020. Liliane Cardoso, Juíza Substituta da 1ª Vara de Família. E, para que ninguém possa
alegar ignorância, a MM. Juiz mandou expedir o presente edital, que será publicado 03 (três) vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias e afixado no local público de costume da forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil
e vinte. E para constar, eu, Maria Cristina Chaves Viana (Técnica Judiciária) o digitei e Liduina Ricarte
Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem da MM. Juíza o assinou.

Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O MM JUIZ EDUARDO ÁLVARES DE CARVALHO – SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE BOA VISTA/ ESTADO DE RORAIMA, determinou a
CITAÇÃO DE: JOSÉ EDMILSON MACHADO, brasileiro, filho de Luís Soares da Silva e Rosa Ferreira
Veras, demais dados ignorados, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Para os termos do processo nº 0802462-50.2020.8.23.0010 – Ação de Divórcio Litigioso, em
que são partes, A.M.S.M e J.E.M., cientificando-o de que, querendo apresentar contestação, terá o prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e ainda serem considerados como verdadeiros os fatos alegados
pelo autor na inicial.
Advertência: Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257 e seus incisos do CPC).
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Família – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 –
Centro – Boa Vista/RR – Fone: (95)3198 4721.
Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima aos quatro dias do
mês de novembro do ano de dois mil e vinte. E, para contar eu, Maria Cristina Chaves Viana, o digitei e
Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o assinou.
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O MM JUIZ EDUARDO ÁLVARES DE CARVALHO – SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE BOA VISTA/ ESTADO DE RORAIMA, determinou a
CITAÇÃO DE: BIATRIZ MORAIS DA SILVA, rep. por CÍCERO SANTOS SILVA, brasileiro, demais dados
ignorados, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Para os termos do processo nº 0811568-70.2019.8.23.0010 – Ação de Guarda de Menor, em
que são partes, D.F.M e B.M.S., cientificando-o de que, querendo apresentar contestação, terá o prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de revelia e ainda serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo
autor na inicial.
Advertência: Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257 e seus incisos do CPC).

Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima aos quatro dias do
mês de novembro do ano de dois mil e vinte. E, para contar eu, Maria Cristina Chaves Viana, o digitei e
Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o assinou.
Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Família – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 –
Centro – Boa Vista/RR – Fone: (95)3198 4721.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O MM JUIZ EDUARDO ÁLVARES DE CARVALHO – SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE BOA VISTA/ ESTADO DE RORAIMA, determinou a
INTIMAÇÃO de RICARDO FORTUNATO DE OLIVEIRA, brasileiro, filho de João Fortunato da Silva e Maria
Nazaré de Oliveira, estando em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das Custas Finais, no valor R$
261,72 (duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), referente ao processo nº 082710691.2019.8.23.0010 – Ação de Alimentos, em que são partes E.G.S.F. e outros contra R.F.O., devendo no
mesmo prazo, juntar aos autos o comprovante de pagamento, sob pena de inscrição da Dívida Ativa do
Estado.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Família – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 –
Centro – Boa Vista/RR – Fone: 3198-4721.
Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima aos quatro dias do
mês de novembro do ano de dois mil e vinte. E, para contar Eu, Maria Cristina Chaves Viana, o digitei e
Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o assinou.
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
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Diretora de Secretaria
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1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Expediente de 04/11/2020
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação dos Executados SISTEMA DE AR DE
COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ/MF 84.015.502/0001-86), ROBERTO BEZERRA DE ARAÚJO FILHO
(CPF/MF 955.563.382-72) e SULAMEIRES FERREIRA DE ARAÚJO (CPF/MF 112.307.202-78) e demais
interessados, nos autos da Execução, processo nº 0800114-30.2018.8.23.0010, em trâmite perante a 1ª
Vara da Fazenda Pública Comarca de Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ/MF
84.012.012/0001-26).
O Dr. Luiz Alberto de Morais Júnior, Juiz de Direito, 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 dos Estados de Roraima e Amazonas, que utilizará o portal
de leilões on-line da “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: “MATRÍCULA Nº 342 - Domínio útil do Lote de terras aforado do
Patrimônio Municipal nº 02, da Quadra nº 182, nesta Cidade, medindo 13,50 metros de Frente, por 46,25
metros de Fundos, ou seja, a área de 624,37m², limitando-se: Frente, com a Rua Vitor Hugo; Fundos, com o
lote nº 18; Lado Direito, com o lote nº 03, e Lado Esquerdo, com os lotes nºs. 01, 22 e parte do lote nº 21.”
Benfeitorias: “(...) uma casa em alvenaria de dois pisos, embuçada, murada, pintada, com laje, piso
porcelanato, portas e janelas de vidro temperado, cobertura de telha zincada; composta de sala, cozinha,
varanda, área de serviço e 03 suítes no piso superior. (...)”
Endereço para localização do bem: Rua Victor Hugo, 105 - Canarinho - BOA VISTA/RR - CEP: 69.306485.
2.
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais) conforme Laudo
de Avaliação em Ep. 101.2 do processo.
3.
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VISITAÇÃO - Não há visitação.

4.
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão em 01/12/2020, às 10:30 horas; e 2º Leilão em 04/12/2020, às
10:30 horas (Horário de Boa Vista-RR)
5. 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 50% 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 (Art. 891, Par.
único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
6.
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 da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um
e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC).

8.
DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja
suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá o
Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou da
dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 10.000,00 (dez mil reais), definido como
o teto máximo do ressarcimento devido.
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7.
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 em conta indicada pelo
Leiloeiro Oficial.
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9.
DÉBITOS/ÔNUS/HIPOTECA E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Considerando-se que a
expropriação judicial é forma de aquisição originária de propriedade, o imóvel será arrematado livre de
débitos de natureza tributária ou “propter rem”, que serão subrogados no valor da arrematação ou ônus que
eventualmente gravem as respectivas matrículas (hipotecas, penhoras, arrolamento, etc), cujo levantamento
será providenciado pelo MM. Juízo da causa (Art. 908, parágrafo primeiro, CPC; art. 130, parágrafo único
do CTN; e artigo 1.499 do CC). Eventuais despesas de arrematação, inclusive a comissão do leiloeiro,
correrão por conta do arrematante. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro,
ITBI, 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.
10.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e-mail: contato@amazonasleiloes.com.br.
Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11.
CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados
descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede mundial de
computadores. Este edital será publicado no sitio eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, conforme
previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil – CPC.
12.
Ficam os Executados SISTEMA DE AR DE COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ/MF 84.015.502/000186), ROBERTO BEZERRA DE ARAÚJO FILHO (CPF/MF 955.563.382-72) e SULAMEIRES FERREIRA
DE ARAÚJO (CPF/MF 112.307.202-78) e demais interessados, 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. Boa Vista (RR), 28 de outubro de
2020. Eu, Thiago dos Santos Duailibi, Analista Judiciário, digitei o presente edital que vai assinado pelo MM.
Juiz Luiz Alberto de Morais Júnior.

Secretaria Vara / 1ª Vara da Fazenda Pública / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

gTkYhOshEN5uAY6s8hUonl8L8O0=

LUIZ ALBERTO DE MORAIS JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PHILLIP BARBIEUX SAMPAIO, auxiliando na 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
PROCESSO Nº 0824862-34.2015.8.23.0010 – Execução Fiscal
Exequente(s): ESTADO DE RORAIMA,
Executado(s): MERCANTIL FRANGORAIMA LTDA ME e outro.
Estando o réu adiante qualificado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital com a seguinte
finalidade:
INTIMAÇÃO do(a) Executado(s) RAFAEL RIBEIRO DA SILVA (CPF: 112.175.292-68), para tomar
conhecimento da penhora realizada nos presentes autos (penhora do veículo de PLACA – NAM 2643 –
MODELO – FIAT/STRADA ADVENT FLEX), e para, em querendo, oferecer embargos no prazo legal de 30
(trinta) dias.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 29/10/2020. Eu, Thiago dos Santos Duailibi, que o digitei e Igor Fabrício
Gomes Dourado, Diretor de Secretaria, o assina de ordem.

Secretaria Vara / 1ª Vara da Fazenda Pública / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara da Fazenda Pública, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça
do Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198-4766 - E-mail:
1fazenda@tjrr.jus.br.

gTkYhOshEN5uAY6s8hUonl8L8O0=

Igor Fabrício Gomes Dourado
Diretor(a) de Secretaria
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2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Expediente de 04/11/2020
EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 30 DIAS)

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) LUIZ ALBERTO DE MORAIS JUNIOR, Titular da 2ª Vara da Fazenda – Execução
Fiscal Estadual da Comarca de Boa Vista/RR, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
PROCESSO Nº 0808827-62.2016.8.23.0010 – Execução Fiscal
Exequente(s): MUNICÍPIO DE BOA VISTA,
Executado(s): TEREZA MANOELINA J. C. DE MELO
Valor da Dívida: R$ 3.337,97 (Três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos),
referente a(s) Certidão(ões) da Dívida Ativa de nº 201512330 e 2015123022.
Estando o(s) réu(s) adiante qualificado(s) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital com a
seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) Executado(s) TEREZA MANOELINA J. C. DE MELO, inscrita no CPF nº 063.867.922-20,
para que efetue(m) o pagamento de R$ 3.337,97 ou garanta a execução nos termos dos arts. 8º e 9º da
LEF, no prazo de 5 (cinco) dias. Garantida esta, se o desejar, poderá oferecer embargos no prazo de 30
(trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento nem a garantia será expedido mandado de PENHORA e
AVALIAÇÃO.

Secretaria Vara / 2ª Vara da Fazenda Pública / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 04/11/2020. Eu, ANDERSON CARLOS DA COSTA SANTOS – TÉCNICO
JUDICIÁRIO, que o digitei e, PRISCILA HERBERT - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.

bQZcwVcSlsMTJDqBI0BrcP9mztM=

SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara da Fazenda – Execução Fiscal Estadual, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça
do Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198 4707 - E-mail: 2fazenda@tjrr.jus.br.
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 30 DIAS)

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) LUIZ ALBERTO DE MORAIS JUNIOR, Titular da 2ª Vara da Fazenda – Execução
Fiscal Estadual da Comarca de Boa Vista/RR, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
PROCESSO Nº 0909297-48.2009.8.23.0010 – Execução Fiscal
Exequente(s): ESTADO DE RORAIMA,
Executado(s): FRANCINALDO A. FEITOSA - ME e FRANCINALDO ARAÚJO FEITOSA,
Valor da Dívida: R$ 7.735,82 (Sete mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos),
referente a(s) Certidão(ões) da Dívida Ativa de nº 15.343 e 15.349.
Estando o(s) réu(s) adiante qualificado(s) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital com a
seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) Executado(s) FRANCINALDO A. FEITOSA - ME, inscrita (a) no CPF/CNPJ nº
84.055.482/0001-77 e FRANCINALDO ARAÚJO FEITOSA, inscrito (a) no CPF/CNPJ nº 326.090.943-53,
para que efetue(m) o pagamento de R$ 7.735,82 ou garanta a execução nos termos dos arts. 8º e 9º da
LEF, no prazo de 5 (cinco) dias. Garantida esta, se o desejar, poderá oferecer embargos no prazo de 30
(trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento nem a garantia será expedido mandado de PENHORA e
AVALIAÇÃO.

Secretaria Vara / 2ª Vara da Fazenda Pública / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 04/11/2020. Eu, LOURIVAL SILVA DOS SANTOS – TÉCNICO
JUDICIÁRIO, que o digitei e, PRISCILA HERBERT - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.

bQZcwVcSlsMTJDqBI0BrcP9mztM=

SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara da Fazenda – Execução Fiscal Estadual, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça
do Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198 4707 - E-mail: 2fazenda@tjrr.jus.br.
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VARAS CRIMINAIS UNIFICADAS
Expediente de 04/11/2020
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0809415-98.2018.8.23.0010
Réu: HARLISSON RAYAM DE SOUZA MARTINS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu HARLISSON RAYAM DE SOUZA MARTINS, brasileira,
sexo: masculino, filho de NEUZA FELIX DE SOUZA e de FRANCISCO PEREIRA MARTINS, RG:
3041450 / SSP - RR, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe,
nos seguintes termos: “(...) pena definitiva fica estipulada em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; 120 dias-multa, na razão de 1/30 do
salário mínimo (…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10
(dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados,
mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 21/10/2020. Eu, GILSEMBERGUE ALMEIDA LACERDA,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0826242-53.2019.8.23.0010
Réu: ANDRES ANTONIO MARCANO GUZMAN
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu ANDRES ANTONIO MARCANO GUZMAN, nascido no dia 24/04/1998, em EL TIGRE,
sexo: masculino, filho de LOURDES GUZMAN e de RAMON MARCANO, para que ofereça, no prazo de
10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos
em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 155: Furto,
CAPUT, Reclusão: 1 a 4 anos E Multa Reclusão , alegando preliminares e tudo que interesse a sua
defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 21/10/2020. Eu, wemerson de oliveira medeiros,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0836937-66.2019.8.23.0010
Réu: OSVALDO DE JESUS SANDOVAL SALAS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu OSVALDO DE JESUS SANDOVAL SALAS, nascido no dia 11/12/1996, em SUL DA
BOLIVAR , nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de MARIA HELENA DE SALAS e de JOSÉ
GREGORIO CEDENHO, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor
público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento
do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 180: Receptação, CAPUT, Reclusão: 1 a 4 anos E Multa
Reclusão, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando
ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 21/10/2020. Eu, wemerson de oliveira medeiros, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0823442-52.2019.8.23.0010
Réu: FRANCISCO ALEJANDRO GUANARE CHACIN
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu FRANCISCO ALEJANDRO GUANARE CHACIN, nacionalidade: Brasileira, sexo:
masculino, RG: 21068239V / SSP - RR, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado
ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s), alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 21/10/2020. Eu, wemerson de oliveira medeiros,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0832867-06.2019.8.23.0010
Réu: LUIS ELIOMAR MENDONZA MARTINEZ
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu LUIS ELIOMAR MENDONZA MARTINEZ, nacionalidade: Brasileira, sexo:
masculino, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público,
resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s)
crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 155: Furto, CAPUT, Reclusão: 1 a 4 anos E Multa Reclusão, alegando
preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o
número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não
comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 21/10/2020. Eu,
wemerson de oliveira medeiros, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o
assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0809935-58.2018.8.23.0010
Réu: PEDRO SOARES ALVES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu PEDRO SOARES ALVES, nascido no dia 09/03/1962, em
IMPERATRIZ/MA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de MARIA DO ROSARIO SOARES
e de MANOEL SOARES ALVES, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou
defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 147: Ameaça, CAPUT, Detenção: 1 a 6 meses
Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando
ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 23/10/2020. Eu, GILSEMBERGUE ALMEIDA LACERDA, que o digitei e, Emerson Azevedo da
Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 043/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0011787-24.2016.8.23.0010
Réu: GUSTAVO ALVES RIBEIRO DA SILVA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu GUSTAVO ALVES RIBEIRO DA SILVA, nascido no dia 09/08/1995, em BOA
VISTA/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de MARIA DOS ANJOS RIBEIRO DA
SILVA e de ANTONIO ALVES DA SILVA, estado civil: Solteiro(a), RG: 5059771 / SSP - RR, para que
ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação
referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART
155: Furto, § 4º, Reclusão: 2 a 8 anos E Multa Reclusão , alegando preliminares e tudo que interesse a
sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 21/10/2020. Eu, wemerson de oliveira medeiros,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 044/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0841287-97.2019.8.23.0010
Réu: ANTONIO SERGIO ALMEIDA DE ARAUJO
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu ANTONIO SERGIO ALMEIDA DE ARAUJO, nacionalidade: Brasileira, sexo:
masculino, filho de ZILDA ALMEIDA DE ARAUJO e de ANTONIO MONTEIRO DE ARAUJO, RG: 563907
/ SSP - AM, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público,
resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s)
crime(s) previsto(s) no(s) CTB, ART 306 - Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com...,
CAPUT, Detenção: 6 meses a 3 anos Detenção, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 21/10/2020. Eu, wemerson de oliveira medeiros,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 045/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0004075-51.2014.8.23.0010
Réu: FABIANO DA SILVA MOURA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu FABIANO DA SILVA MOURA, brasileiro, casado, nascido
no dia 22/08/1980, natural de Mucajaí/RR, filho de Francisco Rodrigues Moura e Marinete Rufino da
Silva, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta
escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s)
previsto(s) no(s) CTB, ART 304 - Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, d..., CAPUT,
Detenção: 6 meses a 1 ano Detenção CP, ART 129: Lesão corporal, CAPUT, Detenção: 3 meses a 1
ano Detenção CTB, ART 305 - Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, ..., CAPUT,
Detenção: 6 meses a 1 ano Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 23/10/2020. Eu, GILSEMBERGUE ALMEIDA
LACERDA, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 046/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0816985-38.2018.8.23.0010
Réu: LUIS ENRIQUE CARREÑO CORRALES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu LUIS ENRIQUE CARREÑO CORRALES, colombiano,
nascido no dia 12/04/1983, natural de Santa Lúcia-Colômbia, sexo: masculino, Identidade
Venezuelana nº 1.046.346.089filho de e de , , para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe
imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Lei 11343/06, ART 33 - Importar, exportar,
remeter, preparar, produzir, fabric..., CAPUT, Reclusão: 5 a 15 anos E Multa Reclusão , alegando
preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o
número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não
comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 23/10/2020. Eu,
GILSEMBERGUE ALMEIDA LACERDA, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de
Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 047/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0000616-70.2016.8.23.0010
Vítima: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LOPES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) Vítima adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) vítima FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LOPES, brasileiro,
nascido em 08/08/1966, em São Benedito do rio Preto/MA, casado, operador de áudio, RG 386.129-5
SSP/RR, CPF 264.153.803-20, filho de Maria da Conceição Lopes, para que tome conhecimento da
Sentença Condenatória proferida nos autos em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 23/10/2020. Eu, GILSEMBERGUE ALMEIDA LACERDA, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 048/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0822365-76.2017.8.23.0010
Réu: ERONALDO FARIAS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu ERONALDO FARIAS, brasileiro, técnico em
comunicação, nascido em 08/04/1977, natural de Boa Vista/RR, RG 130.749 SSP/RR, CPF
382.295.282-67, filho de Antônia Farias, para tomar conhecimento da Sentença Condenatória proferida
dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) julgo procedente a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR o denunciado ERONALDO FARIAS, nas penas do art. 168,caput do código Penal Brasileiro;
torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em
regime aberto; SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito
(…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias
(assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 23/10/2020. Eu, GILSEMBERGUE ALMEIDA LACERDA, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 049/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0805398-82.2019.8.23.0010
Réu: MATHEUS MESSIAS DE ASSIS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu MATHEUS MESSIAS DE ASSIS, nascido no dia
24/11/1997, em BOA VISTA-RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de ENILSA DE
JESUS MESSIAS e de ANTONIO LOURENO DE ASSIS, estado civil: Solteiro(a), RG: 3972828 / SSP RR , para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta
escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s)
previsto(s) no(s) CTB, ART 311 - Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas..., CAPUT,
Detenção: 6 meses a 1 ano Detenção, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 28/10/2020. Eu, Arliton Ney Oliveira Ferreira, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 050/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0801647-53.2020.8.23.0010
Réu: ANDRY JONAS RODRIGUES VALLADARES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu ANDRY JONAS RODRIGUES VALLADARES , nascido no
dia 01/01/1968, em PJ, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de PJ e de PJ, estado civil:
Outros, , para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta
escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s)
previsto(s) no(s) CP, ART 157: Roubo, CAPUT, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa Reclusão , alegando
preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o
número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não
comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de
Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 051/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0816847-08.2017.8.23.0010
Réu: JADSON OLIVEIRA DE SOUZA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JADSON OLIVEIRA DE SOUZA, nascido no dia
03/01/1989, em PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de
GESSINEIDE OLIVEIRA SENA e de ÁLVARO GOMES DE SOUZA, estado civil: Solteiro(a), RG:
3154564 / SSP - RR escolaridade: Não Consta , para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe
imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Lei 9605/98, ART 64 - Promover construção em
solo não edificável, ou no seu e..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 1 ano E Multa Detenção , alegando
preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o
número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não
comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de
Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 052/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0807157-52.2017.8.23.0010
Réu: TETSUMI EDA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu TETSUMI EDA, nascido no dia 13/03/1983, em BOA
VISTA/RORAIMA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de IGLEIA CASTRO EDA e de
TETSUO EDA, estado civil: Solteiro(a), RG: 187142 / SSP - RR, para que ofereça, no prazo de 10 (dez)
dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 129: Lesão corporal,
CAPUT, Detenção: 3 meses a 1 ano Detenção, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA
PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 053/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0814918-66.2019.8.23.0010
Réu: JESUS ALI DIAS GUEDES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JESUS ALI DIAS GUEDES, nascido no dia 05/05/1997, em
ALZOATEGUI-ELTIGRE, sexo: masculino, filho de YOLISHBE ALI DIAZ GUEDES e de JOSÉ ALÍ DIAS,
estado civil: Solteiro(a), , para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor
público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento
do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 155: Furto, CAPUT, Reclusão: 1 a 4 anos E Multa Reclusão ,
alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até
o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu
não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do
curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para
que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no
local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado
de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de
Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 054/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0802708-17.2018.8.23.0010
Réu: OBEDE DUARTE GOMES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu OBEDE DUARTE GOMES, nascido no dia 13/01/1980, em
SANTA LUZIA / MA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de MARIA DUARTE GOMES e de
, RG: 223031 / SSP - RR , para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor
público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento
do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Lei 11343/06, ART 28 - Quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou ..., Inciso I, Advertência sobre os efeitos das drogas Advertência sobre os efeitos das
drogas , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando
ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da
Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 055/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0823328-16.2019.8.23.0010
Réu: HECTOR ENRIQUE BLANCO MATUTE
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu HECTOR ENRIQUE BLANCO MATUTE, nascido no dia
09/03/1976, em , sexo: masculino, filho de CANDELARIA DEL VALLE DE BLANCO MATUTE e de
DELVALLE MATUTE, estado civil: Solteiro(a), para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe
imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 155: Furto, § 4º, Reclusão: 2 a 8 anos E
Multa Reclusão , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e
arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação,
ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 056/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0808168-82.2018.8.23.0010
Réu: ALMICAR SERGIO TEIXEIRA SOARES JUNIOR
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu ALMICAR SERGIO TEIXEIRA SOARES JUNIOR, brasileiro,
estado civil desconhecido, inscrito no CPF nº 410.957. XXX-91, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a
qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigos 140, 139 e 138 todos do CPB,
alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até
o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu
não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do
curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para
que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no
local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado
de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
Arliton Ney Oliveira Ferreira, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina
de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 057/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0812247-07.2018.8.23.0010
Réu: LUCINDA SABINO DA SILVA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu LUCINDA SABINO DA SILVA, nascido no dia 15/11/1974,
em FAXINAL/PR, nacionalidade: Brasileira, sexo: feminino, filho de EVA CARDOSO DA SILVA e de
MARIO SABINO DA SILVA, estado civil: Solteiro(a), RG: 129803 / SSP - RR, para que ofereça, no prazo
de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos
em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 136: Maus-tratos,
§ 3º, Detenção: 2 a 4 meses, § 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra
pessoa menor de 14 (catorze) anos. Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA
PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 058/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0813767-36.2017.8.23.0010
Réu: EDUARDO MENDONÇA CAVALCANTE
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu EDUARDO MENDONÇA CAVALCANTE, nascido no dia
22/01/1993, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de JOCENEY FERREIRA DE MENDONÇA
e de CLAITON JOSÉ CAVALCANTE, RG: 349979 / SSP - RR, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a
qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 180: Receptação, § 3º, Detenção:
1 mês a 1 ano Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e
arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação,
ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 059/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0830707-42.2018.8.23.0010
Réu: GABRIEL JOSE ACUNA FERMIN
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu GABRIEL JOSE ACUNA FERMIN, nascido no dia
09/01/1990, em VENEZUELA, sexo: masculino, filho de MIDALYS DEL VALLE FERMIN VILLA FRANCA
e de , estado civil: Solteiro(a), para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou
defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Lei 11343/06, ART 28 - Quem adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou ..., Inciso III, Medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educa: 5 meses Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educa , alegando
preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o
número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não
comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de
Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0013977-91.2015.8.23.0010
Réu: WLISSIS FERREIRA DE SOUZA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu WLISSIS FERREIRA DE SOUZA, nascido no dia
01/08/1977, em MARABÁ/PA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de MARIA FERREIRA
DA SILVA e de MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, estado civil: Solteiro(a), RG: 3967158 / SSP
- RR , para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta
escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s)
previsto(s) no(s) CP, ART 155: Furto, §1º, Reclusão: 1 ano e 4 meses a 5 anos e 4 meses E Multa
Reclusão CP, ART 155: Furto, § 4º, Reclusão: 2 a 8 anos E Multa Reclusão, alegando preliminares e
tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito),
com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em
juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de
Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0836987-92.2019.8.23.0010
Réu: DANIEL JOSE MARCANO MEDINA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu DANIEL JOSE MARCANO MEDINA, venezuelano, solteiro,
desocupado, nascido em 31/08/1989 na Venezuela, filho de Robert Gregori Marcano Gomez e de Maryutis
Alvarez, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta
escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s)
previsto(s) no(s) Lei 11343/06, ART 28 - Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou ...,
Inciso I, Advertência sobre os efeitos das drogas Advertência sobre os efeitos das drogas alegando
preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o
número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não
comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
Arliton Ney Oliveira Ferreira, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina
de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0807751-95.2019.8.23.0010
Réu: JESUS DANIEL CHACOA RANGEL

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JESUS DANIEL CHACOA RANGEL, venezuelano, solteiro,
autônomo, 21 anos, RG nº V-26938910, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado
ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Lei 11343/06, ART 28 - Quem adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou ..., Inciso I, Advertência sobre os efeitos das drogas Advertência sobre os
efeitos das drogas , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e
arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação,
ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0813007-53.2018.8.23.0010
Réu: DARWIN ALFONSO RAMIREZ VALENCIA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu DARWIN ALFONSO RAMIREZ VALENCIA, nascido no
dia , em VALENCIA, sexo: masculino, filho de ANA DIVIA VALENCIA MOLINA e de FRANCISCO
RAMIREZ CANISALE, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em
epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia e nos memoriais finais apresentados pelo Ministério Público para:
ABSOLVER o denunciado DAWVIN ALFONSO RAMIREZ VALÊNCIA, estrangeiro, venezuelano, nascido
aos 24/05/1996, natural de Valência/Carabobo/Venezuela, filho de Francisco Ramirez e Ana Divia Valência,
cédula de identidade V 27.272.015, não tendo informado endereço, atualmente recolhido à Penitenciária
Agrícola do Monte Cristo (PAMC), da imputação de furto que lhe é feita (Fato I - artigo 155, caput Código
Penal), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por reconhecer a
atipicidade material da conduta. CONDENAR o denunciado DAWVIN ALFONSO RAMIREZ VALÊNCIA,
estrangeiro, venezuelano, nascido aos 24/05/1996, natural de Valência/Carabobo/Venezuela, filho de
Francisco Ramirez e Ana Divia Valência, cédula de identidade V 27.272.015, não tendo informado endereço,
atualmente recolhido à Penitenciária Agrícola do Monte Cristo (PAMC), como incurso nas penas do artigo
157, caput, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato II). Desta feita, passo a dosar a
reprimenda em relação ao réu DAWVIN ALFONSO RAMIREZ VALÊNCIA, consoante os parâmetros dos
artigos 59 e 68 do Código Penal. Primeira fase. Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto
que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da
responsabilidade criminal do condenado; os antecedentes criminais são imaculados; não há elementos
suficientes para a valoração da conduta social e da personalidade do agente; o motivo do crime se constitui
pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a
própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo; as
circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole
os limites previstos pelo próprio tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
Estribada nas circunstâncias judiciais acima e considerando que para o delito de roubo a pena cominada é
de reclusão de 4 a 10 anos, e multa, FIXO-LHE a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 diasmulta. Segunda fase. Sem agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária no patamar
inicialmente desenhado. Terceira fase. Não concorre qualquer causa para o aumento da pena. Incide a
causa de diminuição de pena alusiva à tentativa, a qual restou fixada em 1/3 conforme fundamentação
supra, o que corresponde a um decréscimo de 16 (dezesseis) meses, motivo pelo qual torno definitiva a
pena em 2 (dois) anos e 8 (meses) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos
moldes do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal e 6 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado. Com fundamento no artigo 387, § 1º do Código
de Processo Penal, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do sentenciado e, por consequência,
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade plena, mormente em razão do regime inicial de cumprimento
de pena, em observância a máxima da homogeneidade (proporcionalidade). Inobstante seja o caso de
revogar a prisão preventiva do acusado, sendo adequadas e suficientes, fixo, com esteio no artigo 319 do
Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares: Documento assinado digitalmente, conforme
MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 Validação deste em https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/ - Identificador:
PJY5D SF6UQ KRP65 U6ZCB PROJUDI - Processo: 0813007-53.2018.8.23.0010 - Ref. mov. 140.1 Assinado digitalmente por Liliane Cardoso:07764666823 10/01/2019: PROFERIDA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. Arq: Sentença 1. 2. 3. 4. 5. Confirmar, quando da liberação, endereço onde será
localizado durante o gozo do benefício; Comparecimento MENSAL nesta Vara para justificar suas
atividades; Proibição de manter contato com eventuais vítimas ou testemunhas dos presentes autos;
Proibição de ausentar-se do território da cidade de Boa Vista, por período superior a 7 dias; Comunicação
de qualquer mudança de endereço, no prazo de 24 horas. Expedir o competente alvará de soltura em favor
do réu, para o seu devido cumprimento, se por outro motivo não estiver preso. (…)", ficando ciente do prazo
de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor
recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
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será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da
Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0020067-52.2014.8.23.0010
Réu: THIAGO PEREIRA DA SILVA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu THIAGO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro,
desocupado, natural de Boa Vista RR, nascido aos 08.01.1996, RG Nº408277-0 SSP/RR, para que ofereça,
no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente
aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 157:
Roubo, CAPUT, Reclusão: 4 a 10 anos E Multa Reclusão, alegando preliminares e tudo que interesse a
sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, Arliton Ney Oliveira Ferreira, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0803972-35.2019.8.23.0010
Réu: ORLANDO MAURICIO MORALES ESTRADA

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu ORLANDO MAURÍCIO MORALES ESTRADA, venezuelano,
solteiro, soldador, natural de Puerto la Cruz/VE, nascido em 15/06/1974, RG n° V-14252459, CPF n°
705.301.542-42, flho de Orlando Maurício Ramos e Sara Morales Estrada, para que ofereça, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 180: Receptação, § 3º,
Detenção: 1 mês a 1 ano Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0811461-26.2019.8.23.0010
Réu: NIXON DEL VALLE ALEMAN BUCARITO

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu DIXON DEL VALLE ALEMAN BUCARITO, venezuelano,
desempregado, solteiro, nascido em 09/09/1987, natural de Maturim/VE, RG n° 20.000.614-V, CPF n°
713.423.221-26, filho de Luis Alberto Aleman Zaragoza e Lesvia Coromoto Bucarito , para que ofereça, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos
autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Lei 11343/06, ART 28
- Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou ..., Inciso III, Medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educa: 5 meses Medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educa , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando
provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular
intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado,
implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 068/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0837162-86.2019.8.23.0010
Réu: JESUS ALBERTO MARCHAN LOPEZ

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JESUS ALBERTO MARCHAN LOPES, estrangeiro,
venezuelano, solteiro, pedreiro, nascido em 28.09.1975, CPF nº 708.003.702-60, filho de Zailda Josefina
Lopez e Jesus Ramon Marchan, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou
defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 157: Roubo, §2º A pena aumenta-se de um terço
até metade., Reclusão: 6 a 15 anos E Multa Reclusão , alegando preliminares e tudo que interesse a sua
defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 069/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0825662-23.2019.8.23.0010
Réu: JOÃO LENNON ALVES MELO

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JOÃO LENNON ALVES MELO, brasileiro, solteiro,
atendente, nascido em 23.04.1990, natural de Boa Vista/RR, filho de José dos Santos Melo e Ana Morais
Alves Melo, portador do RG nº 250.523 SSP/RR, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe
imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CTB, ART 306 - Conduzir veículo automotor, na
via pública, estando com..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 3 anos Detenção , alegando preliminares e
tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito),
com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em
juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o
assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 070/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0819132-03.2019.8.23.0010
Réu: WANDERSON DE MENEZES QUADROS

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu WANDERSON DE MENEZES QUADROS, brasileiro,
solteiro, natural de Boa Vista/RR, RG 221868 SSP/RR, nascido em 09/05/1982, CPF 808.071.352-91, flho
de Dindo Pereira dos Santos Filho e Jucicleide Macedo da Silva, para que ofereça, no prazo de 10 (dez)
dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 331: Desacato,
CAPUT, Detenção: 6 meses a 2 anos Detenção, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 071/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0807751-95.2019.8.23.0010
Réu: JESUS DANIEL CHACOA RANGEL

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JESUS DANIEL CHACOA RANGEL, venezuelano, solteiro,
autônomo, 21 anos, RG nº V-26938910, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado
ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Lei 11343/06, ART 28 - Quem adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou ..., Inciso I, Advertência sobre os efeitos das drogas Advertência sobre os
efeitos das drogas, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e
arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação,
ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista
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ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 072/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0803972-35.2019.8.23.0010
Réu: ORLANDO MAURICIO MORALES ESTRADA

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu ORLANDO MAURÍCIO MORALES ESTRADA, venezuelano,
solteiro, soldador, natural de Puerto la Cruz/VE, nascido em 15/06/1974, RG n° V-14252459, CPF n°
705.301.542-42, flho de Orlando Maurício Ramos e Sara Morales Estrada, para que ofereça, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 180: Receptação, § 3º,
Detenção: 1 mês a 1 ano Detenção, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 073/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0819671-03.2018.8.23.0010
Réu: RAFAEL PINHO DA SILVA

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu RAFAEL PINHO DA SILVA, brasileiro, casado, serviços
gerais, nascido aos 30.06.1992, natural de Alto Alegre/RR, filho de Valdi Brito da Silva e Jean Francisca
Araújo Pinho Trindade, portador do RG nº 328.808-0 SSP/RR e CPF 025.837.002-51, para que ofereça, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos
autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 329:
Resistência, CAPUT, Detenção: 2 meses a 2 anos Detenção CP, ART 330: Desobediência, CAPUT,
Detenção: 15 dias a 6 meses E Multa Detenção CP, ART 331: Desacato, CAPUT, Detenção: 6 meses a
2 anos Detenção CP, ART 348: Favorecimento pessoal, CAPUT, Detenção: 1 a 6 meses E Multa
Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando
ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 074/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0800608-26.2017.8.23.0010
Réu: FLAVIO COSTA DUARTE JUNIOR
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu FLAVIO COSTA DUARTE JUNIOR, brasileiro, solteiro,
nascido aos 10/05/1994 em Santa Inês/MA, filho de Flávio Costa Duarte e Silvana Batista Duarte, com RG
n° 375362-0 SSP/RR, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe,
nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal contida na denúncia para CONDENAR FLAVIO COSTA DUARTE JUNIOR, incursos nas penas do
art. 157, §2º, II do CP. Na terceira fase torno definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de
13dias-multa. Para a fixação do regime inicial, devem ser observadas não só a quantidade de pena e a
reincidência, mas também os critérios previstos no art. 59, conforme prevê o art. 33, §3º, do Código Penal.
Pela quantidade de pena cominada e devido ao acusado apresentar circunstâncias judiciais favoráveis, fixo
o regime inicial de cumprimento em SEMIABERTO, na forma do art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.
(…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias
(assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, Arliton Ney Oliveira Ferreira, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0830972-15.2016.8.23.0010
Réu: JACIEL OLIVEIRA SILVA

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JACIEL OLIVEIRA SILVA, nascido no dia 13/10/1995, em
João Lisboa/Maranhão, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de LINAURA OLIVEIRA
SILVA e de , estado civil: Solteiro(a), RG: 0381535420094 / SSP - MA, para que ofereça, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s), alegando preliminares e tudo
que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com
as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em
juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o
assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0800608-26.2017.8.23.0010
Réu: WENDER SIMÃO BRASIL
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu WENDER SIMÃO BRASIL, brasileiro, solteiro, nascido
aos 21/11/1995 em Boa Vista/RR, ilho de Everaldo Augustinho Brasil e Marlice Simão Gabriel, com RG n°
365392-7 SSP/RR, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe,
nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal contida na denúncia para CONDENAR FLAVIO COSTA DUARTE JUNIOR, incursos nas penas do
art. 157, §2º, II do CP. Na terceira fase torno definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de
13dias-multa. Para a fixação do regime inicial, devem ser observadas não só a quantidade de pena e a
reincidência, mas também os critérios previstos no art. 59, conforme prevê o art. 33, §3º, do Código Penal.
Pela quantidade de pena cominada e devido ao acusado apresentar circunstâncias judiciais favoráveis, fixo
o regime inicial de cumprimento em SEMIABERTO, na forma do art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.
(…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias
(assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, Arliton Ney Oliveira Ferreira, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0087548-81.2004.8.23.0010
Réu: Nonato de Melo Xavier
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu Nonato de Melo Xavier, nascido no dia , em ,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida
dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Por tudo quanto foi " exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, CONDENANDO OS réus RONALDO LIMA SANTOS, NONATO DE MELO
XAVIER e PAULO NASCIMENTO COELHO nas sanções dos artigos 157, § 2°, incisos L ll e V do Código
Penal; porém, com supedâneo no art. 386, Vl, do CPP, ABSOLVO os réus ANSELMO ARAÚJO DA SILVA,
RELLY NIRLIA CARMO RAMOS e FRANCISCA ELIANE DO CARMO. O réu NONATO já foi indiciado por
outros | crimes, conforme atesta a certidão de f.143. Nesta Vara responde a outro processo, por porte ilegal
de arma de fogo. No caso ora tratado a sua culpabilidade foi plena e intensa, tendo participado diretamente
no cometimento do delito, inclusive participando da abordagem inicial das vítimas... Não se verificaram
circunstâncias agravantes ou atenuantes. Reconhecida a ocorrência das causas de aumento de pena dos
incisos l, ll e V, do § 2°, do art.157 do CP, amplio a sanção acima na metade, considerando o concurso de
três causas, passando, assim, a 12 (doze) anos de reclusão, além da multa, pena que torno definitiva à falta
de qualquer causa de diminuição. Atento aos parâmetros estabelecidos no artigo 49 do Estatuto Penal, bem
assim aos critérios doutrinários preconizados, p.ex. por Celso Delmanto e outros (CÓDIGO PENAL
COMENTADO, Ed. Renovar, 4" edição, p.84), fixo a pena pecuniária em 180 (cento e oitenta) dias-multa,
arbitrando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, números que
refletem, u respectivamente: a) a consumação do roubo com três qualificadoras e as circunstâncias do
art.59, já mencionadas, ensejando a dosagem bem acima do mínimo legai; b) - as modestas condições
econômico-sociais do apenado, tanto que foi assistido pela Defensoria Pública, justificando a fixação do diamulta no patamar mínimo. A sanção será cumprida, de início, em regime . fechado (art.33, § 2°, "a", do
CP). Pelo quantum da sanção privativa de liberdade aplicada, a par das circunstâncias do crime, é incabível
a substituição por pena alternativa ou concessão de sursis (…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias
(assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de
Secretaria), o assina de ordem.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0017808-16.2016.8.23.0010
Réu: JUSCIMAR JOAO SILVA DE SOUSA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu JUSCIMAR JOAO SILVA DE SOUSA, nascido no dia ,
em , nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de e de, RG: 3878992 / SSP - PA escolaridade:
Não Consta, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos
seguintes termos: “(...) Postas estas considerações, nos termos da fundamentação supra e, no mérito, julgo
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais apresentadas
pelo Ministério Público para CONDENAR o denunciado JUCIMAR JOÃO SILVA DE SOUSA, brasileiro,
solteiro, mecânico, natural de Santarém-PA, nascido em 12.10.1990, filho de João Ananias de Sousa e
Maria josé Silva de Sousa, RG n° 38'78992 SSP/RR, CPF no 515.801.012-91, residente na Rua T Lindolfo
Bernardo Coutinho, no 152, Bairro Asa Branca, nesta cidade, como incurso nas penas do artigo 306, caput
e artigo 306, § 1º,§ 1°, I c/C o art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Desta feita, passo a
dosar a reprimenda em relação ao réu JUCIMAR JOÃO SILVA DE SOUSA, consoante os parâmetros dos
artigos 59 e 68 do Código Penal. Primeira fase. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
denoto que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da
responsabilidade criminal do condenado; depreende do mov. 57.1que o acusado ostenta antecedentes
criminais, em função da condenação proferida na ação penal nº 0008167-38.2015.8.23.0010; não há
elementos suficientes para a valoração da conduta social e da personalidade do agente; os motivos dos
delitos são próprios dos tipos, razão pela qual deixo de valorá-los; as circunstâncias e as consequências
dos crimes são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio
tipo; o comportamento da vítima não se pode cogitar em delitos dessa natureza. Estribada nas
circunstâncias judiciais acima e considerando que para o crime de dirigir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência a pena cominada é de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, FIXO-LHE a pena base em
09 meses e 15 dias de detenção, acrescida de 53 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por09 meses. Segunda fase. Imputa-se ainda a
incidência da agravante prevista no artigo 298, inciso III, em razão de ter o condutor do veículo cometido a
infração sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. De outro flanco, é de se reconhecer
a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Dessa forma,
compensam-se a agravante diante da atenuante, nada alterando o cálculo da pena. Terceira fase. À míngua
de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 09 meses e 15 dias de detenção,
acrescida de 53 dias-multa , à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
devidamente atualizado e suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor por 09 (dois) meses, período proporcional à pena privativa de liberdade, fixada na forma do artigo
293 do CTB. O regime inicial é fixado conforme os ditames do artigo 33 do Código Penal. Segundo este
dispositivo, além da quantidade de pena e da condição de ser o agente reincidente, cabe ao julgador
observar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. No caso, levando em conta a
quantidade de pena aplicada, bem como os outros fatores previstos no art. 33, o regime inicial adequado é
o regime aberto, consoante o art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Verifico que na situação em debate, torna-se
cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez
que o sentenciado preenche os requisitos alinhados pelo artigo 44 do Código Penal, revelando ser a
substituição suficiente à repreensão do delito. Neste diapasão, observado o que consta do artigo 44, § 2º, 2ª
parte e na forma do previsto pelos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal e, ainda, artigo 312-A do Código de
Trânsito Brasileiro, por entender que se revela a pena mais adequada a situação em destaque, em busca da
reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima, SUBSTITUO a
pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direito, consistente na Documento assinado
digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 Validação deste em https://projudi.tjrr.jus.br/
projudi/ - Identificador: PJ86U HK7KP 4QQ5Q YL253 PROJUDI - Processo: 0017808-16.2016.8.23.0010 Ref. mov. 66.1 - Assinado digitalmente por Cicero Renato Pereira Albuquerque:84946989315 10/12/2019:
PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Arq: Sentença 1. 2. prestação de serviços à comunidade
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perante uma das entidades enumeradas no artigo 312-A do CTB, em condições a serem delineadas em
audiência admonitória pelo juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA).
Incabível a concessão de SURSIS, nos termos previstos no art. 77, inciso III do Código Penal, tendo em
vista a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. Com fundamento no artigo 387, § 1º do
Código de Processo Penal, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não se
fazem presentes os requisitos e pressupostos à decretação de sua prisão preventiva, máxime em razão da
pena aplicada, devendo permanecer na condição em que se encontra. ficando ciente do prazo de 05 (cinco)
dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para
que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no
local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado
de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de
Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0803477-25.2018.8.23.0010
Réu: LUCAS SOUSA GONÇALVES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃOdo(a) réu LUCAS SOUSA GONÇALVES, nascido no dia, em,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de e de , estado civil: Solteiro(a), RG: 3097862 / SSP - RR
escolaridade: Não Consta, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em
epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Postas estas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais apresentadas pelo Ministério
Público para CONDENAR o denunciado LUCAS SOUSA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, tapeceiro,
nascido em 01/11/1988, natural de Santa Inês/MA, portador do RG nº 309786-2 SSP/RR, filho de Raimundo
César Gonçalves e Katialane Sousa Gonçalves, residente à Rua C-29, n.º 805, Bairro Dr. Silvio Leite, em
Boa Vista/RR, atualmente internado na Fazenda da Esperança Dom Eliseu, localizada à Estrada do Ferreira
s/nº, bairro Vila Sinhá, na cidade de Bragança, Estado do Pará[2], como incurso nas penas do artigo 155,
caput do Código Penal. Desta feita, passo a dosar a reprimenda em relação ao réu LUCAS SOUSA
GONÇALVES, consoante os parâmetros dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Primeira fase. Analisadas as
diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se
valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; o acusado é possuidor de
antecedentes criminais, em vista da informação trazida no mov. 65, que comprova a existência de três
condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores [0010.14.005987-3, 0010.11.0081584 e 0198639-40.2008.8.23.0010], sendo que, apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma
delas será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base,
enquanto outra será valorada tão somente na fase posterior, garantindo-se com isso a preservação da
inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de pena serão oriundos de
condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ; não há elementos
suficientes para a valoração da conduta social e da personalidade do agente; o motivo do crime se constitui
pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a
própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo; as
circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole
os limites previstos pelo próprio tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
Estribada nas circunstâncias judiciais acima e considerando que para o delito de furto simples a pena
cominada é de reclusão de 01 a 04 anos, e multa, FIXO-LHE a pena base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 dias-multa. Segunda fase. Presentes a agravante da reincidência (art.
61, inciso I do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d do Código
Penal), entretanto deixo de compensá-los em função de o réu ser multireincidente, de modo que agravo a
pena a base e fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 61
dias-multa. Terceira fase. À míngua de causas de diminuição e de Documento assinado digitalmente,
conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 Validação deste em https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/ Identificador: PJ8LV HYH7V ZZBB6 Y2WPR PROJUDI - Processo: 0803477-25.2018.8.23.0010 - Ref. mov.
103.1 - Assinado digitalmente por David Adan Santa Brigida Peixoto 03/11/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL
DE INTIMAÇÃO. Arq: Intimação aumento, torno a pena definitiva em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete)
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2º, b, § 3º do
Código Penal e 61 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
devidamente atualizado. Verifico que na situação em debate, torna-se cabível a aplicabilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o sentenciado preenche
os requisitos alinhados pelo artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão
do delito. Neste diapasão, observado o que consta do artigo 44, § 2º, 2ª parte e na forma do previsto pelos
artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal, por entender que se revela a pena mais adequada a situação em
destaque, em busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a
autoestima, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direito,
consistente na prestação pecuniária destinada à entidades públicas ou privadas com destinação social e de
prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, em prazo e condições a serem delineadas em
audiência admonitória pelo juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). Anoto
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que, em atenção ao artigo 44, § 3º do Código Penal, não se tratando de reincidente específico, possível a
substituição neste momento efetivada, pois a medida é socialmente recomendável, notadamente porque há
nos autos informações que dão conta de que o acusado segue em clínica para recuperação para luta contra
a dependência química. Incabível a concessão de SURSIS, nos termos previstos no art. 77, inciso III, do
Código Penal, tendo em vista a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. Com
fundamento no artigo 387, § 1º do Código de Processo Penal, concedo ao sentenciado o direito de recorrer
em liberdade, uma vez que não se fazem presentes os requisitos e pressupostos à decretação da prisão
preventiva, máxime em razão da pena aplicada, devendo permanecer na condição em que se encontra.
(…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias
(assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 082/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0008908-49.2013.8.23.0010
Réu: JOEL DE SOUZA ALVES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu JOEL DE SOUZA ALVES, brasileiro, nascido no dia
05/01/1982, em, sexo: masculino, filho de Raimundo da Conceição Alves e de Ivaneide de Souza
Alves, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes
termos: “(...) Postas estas considerações, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na
denúncia e nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado JOEL
DE SOUZA ALVES, brasileiro, solteiro motorista, nascido em 05/01/1982, natural de Boa Vista/RR, filho de
Raimundo da Conceição Alves e lvaneide de Souza Alves, RG n° 192997 SSP/RR, residente na Rua
Raimundo Rodrigos, n° 377, Bairro Centro, Mucajaí/RR, como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, inciso
I, do Código de Trânsito Brasileiro. À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva
em 6 (seis) meses de detenção, acrescido de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado e suspensão ou proibição de se obter permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, período proporcional à pena privativa de
liberdade, fixada na forma do artigo 293 do CTB. Verifico que na situação em debate, torna-se cabível a
aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
sentenciado preenche os requisitos alinhados pelo artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição
suficiente à repreensão do delito. Neste diapasão, observado o que consta do artigo 44, § 2º, 1ª parte e na
forma do previsto pelo artigo 46 do Código Penal e, ainda, artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro, por
entender que se revela a pena mais adequada a situação em destaque, em busca da reintegração do
sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima, SUBSTITUO a pena privativa de
liberdade aplicada por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade
perante uma das entidades enumeradas no artigo 312-A do CTB em prazo e condições a serem delineadas
em audiência admonitória pelo juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA).
Incabível a concessão de SURSIS, nos termos previstos no art. 77, inciso III do Código Penal, tendo em
vista a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. Com fundamento no artigo 387, § 1º do
Código de Processo Penal, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não se
fazem presentes os requisitos e pressupostos à decretação de sua prisão preventiva, máxime em razão da
pena aplicada, devendo permanecer na condição em que se encontra. (…)", ficando ciente do prazo de 05
(cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor
recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da
Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0019028-83.2015.8.23.0010
Réu: WALTER PENICHE
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu WALTER PENICHE, nascido no dia 14/12/1970, em,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Germano Pereira Peniche e de Valdemira de
Sousa Peniche, escolaridade: Não Consta, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida
dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Postas estas considerações, julgo PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais apresentadas pelo Ministério
Público para CONDENAR o denunciado WALTER DE SOUZA PENICHE, brasileiro, convivente, marceneiro,
nascido aos 14/12/1970, natural de Santos/SP, filho de Germano Pereira Peniche e Valdemira de Sousa
Peniche, portador do RG n° 862.949-74 SSP-RR e do CPF nº 347.648.012-72, residente à Rua das
Orquídeas, nº 356, bairro Pricumã, em Boa Vista/RR, nas penas do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código
Penal. Não concorre qualquer causa para a redução da pena. Incide uma causa de aumento da pena, qual
seja o fato do réu ter recebido os materiais apropriados em razão do seu ofício. A incidência de tal causa de
aumento de pena é aplicada na razão de um terço. Assim, a pena definitiva fica estipulada em 2 (dois) anos,
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos moldes do
art. 33, § 2º, c do Código Penal e 133 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
à época dos fatos, devidamente atualizado. Verifico que na situação em debate, torna-se cabível a
aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
sentenciado preenche os requisitos alinhados pelo artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição
suficiente à repreensão do delito. Neste diapasão, observado o que consta do artigo 44, § 2º, 2ª parte e na
forma do previsto pelos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal, por entender que se revela a pena mais
adequada a situação em destaque, em busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma
de lhe promover a autoestima, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas
restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária às vítimas e de prestação de serviços à
comunidade ou às entidades públicas, em prazo e condições a serem delineadas em audiência admonitória
pelo juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). Incabível a concessão de
SURSIS, nos termos previstos no art. 77, inciso III do Código Penal, tendo em vista a possibilidade de
substituição por penas restritivas de direitos. Com fundamento no artigo 387, § 1º do Código de Processo
Penal, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não se fazem presentes os
requisitos e pressupostos à decretação de sua prisão preventiva, máxime em razão da pena aplicada,
devendo permanecer na condição em que se encontra. Com esteio no artigo 387, inciso IV do Código de
Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento do valor mínimo de indenização às vítimas, a quantia
de R$ 11.000,00 (onze mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde a data do crime, valor a ser pago pelo réu no prazo máximo de 15 dias após o trânsito
em julgado da presente sentença, por meio de conta judicial vinculada a este feito, liberando-se a quantia às
vítimas, mediante alvará de levantamento. (…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de
advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de
Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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Boa Vista, 5 de novembro de 2020

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 084/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0823448-93.2018.8.23.0010
Réu: LUCAS WILLIAN GOMES DE SOUZA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu LUCAS WILLIAN GOMES DE SOUZA, brasileiro,
solteiro, mecânico, natural de Boa Vista-RR, nascido no dia 04/01/2.000, filho de Frankmar Castro de
Souza e de Leila Pereira Gomes, não portador de RG no momento da prisão, alistado como eleitor
sob o nº 005099612674, cadastrado no CPF sob o nº 038.828.122-73, residente na Rua João Padilha,
nº 300, bairro Caimbé, telefone nº 95 991550351, Boa Vista-RR, para tomar conhecimento da sentença
condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Postas estas considerações, julgo
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais apresentadas
pelo Ministério Público para CONDENAR o denunciado LUCAS WILLIAN GOMES DE SOUZA, brasileiro,
solteiro, mecânico, natural de Boa Vista-RR, nascido no dia 04/01/2.000, filho de Frankmar Castro de Souza
e de Leila Pereira Gomes, não portador de RG no momento da prisão, alistado como eleitor sob o nº
005099612674, cadastrado no CPF sob o nº 038.828.122-73, residente na Rua João Padilha, nº 300, bairro
Caimbé, telefone nº 95 991550351, Boa Vista-RR,, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código
Penal e do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes, na forma do artigo
69 do Código Penal. Ausentes causas de diminuição e de aumento, torno a pena definitiva em: a) 1 (um)
ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, c do Código
Penal e 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
devidamente atualizado. b) 6 (seis) meses de detenção para o crime de dirigir veículo automotor sem a
devida permissão para dirigir ou habilitação, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, nos moldes do
artigo 33, § 2°, c, do Código Penal. Por fim, somando-se as penas aplicadas (art. 180, do CP e art. 309 do
CTB) tem-se a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, acrescida de 10 (dez) dias-multa, à razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado. Verifico que na
situação em debate, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, uma vez que o sentenciado preenche os requisitos alinhados pelo artigo 44 do Código
Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Neste diapasão, observado o que
consta do artigo 44, § 2º, 2ª parte e na forma do previsto pelo artigo 46 do Código Penal, por entender que
se revela a pena mais adequada a situação em destaque, em busca da reintegração do sentenciado à
comunidade e como forma de lhe promover a autoestima, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade
aplicada por duas pena restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, em prazo e condições a serem delineadas em audiência admonitória pelo juízo
da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). Incabível a concessão de SURSIS, nos
termos previstos no art. 77, inciso III do Código Penal, tendo em vista a possibilidade de substituição por
penas restritivas de direitos. Com fundamento no artigo 387, § 1º do Código de Processo Penal, concedo ao
sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não se fazem presentes os requisitos e
pressupostos à decretação de sua prisão preventiva, máxime em razão da pena aplicada. (…)", ficando
ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da
DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 085/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0004517-46.2016.8.23.0010
Réu: HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA, brasileiro, unido
estavelmente, estudante, natural de Boa Vista/RR, nascido em 27/09/1993,inscrito no R.G n° 308.4604 SSP/RR e no CPF n° 702.004.482-42 filho de Francisco de Assis Henrique de Oliveira e Sabrina
Matos do Carmo, residente à Rua Ruth Pinheiro, n° 1330, Bairro: Tancredo Neves, Boa Vista/RR, para
tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...)
Postas estas considerações, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e nas
alegações finais apresentadas pelo Ministério Público para CONDENAR o denunciado HENRIQUE MATOS
DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, estudante, nascido em 27/09/1993, natural de Boa Vista/RR,
inscrito no RG nº 308.460-4 e no CPF nº 702.004.482-42, filho de Francisco de Assis Henrique de Oliveira e
Sabrina Matos do Carmo, residente à Rua Francisco Inácio de Souza, nº 1330, bairro Tancredo Neves, em
Boa Vista/RR – Pousada Boa Vista, como incurso nas penas do artigo 180, §§ 1º e 2º do Código Penal. À
míngua de causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, c do Código Penal e 10 dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Verifico que na situação em debate, torna-se cabível a
aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
sentenciado preenche os requisitos alinhados pelo artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição
suficiente à repreensão do delito. Neste diapasão, observado o que consta do artigo 44, § 2º, 2ª parte e na
forma do previsto pelos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal, por entender que se revela a pena mais
adequada a situação em destaque, em busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma
de lhe promover a autoestima, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas
restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação
social e de prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, em prazo e condições a serem
delineadas em audiência admonitória pelo juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
(VEPEMA). Incabível a concessão de SURSIS, nos termos previstos no art. 77, inciso III, do Código Penal,
tendo em vista a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. Com fundamento no artigo
387, § 1º do Código de Processo Penal, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma
vez que não se fazem presentes os requisitos e pressupostos à decretação da prisão preventiva, devendo
permanecer na condição em que se encontra.(…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência
de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de
Secretaria), o assina de ordem.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0010872-43.2014.8.23.0010
Réu: FRANCIMAR BEZERRA LOPES

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu FRANCIMAR BEZERRA LOPES, nascido no dia , em ,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de e de , estado civil: Solteiro(a), RG: 140451 / SSP RR escolaridade: Não Consta , para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se irá constituir novo
advogado ou se necessitará de assistência da DPE. Para que chegue ao conhecimento dos interessados,
mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0014611-87.2015.8.23.0010
Réu: LEANDRO YAWARI YANOMAMI
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu LEANDRO YAWARI YANOMAMI, brasileiro, casado,
intérprete, nascido aos 01/01/1991, natural de Barcelos/AM, filho de Pedro Yanomami e Helena Yanomami,
portador do RG nº 441.102-1 SSP/RR, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento
da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) como incurso nas
penas do artigo 155, caput, c/c. artigo 14, inciso II do Código Penal, (…) Assim, a pena definitiva fica
estipulada em 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos moldes do art.
33, § 2º, c do Código Penal e 6 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, devidamente atualizado.(...) SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma
pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, em prazo e condições a
serem delineadas em audiência admonitória pelo juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas
Alternativas (VEPEMA).(...)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular)
ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 2crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 088/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0802187-09.2017.8.23.0010
Réu: MICAEL MATOS DO CARMO
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu MICAEL MATOS DO CARMO, brasileiro, união estável,
caixa de supermercado, nascido aos 09/10/1988, natural de Manaus-AM, filho de Sebastião Bezerra do
Carmo e de Rita Matos do Carmo, portador do RG nº 423401-4, para tomar conhecimento da sentença
condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR
MICAEL MATOS DO CARMO, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, II e IV e art. 155, 4, II, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal. Fato 1, Na terceira fase torno definitiva em 02 anos de
reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Fato 2 Na terceira fase torno definitiva em 02 anos de reclusão
e ao pagamento de 10 dias-multa. Resta a pena unificada em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 20
dias-multa. Para a fixação do regime inicial, devem ser observadas não só a quantidade de pena, mas
também os critérios previstos no art. 59, conforme prevê o art. 33,§ § 2º e 3º, do Código Penal. Na espécie,
verifica-se que os réus possuem circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, motivo pelo qual
tenho como adequado o regime inicial ABERTO.(…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias
(assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
Arliton Ney Oliveira Ferreira, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina
de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 089/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0802187-09.2017.8.23.0010
Réu: REGINALDO LIRA LAGOS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu REGINALDO LIRA LAGOS, brasileiro, união estável,
churrasqueiro, nascido aos 29.07.1994, filho de Regina Barbosa Lira e de Miguel Neres Lagos, portador do
RG: 3398846 / SSP - RR, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em
epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR REGINALDO LIRA LAGOS, como
incurso nas penas do artigo 155, §4º, II e IV e art. 155,4, II, na forma do art. 69, todos do Código
Penal, Assim entendo em ABSOLVÊ-LO desta imputação pelo segundo fato com fulcro no art. 386, VII
do CPP. Na terceira fase torno definitiva em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Na
espécie, verifica-se que os réus possuem circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, motivo
pelo qual tenho como adequado o regime inicial ABERTO. (…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias
(assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
Arliton Ney Oliveira Ferreira, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina
de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 090/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0812889-43.2019.8.23.0010
Réu: DANIEL OSVALDO PATRICIO RODRIGUEZ
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista,
Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu
adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO do(a) réu DANIEL OSVALDO PATRICIO RODRIGUEZ, nascido no dia 20/08/1997, em EL
TIGRE/VEN, sexo: masculino, filho de QUENIA LINA RODRIGUES e de OPARDO PATINHO
RODRIGUES, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos
seguintes termos: “(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva
deduzida na Denúncia para condenar o Réu como incurso nas sanções do artigo 157, do Código Penal. A
culpabilidade é moderada, sendo considerável o grau de censurabilidade do ato, diante da vítima mulher e
indefesa; os antecedentes são imaculados; não há informações a respeito da conduta social e da
personalidade; não há informações sobre o motivo do crime; não há circunstâncias prejudiciais; sem dúvida,
o crime trouxe consequências psicológicas à Vítima, diante de seu temor declarado em depoimento, e à
sociedade, como um todo, diante da sensação de insegurança, impondo aos cidadãos de bem o
"aprisionamento" em seus próprios lares e locais de trabalho, além do cerceamento da liberdade de ir e vir
em locais públicos; por fim, o comportamento da Vítima em sociedade no momento do crime era totalmente
normal e de maneira alguma deu causa à prática delituosa pelo Réu. Por tudo isso, fixo a pena-base em 5
anos de reclusão e 30 dias-multa. Não há circunstâncias agravantes e nem causas de aumento ou de
diminuição da pena. Há a circunstância atenuante da confissão, reduzindo-se a pena em um sexto para
tornar definitiva a condenação do Réu DANIEL OSVALDO PATRICIO RODRIGUEZ em 4 (quatro) anos e 2
(dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena será cumprida inicialmente no regime semiaberto.(…)",
ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência
da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 24/9/2020. Eu, STONEY FRAXE CAETANO, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 091/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0808596-64.2018.8.23.0010
Réu: GILSON VIANA GOMES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista,
Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu
adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu GILSON VIANA GOMES, nascido no dia 29.12.75 , em Boa Vista/RR,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho Bento Gomes e Dea Maria Gomes, RG nº 121.191
SSP/RR e do CPF nº 575.927.642-53, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou
defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Lei 10826/03, ART 14 - Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, CAPUT, Reclusão: 2 a 4 anos E Multa Reclusão , alegando preliminares e tudo que interesse a
sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 24/9/2020. Eu, STONEY FRAXE CAETANO, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 092/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0820995-91.2019.8.23.0010
Réu: MARX SAMUEL FELICIO DE MORAES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista,
Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu
adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu MARX SAMUEL FELICIO DE MORAES, nascido no dia 18/03/1999, em Boa
Vista/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho Alcelir Reis de Moraes e Rosemary Felicio
Fernades, RG: 4410475 / SSP - RR, CPF 026.563.462-82, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a
qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 157: Roubo, §2º A pena
aumenta-se de um terço até metade., Reclusão: 6 a 15 anos E Multa Reclusão , alegando preliminares
e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito),
com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em
juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
STONEY FRAXE CAETANO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina
de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 093/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0833760-94.2019.8.23.0010
Réu: PAULO ROBSON MORIZ DE VASCONCELOS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista,
Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu
adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu PAULO ROBSON MORIZ DE VASCONCELOS, nascido no dia 01/11/1985, em
TEFÉ/AM, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de NADIA MORIZ DE VASCONCELOS e de
JOSE DE PAULO CABRAL DE VASCONCELOS, RG: 18022600 / SSP - RR, CPF 742.757.712-49 , para
que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à
acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s)
no(s) Lei 10826/03, ART 12 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, CAPUT, Detenção: 1 a
3 anos E Multa Detenção, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas
e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular
intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado,
implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, STONEY FRAXE CAETANO, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 094/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0822058-25.2017.8.23.0010
Réu: IGOR ROGERIO DE SOUZA FERREIRA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu IGOR ROGERIO DE SOUZA FERREIRA, nascido no dia 09.03.1982, natural de Boa
Vista/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de e Alberto Ferreira da Silva e Francisca
de Souza Ferreira, estado civil: Solteiro(a), RG: 169299 / SSP - RR escolaridade: Não Consta , para
que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à
acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s)
no(s) CTB, ART 303 - Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo a..., § 1º, Detenção: 8
meses a 3 anos Detenção CTB, ART 303 - Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo a..., §
2º, Reclusão: 2 a 5 anos Reclusão CTB, ART 304 - Deixar o condutor do veículo, na ocasião do
acidente, d..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 1 ano Detenção CTB, ART 305 - Afastar-se o condutor do
veículo do local do acidente, ..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 1 ano Detenção CTB, ART 306 Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 3 anos
Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando
ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 31/10/2020. Eu, FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA LIRA DE AZEVEDO, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.
Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 095/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0827834-35.2019.8.23.0010
Réu: ANTENOR BORGES BRIGLIA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu ANTENOR BORGES BRIGLIA, nascido no dia 07/09/1964, em BOA VISTA/RR,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de ELZA BORGES BRIGLIA e de AGENOR TELLES
BRIGLIA, RG: 47061 / SSP - RR, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou
defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CTB, ART 306 - Conduzir veículo automotor, na via pública,
estando com..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 3 anos Detenção, alegando preliminares e tudo que
interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as
respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo,
nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 31/10/2020. Eu,
FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA LIRA DE AZEVEDO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a)
de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 096/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0826578-57.2019.8.23.0010
Réu: ANA VICTORIA MARQUEZ
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu ANA VICTORIA MARQUEZ, nascida no dia 05/07/1959, em MARQUICIMETO, sexo:
masculino, filho de RITA ELISA MARQUES e de JOSE RAMON MOLINA, RG: F049872D / SSP - RR , para
que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à
acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s)
no(s) CP, ART 155: Furto, CAPUT, Reclusão: 1 a 4 anos E Multa Reclusão , alegando preliminares e tudo
que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com
as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em
juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 31/10/2020. Eu,
FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA LIRA DE AZEVEDO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a)
de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 097/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0815853-09.2019.8.23.0010
Réu: CLEITON GOMES FERRAZ
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu CLEITON GOMES FERRAZ, nascido no dia 24/06/1984, em
ESPERANTINÓPOLIS/MA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de IVANI GOMES FERRAZ
e de JOSE RIBAMAR DA SILVA, estado civil: Outros, RG: 3561321 / SSP - RR, para que ofereça, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos
autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CTB, ART 306 Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 3 anos
Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando
ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 31/10/2020. Eu, FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA LIRA DE AZEVEDO, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.
Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 098/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0823518-76.2019.8.23.0010
Réu: ADIEL ALMEIDA SANTANA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu ADIEL ALMEIDA SANTANA, nascido no dia 29/04/2000, em BOA VISTA/RR,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de MARIZETE GOMES DE ALMEIDA e de NATANAEL
DA SILVA SANTANA, RG: 496109 / SSP - RR, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe
imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 155: Furto, §1º, Reclusão: 1 ano e 4
meses a 5 anos e 4 meses E Multa Reclusão CP, ART 307: Falsa identidade, CAPUT, Detenção: 3
meses a 1 ano Detenção , alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas
e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular
intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado,
implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 31/10/2020. Eu, FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA LIRA DE AZEVEDO,
que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794
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ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 099/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0000268-52.2016.8.23.0010
Réu: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA SANTOS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) réu ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA SANTOS , nascido no dia 05/10/1994, em BOA
VISTA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de JAMILE SANTOS DA SILVA e de ADELINO
PEREIRA DA SILVA, estado civil: Outros, escolaridade: Não Consta, para que ofereça, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CP, ART 155: Furto, §1º,
Reclusão: 1 ano e 4 meses a 5 anos e 4 meses E Multa (Tentado) Reclusão CP, ART 155: Furto, § 4º,
Reclusão: 2 a 8 anos E Multa (Tentado) Reclusão , alegando preliminares e tudo que interesse a sua
defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA
LIRA DE AZEVEDO, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de
ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 100/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0013618-10.2016.8.23.0010
Réu: LEONAN CORDEIRO VASCONCELOS DE LAIA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO do(a) réu LEONAN CORDEIRO VASCONCELOS DE LAIA, nascido no dia 29/02/1988, em
NITEROI/RJ, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de MARILENA CORDEIRO
VASCONCELOS DE LAIA e de LEONIDIO NETTO DE LAIA, estado civil: Casado(a), RG: 225685 / SSP RR , para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes
termos: “(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na
Denúncia para: 1. absolver os Réus da acusação de cometimento do crime de associação criminosa, com
amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e para 2. condenar os Réus, como incursos nas
sanções do artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal. DA PENALIZAÇÃO DO RÉU LEONAN CORDEIRO
VASCONCELOS de LAIA A culpabilidade é extremada, sendo alto o grau de censurabilidade do ato, diante
da forma de execução do crime, em especial da grande quantidade de ladrões (quatro, no local) e de
Vítimas (seis, pelo menos), da manutenção e circulação dos assaltantes no local por razoável tempo, das
agressões físicas e da rendição humilhante das várias Vítimas; os antecedentes são imaculados, após
atingida a maioridade penal; não há informações a respeito da conduta social e da personalidade, após
atingida a maioridade penal; não se evidenciou justo motivo; são circunstâncias prejudiciais a utilização de
armas de fogo e a relação de confiança, trabalho e amizade com a Vítima MOACIR; sem dúvida, o crime
trouxe consequências materiais e psicológicas às Vítimas e seus familiares, ante seus prejuízos e seus
temores declarados em depoimentos emocionados, quando relataram os persistentes traumas sofridos, e à
sociedade, como um todo, diante da sensação de insegurança, impondo aos cidadãos de bem o
"aprisionamento" em seus próprios lares e locais de trabalho, além do cerceamento da liberdade de ir e vir
em locais públicos; por fim, devo considerar que as Vítimas em nada contribuíram para com os fatos. Por
tudo isso, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 240 dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes e
nem causas de diminuição da pena. Há a circunstância agravante da promoção, organização e direção dos
agentes do crime, majorando-se a pena em um sexto para resultar 9 anos e 4 meses de reclusão e 280
dias-multa. Há as causas de aumento da pena relativas ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade
das Vítimas, majorando-se em dois quintos para tornar definitiva a condenação do Réu LEONAN
CORDEIRO VASCONCELOS DE LAIA em 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 392
(trezentos e noventa e dois) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à
época dos fatos. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado. (...) Permito o recurso em
liberdade, diante da ausência dos motivos autorizadores da prisão preventiva. Custas proporcionais pelos
Réus LEONAN e GUSTAVO, dispensadas para os demais Réus, face à assistência pela DPE. Notifiquemse o MP e a DPE. Intimem-se os Advogados. Intimem-se os Réus e a Vítima MOACIR. Declaro o
perdimento dos bens apreendidos restantes, colocando-os à disposição da Direção do Fórum. Após o
trânsito em julgado, façam-se as comunicações necessárias, expeça-se Mandado de Prisão, calcule-se a
multa penal e oficie-se se não houver o pagamento. P.R.I. Boa Vista, RR, 4 de dezembro de 2019. Juiz
MARCELO MAZUR (…)", Intime-se para pagamento do valor da pena de multa, no prazo de 10 (dez)
dias, contados do trânsito em julgado da sentença. Intime-se para pagamento das custa
processuais, no prazo de 15 (quinze dias), contados do trânsito em julgado da sentença. Fica ciente
do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para
interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente
edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 3/11/2020. Eu, FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA LIRA DE AZEVEDO, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.
Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00072794

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista
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Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 101/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0019008-92.2015.8.23.0010
Réu: Wellington Viana Farias
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) MARCELO MAZUR, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO do(a) réu Wellington Viana Farias, nascido em São Luiz do Anauá/RR, nacionalidade:
Brasileira, sexo: masculino, filho de Elisângela Antero Viana e de Edson Farias, estado civil:
Solteiro(a), RG: 4814274 / SSP - RR, para que efetue o adimplemento das custas finais no valor de R$
262,67 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de inscrição em dívida ativa. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir
o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA LIRA DE AZEVEDO, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 3crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 102/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0832000-81.2017.8.23.0010
Réu: JOSÉ RIBEIRO FILHO
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JOSÉ RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, empresário,
natural de Boa Vista/RR, nascido em 27/07/1972, RG 226108 SSP/RR, CPF 714.101.632-53, filho de José
Ribeiro dos Santos e de Maria Carla dos Santos, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe
imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) arts. 21 da Lei das Contravenções Penais e 147
do Código Penal, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e
arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação,
ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020 Eu, Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo
da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0810470-84.2018.8.23.0010
Réu: LUIS RAFAEL BLANCO ROJAS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu LUIS RAFAEL BLANCO ROJAS, venezuelano, Solteiro,
desempregado, nascido em 29/05/1974, CPF n° 706.595.342-40, Cédula de identidade 11.826.840, filho de
Florencio Blanco Mila de La Roca e Marita Josefna Rojas, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a
qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 331, Código Penal , alegando
preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o
número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não
comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020 Eu,
Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina
de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0809319-49.2019.8.23.0010
Réu: ANA MARIA BOLIVAR FIGUEREDO
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu ANA MARIA BOLIVAR FIGUEREDO, venezuelana, solteira,
profissional do sexo, natural de Anzuetegui, nascido em 31/03/1986, filha de José de Jesus Bolivar e
Griselda Maria Figueiredo,, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor
público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento
do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 28, Lei 11.343/06, alegando preliminares e tudo que interesse a sua
defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020 Eu, Paulo Roberto Luz da Silva, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0823699-77.2019.8.23.0010
Réu: JUHAN MIGUEL CASTRO PATINHO
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JUHAN MIGUEL CASTRO PATINHO, venezuelano, união
estável, serviços gerais, natural de Caracas/VE, nascido em 10/10/1999, filho de Jucsu Gonzales e Ana
Patinho, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta
escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s)
previsto(s) no(s) art. 28, Lei 11.343/06, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020 Eu, Paulo Roberto Luz da Silva, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva – Diretor (a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 106/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0821490-38.2019.8.23.0010
Réu: JOAO DOS SANTOS LOPES
O (a) MM. Juiz (a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JOAO DOS SANTOS LOPES, brasileiro, solteiro, autônomo,
nascido em 16.03.1966, natural de Turiaçi/MA, filho de João Silva Lopes e Alexandrina Vieira dos Santos,
portador do RG nº 160.804 SSP/RR, inscrito no CPF 324.474.182-72, para que ofereça, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo 306, §1º, inciso I da Lei
9.503/97–CTB, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando
ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 03/11/2020 Eu, Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva –
Diretor (a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0840410-60.2019.8.23.0010
Réu: JULIO CESAR TORREALBAD
O (a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JULIO CESAR TORREALBAD, venezuelano, natural de El
Tigre/VE, nascido em 6/2/2001, filho de Julio Raul Torrealbad Malab e de Josefina Avar Sanches, para que
ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação
referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo
155, caput, do Código Penal, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando
provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular
intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado,
implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020 Eu, Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva – Diretor (a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0811129-25.2020.8.23.0010
Réu: LUIS JONHNATTA SISO RIVAS
O (a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu LUIS JONHNATTA SISO RIVAS, venezuelano, solteiro,
desocupado, natural de Anzoategui/VE, nascido aos 20/07/1980, filho de Rosa Griselda de Sisso, CPF nº
706.948.162-48, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público,
resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s)
crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 155, § 1º e § 4º, IV, todos do Código Penal,, alegando preliminares e
tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito),
com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em
juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020 Eu,
Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva – Diretor (a) de Secretaria, o assina
de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0809370-31.2017.8.23.0010
Réu: JEFFERSON VIEIRA CAMPELO
O (a) MM. Juiz (a) Dr.(ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu JEFFERSON VIEIRA CAMPELO, brasileiro, solteiro,
mecânico, nascido em 06.03.1980, natural de Brasilia/DF, filho de José Campelo dos Santos e Maria
Augusta Vieira Campelo, portador do RG nº 143.943SSP/RR, inscrito no CPF 677.511.722-15, para que
ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação
referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s)
o artigo 306, §1º, inciso I da Lei 9.503/97–CTB,, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,
especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações,
para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de
advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020 Eu, Paulo Roberto Luz da Silva, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva – Diretor (a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0013360-05.2013.8.23.0010
Réu: ADNER LANDINS DE OLIVEIRA
O (a) MM. Juiz (a) Dr. (ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o (a) réu adiante qualificado (a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do (a) réu ADNER LANDINS DE OLIVEIRA, nascido no dia
22/03/1988, em MANAUS/AM, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de IVANETE MARTINS PAZ
LANDINS e de EDNER ROCHA DE OLIVEIRA, RG: 228316 / SSP - RR, para tomar conhecimento da
sentença condenatória proferida dos autos em epigrafe, nos seguintes termos: “(...)DISPOSITIVO. Postas
estas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida nas
alegações finais por memoriais, apresentadas pelo Ministério Público em face ao denunciado ADNER
LANDINS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, serrador, natural de Manaus/AM, nascido em 22/031998, filho
de Edner Rocha de Oliveira e Ivanete Martins Paz Landins, RG n° 228316SSP/RR, para: A) CONDENAR o
denunciado nas penas do crime tipificado no artigo306, §1º, inciso I, da Lei 9.503/97 – CTB. B)
DECLARAREXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c. Artigo
109, inciso V, ambos do Código Penal, em relação aos crimes do artigo 309 do CTB, o artigo 329 e
artigo 331, ambos do CP, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO. (…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco)
dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para
que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no
local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado
de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor (a) de Secretaria), o assina
de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0081080-04.2004.8.23.0010
Réu: PAULO ARAGÃO DE SOUZA
O (a) MM. Juiz (a) Dr. (ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO dos familiares de quem em vida se chamou PAULO ARAGÃO DE
SOUZA, nascido no dia 14/05/1962, em Boa Vista/RR, para tomar conhecimento da sentença condenatória
proferida dos autos em epigrafe, nos seguintes termos:“(...) DISPOSITIVO. Postas estas considerações,
julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais
apresentadas pelo Ministério Público para CONDENAR o denunciado MARCIANO RAMOS DE LIMA,
brasileiro, solteiro, nascido aos 24/11/1984, natural de Grajau/MA, filho de Macial Rolim de Lima e Zuleide
Ramos de Lima, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo 157, § 3º,
segunda parte, do Código Penal. (…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de
advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor (a) de Secretaria), o assina
de ordem.

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 112/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0000089-21.2016.8.23.0010
Réu: EVANDO GOMES DOS SANTOS
O (a) MM. Juiz (a) Dr. (ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o (a) réu adiante qualificado (a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu EVANDO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, casado,
mestre de obras, natural de Grajau - MA, nascido em 09/09/1980, filho de Jose Rodrigues dos Santos e
Rosilda Gomes dos Santos, RG 989512983 SEJUSP/MA, CPF no 642.864.873-34, para tomar
conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epigrafe, nos seguintes termos: “(...)
DISPOSITIVO. Postas estas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público para CONDENAR
o denunciado EVANDO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, casado, mestre de obras, natural de Grajau/MA,
nascido em 09/09/1980, filho de José Rodrigues dos Santos e Rosilda Gomes dos Santos, RG nº
989512983 SEJUSP/MA, CPF nº 624.864.873-34, como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, inciso I do
Código de Trânsito Brasileiro e para o ABSOLVER, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de
Processo Penal, da acusação referente ao delito do artigo 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal,
por verificar a atipicidade da conduta neste particular.. (…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias
(assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor (a) de Secretaria), o assina
de ordem.

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 113/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
Processo nº 0829230-18.2017.8.23.0010
Réu: FRANCISCO BRITO ARAUJO
O (a) MM. Juiz (a) Dr. (ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o (a) réu adiante qualificado (a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) Sr. FRANCISCO BRITO ARAUJO, brasileiro, Residente no(a)
AV AV. ATAIDE TEIVE, 39 - MECEJANA - BOA VISTA/RR - CEP: 69.304-360, proprietário do bem
motocicleta honda biz/ES, ano 2005/2005, placa NAN0404, cor vermelha, para tendo interesse, no bem em
epígrafe, comprovar a propriedade, manifestando-se nos autos. Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu, Paulo Roberto Luz da Silva, que o
digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor (a) de Secretaria), o assina de ordem.

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 114/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0824760-07.2018.8.23.0010
Réu: EDISON ALEXANDER PUERTAS
O (a) MM. Juiz (a) Dr. (ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o (a) réu adiante qualificado (a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do (a) réu EDISON ALEXANDER PUERTAS, venezuelano, solteiro,
nascido em 09/08/2000 (18 anos), cédula de identidade V 28.143.503, para tomar conhecimento da
sentença condenatória proferida dos autos em epigrafe, nos seguintes termos: “(...) DISPOSITIVO. Postas
estas considerações, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e nas
alegações finais apresentadas pelo Ministério Público para CONDENAR o denunciado EDISON
ALEXANDER PUERTAS, venezuelano, solteiro, nascido em 09/08/2000, cédula de identidade V
28.143.503, residente à Rua Cisne, nº 169, bairro Jardim Primavera, em Boa Vista/RR, telefone nº (95)
99150-0787 / (95) 99125-0515 e o denunciado RONALD JOSÉ AREVALO, venezuelano, solteiro, nascido
em 06/09/1997, cédula de identidade V 25.721.918, filho de Helia Arevalo, residente à Rua Nivaldo da
Conceição Gutierrez, nº 61, bairro Cambará, em Boa Vista/RR, telefone nº (95) 98407-0313, ambos incurso
nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal... Expedientes necessários. Publicada no Projudi.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Boa Vista (RR), data constante do sistema. Juiz RENATO
ALBUQUERQUE Titular da 2ª Vara Criminal (…)", ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de
advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 3/11/2020. Eu,
Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor (a) de Secretaria), o assina
de ordem.

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 115/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
Processo nº 0824760-07.2018.8.23.0010
Réu: GEISIANE TRINDADE PINHEIRO
O (a) MM. Juiz (a) Dr. (ª) CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo
supra. Estando o (a) réu adiante qualificado (a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do (a) ofendida GEISIANE TRINDADE PINHEIRO, brasileira,
solteira, natural de Manicoré/AM, nascida em 20/11/1998, filha de Jason dos Santos Pinheiro e Ana Lucia
Passos Trintade, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epigrafe, nos
seguintes termos: “(...) DISPOSITIVO. Postas estas considerações, julgo PROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público para
CONDENAR o denunciado EDISON ALEXANDER PUERTAS, venezuelano, solteiro, nascido em
09/08/2000, cédula de identidade V 28.143.503, residente à Rua Cisne, nº 169, bairro Jardim Primavera, em
Boa Vista/RR, telefone nº (95) 99150-0787 / (95) 99125-0515 e o denunciado RONALD JOSÉ AREVALO,
venezuelano, solteiro, nascido em 06/09/1997, cédula de identidade V 25.721.918, filho de Helia Arevalo,
residente à Rua Nivaldo da Conceição Gutierrez, nº 61, bairro Cambará, em Boa Vista/RR, telefone nº (95)
98407-0313, ambos incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal... Expedientes
necessários. Publicada no Projudi. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Boa Vista (RR), data constante do
sistema. Juiz RENATO ALBUQUERQUE Titular da 2ª Vara Criminal (…)", ficando ciente do prazo de 05
(cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor
recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 3/11/2020. Eu, Paulo Roberto Luz da Silva, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva (Diretor
(a) de Secretaria), o assina de ordem.

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no (a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor (a) de Secretaria
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 116/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0808374-28.2020.8.23.0010
Réu: DENISSON SOUZA DE OLIVEIRA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu DENISSON SOUZA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, a ssessor parlamentar, portador do RG nº 186.269SSP/RR e CPF nº 799.740.822-34,nascido aos 24/04/1984, natural de Boa
Vista/RR, filho de Edmilson Alves de Oliveira e Elda Souza de Oliveira, para que ofereça, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 306, do Código Trânsito
Brasileiro, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria
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SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 117/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0803659-74.2019.8.23.0010
Réu: YEFFERSON JOSE FIGUEIREDO
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu YEFFERSON JOSE FIGUEIREDO, venezuelano, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em 08/03/1998, CI V 26291497, CPF 705.925.242-80, filho de Sonia Del Vale Figueiredo,
para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à
acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s)
no(s) art. 129, caput, do Código Penal, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado,
implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos
do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da
Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 118/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0814365-53.2018.8.23.0010
Réu: MARIO SANTIAGO ZEIDEN SALAZAR
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu MARIO SANTIAGO ZEIDEN SALAZAR, venezuelano, solteiro,
nascido aos 13/07/1994, natural de Guarico/Venezuela, filho de Ileana Salazar e Mario Zeiden, para tomar
conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o réu MARIO SANTIAGO ZEIDEN SALAZAR, como incurso nas penas do artigo 155, §º4º, inciso IV, do Código Penal. Em razão de não existir circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois)
anos de reclusão e em 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes,
devendo a pena intermediária permanecer conforme dosada anteriormente. Na terceira fase, ausente
causa de diminuição ou de aumento de pena, por essa razão, fixo a pena definitiva do acusado em 02
(dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da condição econômica do sentenciado. Para
a fixação do regime inicial, devem ser observadas não só a quantidade de pena e a reincidência, mas também os critérios previstos no art. 59, conforme prevê o art. 33, §3º, do Código Penal. Na espécie, considerando-se que não foi reconhecida nenhuma circunstância desfavorável, bem como o quantum aplicado e,
ainda, que o acusado é primário, tenho como adequado o regime inicial ABERTO, na forma do art. 33, §2º,
“c” e §3º, do Código Penal. Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois
o acusado respondeu ao processo em liberdade. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incisos I, II e III, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser definida e
acompanhada pela VEPEMA. O acusado respondeu solto ao processo. Não verifico presentes os requisitos para sua prisão cautelar. Ademais, não é razoável prendê-lo uma vez que a pena privativa de liberdade
foi substituída por restritivas de direito. Em sendo assim, defiro-lhe o benefício de recorrer em liberdade.
(…)"ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Jus tiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da
Silva -Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria
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Diário da Justiça Eletrônico
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0814365-53.2018.8.23.0010
Réu: ELIOMAR BEROES HONIL PUNCHILUPE
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu ELIOMAR BEROES HONIL PUNCHILUPE, venezuelano, solteiro, nascido aos 30/10/1995, natural de Guarico/Venezuela, Cedula de Identidad V 23.965.929, filho de
Omar Rafael Berdes e Lidiana Lisbeth Punchilupe, residente na rua Frank Sinatra, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...)JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o réu ELIOMAR BEROES HONIL PUNCHILUPE, como incurso nas penas do artigo 155, §º4º, inciso IV, do Código Penal. A culpabilidade do acusado é normal à espécie. O réu não possui antecedentes criminais. Poucos elementos foram
produzidos acerca da personalidade e conduta social do acusado. O motivo foi normal ao delito, que é
praticado para satisfação imediata de anseios patrimoniais, sem trabalho e em desrespeito ao patrimônio
alheio. As circunstâncias e consequências não são negativas. Não se pode considerar que a vítima contribuiu para eclosão do evento. Em razão de não existir circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias multa. Na segunda fase,não
existem atenuantes ou agravantes, devendo a pena intermediária permanecer conforme dosada anteriormente. Na terceira fase, ausente causa de diminuição ou de aumento de pena, por essa razão, fixo a pena
definitiva do acusado em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da condição
econômica do sentenciado. Para a fixação do regime inicial, devem ser observadas não só a quantidade de
pena e a reincidência, mas também os critérios previstos no art. 59, conforme prevê o art. 33, §3º, do Código Penal. Na espécie, considerando-se que não foi reconhecida nenhuma circunstância desfavorável, bem
como o quantum aplicado e, ainda, que o acusado é primário, tenho como adequado o regime inicial
ABERTO, na forma do art. 33, §2º, “c” e §3º, do Código Penal. Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º,
do Código de Processo Penal, pois o acusado respondeu ao processo em liberdade. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incisos I, II e III, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser definida e acompanhada pela VEPEMA. O acusado respondeu solto ao processo.
Não verifico presentes os requisitos para sua prisão cautelar. Ademais, não é razoável prendê-lo uma vez
que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito. Em sendo assim, defiro-lhe o benefício de recorrer em liberdade. (…)"ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado
particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento
dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 23/09/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que
o digitei e, Emerson Azevedo da Silva -Diretor de Secretaria, o assina de ordem.

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 120/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0809154-36.2018.8.23.0010
Réu: EDUARDO JOSÉ LEZAMA CORREA E OUTROS.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu EDUARDO JOSÉ LEZAMA CORREA, venezuelano, união estável, serviços
gerais, natural de Barcelona/VE, nascido em 27/03/1984, portador do RG nº V-16182015, filho de Eduardo
Lezama, para que ofereça, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta
escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 21 da LPC, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e
arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação,
ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada
de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente
edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor de
Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 121/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0809154-36.2018.8.23.0010
Réu: DOMINGO RAFAEL BERMUDEZ REYES E OUTROS.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu DOMINGO RAFAEL BERMUDEZ REYES, venezuelano, solteiro, pedreiro,
natural de Porto la Cruz/VE, nascido em 22/08/1967, portador do RG nº V-10297589, CPF n° 706.434.63208, filho de Domingos Bermudez e Candida Reyes Bermudez, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou
o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 21 da LPC, alegando preliminares e tudo que interesse a
sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publica do no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade
e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 122/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0809154-36.2018.8.23.0010
Réu: EUSTAQUIO JOSÉ AZUAJE JOVES E OUTROS.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu EUSTAQUIO JOSÉ AZUAJE JOVES, venezuelano, união estável, natural de
Bolivar/VE, nascido em 02/11/1964, portador do RG nº V-9948302, CPF n° 706.473.172-06, filho de José
Azuaje Mende, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s)
art. 21 da LPC, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 123/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0812325-64.2019.8.23.0010
Réu: KARWIN JOSÉ BOMPART BOADA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu KARWIN JOSÉ BOMPART BOADA, venezuelano, solteiro, vendedor, natural de Ciudad Bolívar/VE, nascido em 02/11/1994, inscrito no CPF nº 706.573.822-13, no prazo de 10 (dez)
dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 180, §3º, Código Penal, alegando
preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e,
se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue
ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0813799-36.2020.8.23.0010
Réu: RYAN DA SILVA MACEDO
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu RYAN DA SILVA MACEDO, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Bonfim/
RR, nascido em 21/02/1999, filho de Aldecir da Silva e Michele Macedo, portador do RG 456924-5 SSP/RR,
inscrito no CPF sob nº 035.588.142-07, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s)
crime(s) previsto(s) no(s) artigo 155, §1º do Código Penal, alegando preliminares e tudo que interesse a
sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas
qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz
determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publica do no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade
e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e,
Emerson Azevedo da Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0829754-44.2019.8.23.0010
Réu: GERALDO CÉZAR DE CARVALHO SEIXAS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) GERALDO CÉZAR DE CARVALHO SEIXAS, solteiro, brasileiro, empresário, natural de Manaus-AM, portador do RG 0247367-4 SSP-AM, CPF 035.374.802-10, nascido em 11 de janeiro
de 1956, filho de João Seixas Neto e Julena Carvalho Seixas, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigos 288 E 312, ambos do Código Penal, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de
08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato
Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 126/179

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0821519-88.2019.8.23.0010
Réu: DAVID ROBSON BARBOSA DE LIMA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) DAVID ROBSON BARBOSA DE LIMA, brasileiro, união estável, vigia de carro,
nascido em 23/08/1988, filho de Adalgisa Barbosa de Lima, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado
ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 28, Lei 11.343/06, alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Pri são preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei
e, Emerson Azevedo da Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 127/179

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0831764-61.2019.8.23.0010
Réu: ANSELMO SANTOS DA SILVA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, 1ª Vara Criminal da Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) ANSELMO SANTOS DA SILVA, vulgo “NEGUINHO”, brasileiro , solteiro, desocupado, nascido aos 19/12/1999 (19 anos), natural de Novo Repartimento/PA, registrado com a identidade nº 534.351-8 SSP/RR e inscrito no CPF/MF sob nº 063.666.582-85, filho de Elizeu Pereira da Silva e Ana
Célia Ferreira dos Santos, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, cientificando-o do teor da sentença condenatória exarada no EP 111.1, dos Autos em epigrafe, bem assim se deseja a restituição do valor apreendido nos autos (R$ 89,00), sob pena de perdimento, cuja quantia destinarse-á ao pagamento das despesas processuais Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson
Azevedo da Silva - Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0005011-76.2014.8.23.0010
Réu: FÁBIO WILLIAM TERTULIANO DE BARROS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu FÁBIO WILLIAM TERTULIANO DE BARROS, brasileiro, solteiro, servidor público municipal, RG nº239864- SSP – RR, e CPF nº802.890.822-91, filho de Ataíde Tertuliano de Barros e Sirlei Aparecida Bianchi, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos
autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida
na denúncia para CONDENAR o réu FÁBIO WILIAM TERTULIANO DE BARROS, como incursos nas penas dos arts. 69, caput, da Lei dos Crimes Ambientais e art. 331, do Código Penal, em concurso material.
Quanto ao crime do art. 69, caput, da Lei nº 9.605/98, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01
(um) ano de detenção, bem como no pagamento de 10 (dez) dias-multa. Inexistem causas de diminuição
ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva do acusado em 01 (um) ano de detenção,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Quanto ao crime do art. 331, do Código Penal, fixo a penabase no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção. Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva do acusado em 06 (seis) meses de detenção. Diante
do concurso material de crimes, unifico as penas relativas pela regra do cúmulo material, ficando o sentenciado condenado, definitivamente, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida
no regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c” e §3º), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da condição econômica do sentenciado. Por essa razão, neste período de suspensão, o prazo prescricional não ocorreu, de
modo que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da setença, excluindo-se o período que o
feito ficou suspenso, de fato, não transcorreu os 04 (quatro) anos do art. 109, V, do Código Penal. Diante do
exposto, modifico a sentença do Evento 83, para o fim de excluir a prescrição retroativa e acrescentar o que
segue: I – Estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incisos I, II e III, de modo que substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser definida e acompanhada pela
VEPEMA. Nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da
pena. III - O acusado respondeu solto ao processo. Não verifico presentes os requisitos para sua prisão
cautelar. Ademais, não é razoável prendê-lo uma vez que a pena privativa de liberdade foi substituída por
restritivas de direito. Em sendo assim, defiro-lhe o benefício de recorrer em liberdade. IV - Incabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, uma vez que não houve instrução específica nesse sentido. V - Após o esgotamento das vias ordinárias, expeça-se a competente guia de execução, encaminhando-se para cumprimento junto a VEPEMA(…)"ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência
de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020. Eu, Renato
Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva -Diretor de Secretaria, o assina de ordem.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria
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SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0001900-16.2016.8.23.0010
Réu: ADEMAR MACHADO DE OLIVEIRA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu ADEMAR MACHADO DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente,
àjudante de pedreiro, nascido aos 27/11/1976 em Ji Paraná/RO, filho de Almiro Machado de Oliveira e de
Maria Hilma Machado, com RG n° 132667 SSP/RR e CPF n° 647.859.202-2, para tomar conhecimento da
sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o réu ADEMAR MACHADO DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. A culpabilidade do acusado é normal
à espécie. O réu possui extensa ficha criminal, mas é tecnicamente primário. Poucos elementos foram
produzidos acerca da personalidade e conduta social do acusado. O motivo foi normal ao delito, que é
praticado para satisfação imediata de anseios patrimoniais, sem trabalho e em desrespeito ao patrimônio
alheio. As circunstâncias e as consequências não são negativas. Não se pode considerar que a vítima
contribuiu para eclosão do evento. Diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena
base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias multa. Na segunda fase,
inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, por essa razão, mantenho a pena intermediária, conforme dosada anteriormente. Na terceira fase, observo que inexistem causas de diminuição, tampouco de
aumento de pena a ser reconhecida, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida no regime ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c”), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Deixo de apli car o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado respondeu ao processo em liberdade. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incisos I, II e III, substituo a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direito a ser definida e acompanhada pela VEPEMA. O acusado respondeu solto ao processo. Não verifico presentes os requisitos para sua prisão cautelar. Ademais, não é razoável prendê-lo uma vez que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito. Em sendo assim, defiro-lhe o benefício de recorrer em liberdade. “(...) "ficando ciente do prazo de 05 (cinco)
dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez) dias (assistência da DPE), para interpor recurso. Para
que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no
local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado
de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 03/11/2020.
Eu, Renato Sousa de Brito, que o digitei e, Emerson Azevedo da Silva -Diretor de Secretaria, o assina de ordem.

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Criminal, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602
- 1º Piso - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: 31942621 - E-mail: 1crimeresidual@tjrr.jus.br.

uZ99femI50eD8VbCSuiAgJ+KBw4=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00072794

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 130/179

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Expediente de 04NOV2020

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

ÓRGÃOS COLEGIADOS
RESOLUÇÃO CPJ Nº 007, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
Dispõe acerca da regulamentação do uso de
Suprimento de Fundos no âmbito do Ministério
Público do Estado de Roraima.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por sua Procuradora-Geral de Justiça, no exercício
de suas atribuições legais, constitucionais e regimentais, e
CONSIDERANDO os constitucionais princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de se imprimir maior agilidade, controle e modernidade na gestão de
recursos;
CONSIDERANDO a necessidade de se aprimorar e simplificar o processo de concessão e utilização
excepcional de verba de suprimento de fundo, para fins de aquisição de materiais de consumo ou serviços
de pequeno vulto que exijam pronto pagamento;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
combinados com parágrafo único do artigo 60 da Lei Federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a regulamentação vigente acerca da utilização de
suprimento de fundos do Ministério Público do Estado de Roraima;
CONSIDERANDO que a Resolução CPJ de nº 002, de 08 abril de 2019 necessita de ajustes e
aperfeiçoamento, diante da atualização da legislação infraconstitucional;
R E S O L V E:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Os procedimentos adotados por este Órgão Ministerial, no tocante à concessão, aplicação e a
prestação de contas dos recursos financeiros processados por meio do regime de Adiantamento
denominado Suprimento de Fundos, deverão obedecer às normas ditadas por esta Resolução.
CAPÍTULO II

Art. 2º. Ficam estabelecidas as seguintes conceituações básicas:
I – suprimento de fundos é o regime de adiantamento aplicável aos casos de despesas expressamente
definidas em lei e consiste na entrega de numerário e/ou Cartão de Pagamento Corporativo ao suprido
(servidor), que poderão relacionar-se a mais de uma natureza de despesa, sempre precedida de empenho
na dotação própria, respeitados os valores de cada natureza com o fim de realizar despesas que, pela
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DAS CONCEITUAÇÕES BÁSICAS
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excepcionalidade, a critério do Ordenador de Despesa e sob sua inteira responsabilidade, não possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos:
a) para atender despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam pronto
pagamento;
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b) para atender situações especiais, quando a despesa tiver que ser realizada em caráter sigiloso ou
reservado, conforme se classificar em regulamento;
c) para atender despesas de pequeno vulto e pronta liquidação, visando suprir ausência temporária no
almoxarifado.
II – considera-se suprido o servidor especialmente designado para receber numerário e/ou Cartão de
Pagamento Corporativo, destinado a realização das despesas específicas de Suprimento de Fundos.
CAPÍTULO III
DOS VALORES LIMITES PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO
Art. 3º. O limite máximo para cada ato de concessão de suprimento de fundos mediante numerários e/ou
Cartão de Pagamento Corporativo destinados as despesas de pequenos vultos será o correspondente:
I – para obras e serviços de engenharia será o correspondente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido
na alínea “a” da modalidade convite do inciso II, do art. 23 da Lei 8.666/1993, alterado pela Decreto nº
9.412, de 18 de junho de 2018 e suas respectivas alterações.
II – para outros serviços e compras em geral, serão correspondente a 5% do valor estabelecido na alínea
“a” da modalidade convite do inciso II, do art. 23 da Lei 8.666/1993, alterado pela Decreto nº 9.412, de 18 de
junho de 2018 e suas respectivas alterações.
III – o limite máximo para realização de cada objeto de despesa de pequeno vulto no somatório das notas
fiscais/faturas/recibos/cupons fiscais em cada suprimento de fundos:
a) na execução de obras de engenharia, será o correspondente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido
no inciso I, do artigo 3º desta resolução;
b) nos outros serviços e compras em geral, será o correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estabelecido no inciso II, do artigo 3º desta resolução.
IV – o valor do Suprimento de Fundos inclui os valores referentes às Obrigações Tributárias e de
Contribuições, não podendo em hipótese alguma ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I a II deste
artigo.
CAPÍTULO IV
DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DOS ADIANTAMENTOS

Art. 5º. No ato autorizativo do adiantamento o Ordenador de Despesas deverá fixar o prazo de aplicação,
que não poderá exceder a 60 (sessenta) dias, nem ultrapassar o término do exercício financeiro e o da
prestação de contas, que será obrigatoriamente apresentada até os 15 (quinze) dias úteis subsequentes.
Art. 6º. A concessão limitar-se-á a manter no máximo 3 (três) Suprimentos de Fundos em andamento e a
soma dos três não ultrapassará os limites estabelecidos no incisos I e II do art. 3º desta norma.
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Art. 4º. A solicitação de Suprimento de Fundos acerca do produto ou serviço a ser adquirido será feita ao
Ordenador de Despesas, em formulário próprio, indicando o nome do servidor designado, finalidade e o
período de aplicação e comprovação.
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Art. 7º. A despesa executada por meio de Suprimento de Fundos, procedimento de excepcionalidade dentro
do processo normal de aplicação do recurso público, deverá, na mesma forma que no processo licitatório,
observar os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, vantajosidade, moralidade e igualdade.
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Art. 8º. A concessão de que trata o artigo 6º será autorizada pelo Ordenador de Despesas em formulário
próprio (ANEXO I), vinculada ao crédito orçamentário e à classificação de despesa a que se destina:
I – 3.3.9.0-30 – material de Consumo.
II – 3.3.9.0-33 – passagens e Despesas com Locomoção.
III – 3.3.9.0-36 – serviços de Terceiros – Pessoa Física.
IV – 3.3.9.0-39 – serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
V – 3.3.9.0-40 – serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
VI – 4.4.9.0-52 – equipamentos e Material Permanente.
Art. 9º. A entrega do numerário e/ou Cartão de Pagamento Corporativo será sempre precedida do empenho
ordinário e na dotação própria das despesas a realizar e será feita mediante crédito em conta bancária
específica, em nome do suprido, aberta com autorização do Ordenador de Despesa para esse fim.
CAPÍTULO V
DA APLICAÇÃO
Art. 10. A aplicação de Suprimento de Fundos será feita exclusivamente nos seguintes casos:
I – na inexistência temporária de materiais de consumo no estoque do Almoxarifado, para atendimento
imediato.
II – para pagamento de pequenos valores no Ministério Público do Estado de Roraima.
III – para pagamentos de pequenos valores em deslocamentos para as Promotorias localizadas interior do
Estado de Roraima, tais como: conserto de pneus, compra de combustível e óleo lubrificante, serviços de
mecânica, devendo, nestes casos, constar obrigatoriamente no corpo ou verso da respectiva nota fiscal ou
recibo, o número de placa do veículo, o nome do servidor e sua respectiva matrícula.
IV – aquisição de material ou equipamento permanente, admitida apenas em hipóteses excepcionais
devidamente justificadas pela urgência ou economicidade.
V – despesas extraordinárias ou urgentes com reparo, adaptação, conservação e manutenção de bens
móveis e imóveis.
VI – despesas feitas em caráter sigiloso para atender as necessidades deste Parquet Estadual no exercício
de suas atribuições constitucionais.

VIII – não se tratar de aquisições ou contratações de um mesmo objeto, passíveis de planejamento e que,
ao longo do exercício, possam vir a ser caracterizadas como fracionamento de despesa e,
consequentemente, como fuga ao processo licitatório.
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VII – inexistência de cobertura contratual.
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Parágrafo único. Não será concedido suprimento com o escopo de custear despesas de locomoção de
servidor em viagem quando este houver recebido diárias.
Art.11. Na aplicação de Suprimento de Fundos observar-se-á ainda, os seguintes aspectos:
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I – as despesas deverão enquadrar-se nas rubricas próprias, conforme classificação orçamentária, na forma
do artigo 8º e incisos e estar dentro do período de aplicação.
II – as despesas devem ser efetuadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, conforme indicação no ato
autorizativo, constante no art. 5º desta Resolução.
III – o prazo inicial para a execução da despesa será a partir da data do crédito bancário.
IV – as despesas poderão ser pagas por meio de cheque nominativo, valor em espécie e Cartão de
Pagamento Corporativo.
V – o limite máximo para realização de cada item de despesa de pequeno vulto, no somatório das notas
fiscais, faturas, recibos, cupons fiscais em cada suprimento de fundos não poderá ultrapassar o valor
disposto no art. 3º e incisos desta Resolução.
CAPÍTULO VI
CARACTERIZAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE DESPESAS
Art. 12. É vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório da mesma, para adequação
dos valores constantes dos limites máximos preditos do art. 3º e incisos desta norma.
I – o fracionamento de despesa não é caracterizado pela mesma classificação contábil em qualquer dos
níveis, mas por aquisição de mesma natureza física e funcional – porquanto a contratação de prestação de
serviços e/ou aquisição de um mesmo material de consumo para a mesma finalidade, repetidamente
caracteriza fracionamento, sendo necessário a abertura de processo licitatório.
II – será considerado indício de fracionamento de despesa a concentração excessiva de detalhamento de
despesa em determinado subelemento de despesa, bem como a concessão de suprimento de fundos a
vários supridos simultaneamente para despesas da mesma espécie;
III – a utilização de suprimento de fundos para aquisição de bens ou serviços mediante diversas compras
em um único exercício e para idêntico subelemento de despesa, cujo valor total supere os limites dos
incisos I ou II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993.
CAPÍTULO VII
DA COMPROVAÇÃO

I – no ato em que autorizar a concessão de Suprimento, a autoridade ordenadora fixará o prazo da
prestação de contas, que deverá ser apresentada dentro dos 15 (quinze) dias úteis subsequentes do
término do período de aplicação.
II – o servidor que receber Suprimentos de Fundos, na forma do inciso anterior, é obrigado a prestar contas
de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado
pelo Ordenador de Despesa, sem prejuízo das providências administrativas para apuração das
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Art. 13. Na comprovação das despesas efetuadas com Suprimentos de Fundos deverão ser observados os
seguintes aspectos:
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responsabilidades e imposições estabelecidas na Lei Complementar Estadual nº 053, de 31 de dezembro
de 2001.
III – a importância aplicada até 10 de dezembro será comprovada até 15 de dezembro do mesmo exercício:
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a) A comprovação das despesas realizadas far-se-á por:
1) nota fiscal de serviços, no caso de serviço prestado por pessoa jurídica.
2) nota fiscal de venda ao consumidor, no caso de aquisição de material.
3) os comprovantes de despesas não poderão conter rasuras, acréscimos ou emendas, serão emitidos com
data dentro do prazo de aplicação e por quem prestou o serviço ou forneceu o material, e deles constarão:
3.1) nome por extenso da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima como tomador ou
destinatário.
3.2) data de emissão do documento.
3.3) discriminação clara do material fornecido ou do serviço prestado, não se admitindo generalização ou
abreviaturas que impossibilitem a identificação das despesas realizadas.
3.4) indicação da unidade e da quantidade do material ou serviço, bem como dos valores unitários e total.
IV – atestação de que os serviços foram prestados ou o material foi fornecido, firmado por quem os tenha
solicitado, que não o suprido, preenchida com data, nome, lotação, cargo ou função do servidor.
V – atestação de que a despesa com material ou serviço foi paga, firmada pelo suprido, contemplando a
data do pagamento da mesma.
VI – não serão aceitos documentos com rasuras ou entrelinhas, devendo, o suprido, apresentar nota de
correção fornecida pela própria empresa.
CAPÍTULO VIII
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 14. É vedada a concessão de Suprimento de Fundos:
I – ao servidor responsável por um Suprimento.
II – ao servidor que não pertença à estrutura funcional do Ministério Público do Estado de Roraima.
III – ao servidor que esteja, em qualquer hipótese, afastado de sua atividade, tais como: férias, recesso
forense, licenças e que não esteja em efetivo exercício;

V – ao servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo, sindicância ou processo administrativo
disciplinar.
VI – ao titular da unidade responsável pelo parecer sobre a prestação de contas de Suprimento de Fundos e
seu substituto eventual.
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IV – ao servidor declarado em alcance, entendido como tal o que não prestou contas no prazo regulamentar
ou o que teve suas contas recusadas ou impugnadas em virtude de desvio, desfalque, falta ou má aplicação
dos recursos recebidos.
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VII – para cobrir despesas com atividades alheias ao Ministério Público do Estado de Roraima.
VIII – para compras em estabelecimentos comerciais, seja pessoa jurídica ou física, nos quais o suprido
possua vínculo parentesco até o segundo grau, cônjuge ou companheiro em linha reta ou colateral.
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IX – para a realização de despesas em viagens e despesas em restaurantes.
CAPÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 15. Os procedimentos de solicitação e concessão de Suprimento de Fundos obedecerão às normas
previstas neste Capítulo e Seções.
SEÇÃO I
DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
Art. 16. A Diretoria Administrativa formalizará a solicitação de Suprimento de Fundos ao Ordenador de
Despesas, mediante preenchimento do formulário “DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS”,
constante no anexo I.
Art. 17. A concessão do Suprimento de Fundos ao servidor designado no formulário de que trata o art. 8º
desta Resolução dar-se-á mediante autorização expedida pelo Ordenador de Despesas, que o encaminhará
à Diretoria Administrativa para o devido prosseguimento.
Art. 18. O Departamento Administrativo aguardará a apresentação da prestação de contas, no prazo
determinado no art. 21 desta Resolução, e após encaminhará ao Departamento Orçamentário e Financeiro
que procederá a análise da prestação de contas.
SEÇÃO II
Art. 19. Em cada operação efetuada na aplicação do Suprimento de Fundos, o suprido colherá o respectivo
documento comprobatório, tal como a nota fiscal, fatura, recibo, guia de recolhimento de tributo, dentre
outros, devidamente quitado e apresentará ao solicitante, para a pertinente atestação e justificativa, se for
pertinente.
Art. 20. Ao atestar os documentos a que se refere o art. 13, alínea “a” desta Resolução, o responsável pelo
atestado deverá opor a data, sua assinatura seguida do nome legível e o cargo/função.
Art. 21. O suprido manterá em seu poder a documentação referida nos artigos anteriores, as quais instruirão
a prestação de contas que lhe compete apresentar até 15 (quinze) dias úteis após o término do prazo para
aplicação.

Art. 23. O saldo do Suprimento de Fundos concedido no final do exercício deverá ser recolhido até o dia 15
de dezembro, bem como a comprovação de sua aplicação.
CAPÍTULO X
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Art. 22. No caso de não aplicação do valor total do Suprimento de Fundos, o suprido deverá restituir ao
Ministério Público do Estado de Roraima, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o saldo remanescente e
apresentar o comprovante do recolhimento devidamente autenticado pelo estabelecimento bancário.
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Art. 24. A prestação de contas será formalizada pelo suprido e apresentada ao Departamento Administrativo
que encaminhará ao Departamento Orçamentário e Financeiro, via protocolo por meio de sistema
eletrônico, até 15 (quinze) dias úteis subsequentes ao prazo final da aplicação mediante preenchimento do
formulário Demonstrativo de Suprimento de Fundos constante no Anexo II.
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Art. 25. Os documentos comprobatórios das despesas realizadas deverão ser fixados ao respectivo
processo de concessão e relacionados no citado formulário contido no ANEXO II, em ordem crescente de
data de emissão.
Art. 26. Preenchido o formulário constante do ANEXO II, o suprido organizará a prestação de contas
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I – cópia do ato de concessão do Suprimento de Fundos.
II – demonstrativo do Suprimento de Fundos.
III - primeira via da Nota de Empenho da despesa.
IV – cópia da ordem bancária.
V – extrato da conta bancária.
VI – documentos comprobatórios das despesas realizadas, devidamente atestados pelo Setor Demandante
que tenha conhecimento das condições em que as despesas foram efetivadas, emitidos em data igual ou
posterior à entrega do numerário e/ou Cartão de Pagamento Corporativo, e compreendida dentro do prazo
fixado para aplicação, em nome do órgão emissor do empenho.
VII – no caso de compra de material, cupom fiscal ou nota fiscal de venda ao consumidor.
VIII – no caso de prestação de serviços por pessoa jurídica, nota fiscal de prestação de serviço.
IX – no caso de prestação de serviços por pessoa física:
a) recibo comum, se o credor não foi inscrito no INSS.
b) recibo de pagamento de autônomo, se o credor foi inscrito no INSS.
c) Nota fiscal emitida pela Prefeitura Municipal onde ocorrer o fato gerador do serviço.
X – comprovante autenticado pelo banco, referente ao recolhimento do saldo do Suprimento de Fundos ou
pagamento efetuado a maior ou indevidamente, se for o caso.
Art. 27. O servidor que receber Suprimento de Fundos, é obrigado a prestar contas de sua aplicação ou
restituição, procedendo-se automaticamente à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado, nos
ditames do parágrafo único do art. 70, da Constituição Federal.
SEÇÃO I

Art. 28. O processo completo de prestação de contas será encaminhado ao Departamento Orçamentário e
Financeiro que por sua vez analisará e emitirá parecer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis sobre a aplicação
do suprimento de fundos, opinando pela sua aprovação ou não, encaminhando o processo à Assessoria
Jurídica, em seguida, ao Ordenador de Despesas do Ministério Público do Estado de Roraima.
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DA APROVAÇÃO
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Art. 29. O Ordenador de Despesas determinará a remessa do respectivo processo ao Departamento
Financeiro para os seguintes procedimentos:
I – baixa da responsabilidade do suprido, no caso de aprovação da prestação de contas, expedindo-lhe a
certidão de quitação.
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II – adoção de providências administrativas para apuração das responsabilidades e imposições das
penalidades cabíveis, no caso de reprovação parcial ou total da prestação de contas.
SEÇÃO II
DOS REGISTROS CONTÁBEIS
Art. 30. A Divisão de Contabilidade, mediante a prestação de contas devidamente aprovada, efetivará a
baixa da responsabilidade do suprido.
Parágrafo único. No caso de devolução de saldo, este será revertido à dotação orçamentária do Ministério
Público do Estado de Roraima.
Art. 31. Fica o Departamento Orçamentário e Financeiro responsável por informar para a Direção-Geral e
Procuradoria-Geral de Justiça os casos omissos de prestação de contas, para adoção das medidas
cabíveis.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32. O Departamento Administrativo adotará procedimentos para controlar os suprimentos concedidos
no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima.
Art. 33. Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação desta Resolução serão analisados e
dirimidos pelo Departamento Orçamentário e Financeiro, ouvido a Diretoria-Geral e a Procuradoria-Geral de
Justiça deste Parquet Estadual.
Art. 34. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de sua assinatura,
revogando-se todas as disposições contrárias, em especial a Resolução CPJ nº 002, de 08 de abril de 2019.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Presidente
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público, em 29/10/2020, às 10:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por SALES EURICO MELGAREJO FREITAS,
Procurador(a) de Justiça, em 29/10/2020, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA,
Procurador(a) de Justiça, em 03/11/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD, Secretário
do Colégio de Procuradores de Justiça do MPRR, em 03/11/2020, às 16:15, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por STELLA MARIS KAWANO
Procurador(a) de Justiça, em 04/11/2020, às 09:58, conforme art. 1º, III,
11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
0269681 e o código CRC 30070F74.

D AVILA,
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site
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PROCURADORIA GERAL
ATO Nº 034 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

Ministério Público
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/1994;
RESOLVE:
Alterar o Art. 3º do Ato nº 010 - PGJ, de 12FEV2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nº 6626, de
13FEV2020, designando a servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS, em substituição a
servidora MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, para auxiliar nos trabalhos da
Comissão Organizadora do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MUCAJAÍ, a partir de 1ºOUT2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
JANAÍNA CARNEIRO COSTA
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272465 e o código CRC 3D1AA430.
ATO Nº 035 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/1994;
RESOLVE:
Alterar o Art. 3º do Ato nº 011 - PGJ, de 12FEV2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nº 6626, de
13FEV2020, designando a servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS, em substituição a
servidora MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, para auxiliar nos trabalhos da
Comissão Organizadora do III PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM, a partir de 1ºOUT2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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(Assinado Eletronicamente)
JANAÍNA CARNEIRO COSTA
Procuradora-Geral de Justiça
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A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272467 e o código CRC 4E5E4F2B.
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ATO Nº 036 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/1994;
RESOLVE:
Alterar o Art. 1º do Ato nº 012 - PGJ, de 12FEV2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nº 6626, de
13FEV2020, designando o Promotor de Justiça, Dr. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE, para
compor a Comissão Organizadora do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E
TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE, em
substituição ao Promotor de Justiça, Dr. LINCOLN ZANIOLO, a partir de 1ºOUT2020.
Alterar o Art. 3º do Ato nº 012 - PGJ, de 12FEV2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nº 6626, de
13FEV2020, designando a servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS, em substituição a
servidora MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, para auxiliar nos trabalhos da
Comissão Organizadora do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE, a partir de 1ºOUT2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
JANAÍNA CARNEIRO COSTA
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272469 e o código CRC 5C72F1AB.
ATO Nº 037 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/1994;

Alterar o Art. 3º do Ato nº 013 - PGJ, de 12FEV2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nº 6626, de
13FEV2020, designando a servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS, em substituição a
servidora MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, para auxiliar nos trabalhos da
Comissão Organizadora do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
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RESOLVE:
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INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LUIZ, a partir de 1ºOUT2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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(Assinado Eletronicamente)
JANAÍNA CARNEIRO COSTA
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272471 e o código CRC 20C1C12C.
ATO Nº 038 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/1994;
RESOLVE:
Alterar o Art. 3º do Ato nº 014 - PGJ, de 12FEV2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nº 6626, de
13FEV2020, designando a servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS, em substituição a
servidora MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, para auxiliar nos trabalhos da
Comissão Organizadora do III PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA, a partir de 1ºOUT2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
JANAÍNA CARNEIRO COSTA
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ATO Nº 039 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/1994;
RESOLVE:
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A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272474 e o código CRC A7011D69.
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Alterar o Art. 3º do Ato nº 015 - PGJ, de 12FEV2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nº 6626, de
13FEV2020, designando a servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS, em substituição a
servidora MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, para auxiliar nos trabalhos da
Comissão Organizadora do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS, a partir de 1ºOUT2020.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
JANAÍNA CARNEIRO COSTA
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272454 e o código CRC E7A5775C.
ATO Nº 040 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/1994;
RESOLVE:
Alterar o Art. 3º do Ato nº 016 - PGJ, de 12FEV2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nº 6626, de
13FEV2020, designando a servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS, em substituição à
servidora MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, para auxiliar nos trabalhos da
Comissão Organizadora do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ, a partir de 1ºOUT2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
JANAÍNA CARNEIRO COSTA
Procuradora-Geral de Justiça

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272451 e o código CRC E1D2A675.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 144/179

PORTARIA Nº 712 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

RESOLVE:
Cessar os efeitos, a contar de 26OUT2020, da Portaria nº 1088-PGJ, de 23NOV2017, publicada no DJE nº
6098, de 24NOV2017, que concedeu a título de Gratificação pelo Exercício de Atividades (GAT-C), 5%
(cinco por cento) do vencimento básico do cargo MP/DAS-1, ao Policial Militar ALEXSANDRO MACEDO
DA SILVA. Processo SEI Nº 19.26.1000000.0011786/2020-91.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0271731 e o código CRC 76BAF586.
PORTARIA Nº 713 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Cessar os efeitos, a contar de 23NOV2020, da Portaria nº 633, de 30JUL2018, publicada no DJE nº 6257,
de 31JUL2018, que concedeu a título de Gratificação pelo Exercício de Atividades (GAT-C), 5% (cinco por
cento) do vencimento básico do cargo MP/DAS-1, ao Policial Militar FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS
ARAÚJO.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272397 e o código CRC 0B7CFDB6.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 145/179

PORTARIA Nº 714 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

RESOLVE:
Conceder a título de Gratificação pelo Exercício de Atividade (GAT-C), 15% (quinze por cento) do
vencimento básico do cargo MP/DAS-1, ao policial militar FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS ARAÚJO, a
contar de 23OUT2020 a 08NOV2020, em razão de designação para desempenhar suas funções na
Promotoria de Justiça da Comarca de Rorainópolis. Processo SEI Nº 19.26.1000000.0011736/2020-11.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272400 e o código CRC 7411DCEB.
PORTARIA Nº 715 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder a título de Gratificação pelo Exercício de Atividade (GAT-C), 5% (cinco por cento) do vencimento
básico do cargo MP/DAS-1, ao policial militar FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS ARAÚJO, a contar de
09NOV2020. Processo SEI Nº 19.26.1000000.0011736/2020-11.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272401 e o código CRC D9B220A4.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 146/179

PORTARIA Nº 716 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA SILVA, 18 (dezoito) dias de recesso de fim de
ano, a serem usufruídos no período de 28OUT a 14NOV2020, conforme Processo SEI nº
19.26.1000000.0011807/2020-78.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272443 e o código CRC E4B27E5F.

PORTARIA Nº 717 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça, Dr. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA, para responder, sem prejuízo
de suas atuais atribuições, pela 3ª Titularidade da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público,
no período de 28OUT a 14NOV2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272446 e o código CRC E720AFFD.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PORTARIA Nº 718 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais; e de acordo com art. 2º, II, da Resolução PGJ nº 006, de 30 de novembro de
2016;

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA SILVA, 02 (dois) dias de folga em razão de
plantões ministeriais, a serem usufruídos no período de 16 a 17NOV2020, conforme Processo SEI n.º
19.26.1000000.0011808/2020-12.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272492 e o código CRC F685EDF3.
PORTARIA Nº 719 - PGJ, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça, Dr. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA, para responder, sem prejuízo
de suas atuais atribuições, pela 3ª Titularidade da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público,
no período de 16 a 17NOV2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272495 e o código CRC 2A88F710.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PORTARIA Nº 720 - PGJ, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

RESOLVE:
Designar o Procurador de Justiça, Dr. EDSON DAMAS DA SILVEIRA, para responder, sem prejuízo de
suas atuais atribuições, pela 2ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado de Roraima,
nos períodos de 01 a 04DEZ2020, 09 a 11DEZ2020 e 14 a 18DEZ2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272582 e o código CRC B3C73BA1.

PORTARIA Nº 721 - PGJ, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder à Promotora de Justiça, Dra. ÉRIKA LIMA GOMES MICHETTI, 04 (quatro) dias de recesso de fim
de ano, a serem usufruídos no período de 03 a 06NOV2020, conforme Processo SEI nº
19.26.1000000.0011821/2020-71.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272674 e o código CRC D9BDCCE5.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PORTARIA Nº 722 - PGJ, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

CONSIDERANDO os termos do art. 4º. da Resolução CPJ Nº 001, de 29 de fevereiro de 2016, alterada
pela Resolução CPJ Nº 004, de 29 de abril de 2019,
CONSIDERANDO, o parágrafo único do art. 11 da Resolução CPJ Nº 004, de 29 de abril de 2019,
R E S O L V E:
Prorrogar, pelo prazo de 06 (seis) meses, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2020 a 30 de abril de
2021, as Portarias abaixo relacionadas:
PORTARIA

SERVIDOR

01

Nº 481 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

02

Nº 482 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
ROBERTO ALMEIDA DO NASCIMENTO
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

03

Nº 483 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
MARCELO VIVIAN
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

04

Nº 484 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAÚJO
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

05

Nº 485 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
VON ROMMEL DE MAGALHÃES PAMPLONA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

06

Nº 486 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
MARCELO ALEXANDRE SILVA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

07

Nº 487 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
MARCELO SEIXAS
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

08

Nº 488 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
EVERTON DOS REIS
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

09

Nº 489 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
ALESSANDRA MACEDO DE LIMA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

10

Nº 490 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
CARLA CRISTINA CALIARI MOTA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

11

Nº 491 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
IRIS PEREIRA BENTO
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

12

Nº 492 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

13

Nº 496 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
EDLENE SILVA DOS SANTOS
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

14

Nº 497 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
RAIMIFRAN GOMES DA SILVA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

15

Nº 498 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
JOANA RITA ALMEIDA COSTA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

16

Nº 499 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
ANTÔNIO FAGNER GOMES
no DJE Nº6441, de 13MAI2019
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17

Nº 500 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
SILMARA RIANE RIBEIRO DE SOUZA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

18

Nº 501 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
ANTÔNIO CLÁUDIO DA SILVA FAVELA FILHO
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

19

Nº 503 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
ANDRÉ GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

20

Nº 505 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
JULIERNE COSTA NASCIMENTO
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

21

Nº 506 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
MANOEL BARBOSA PEREIRA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

22

Nº 507 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
ROSSINE PIMENTEL CARDOSO
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

23

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Nº 509 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
SOLANGE CLÁUDIA ALMEIDA DE SOUZA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

24

Nº 510 - PGJ, de 10MAI2019, publicada
ANTÔNIA DA SILVA BEZERRA
no DJE Nº6441, de 13MAI2019

25

Nº 521 - PGJ, de 13MAI2019, publicada
MARCOS PEREIRA DIAS FIGUEREDO
no DJE Nº6443, de 15MAI2019

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273002 e o código CRC 3151903E.
PORTARIA Nº 723 - PGJ, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
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Conceder, a título de Gratificação de Atividade (GAT), 30% (trinta por cento) do vencimento básico do
Cargo MP/NM-1, Nível I, ao servidor GUSTAVO HENRIQUE FONSECA DE OLIVEIRA, com efeitos a partir
de 01NOV2020.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273175 e o código CRC DBC61022.
PORTARIA Nº 724 - PGJ, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os termos do art. 4º. da Resolução CPJ Nº 001, de 29 de fevereiro de 2016, alterada
pela Resolução CPJ Nº 004, de 29 de abril de 2019,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder ao servidor GUSTAVO HENRIQUE FONSECA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de
Assessor Administrativo, código MP/CCA-4, com efeitos a partir de 01NOV2020 a 30ABR2021, gratificação
de produtividade no percentual de 30% (trinta por cento), sobre sua remuneração, em razão do plano de
trabalho.
Art. 2º O Plano de Trabalho será acompanhado pela chefia imediata, que encaminhará relatório semestral,
com resumo das atividades desenvolvidas, ao Departamento de Recursos Humanos, nos termos do art. 11
da Resolução CPJ Nº 004, de 29 de abril de 2019.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 04/11/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273179 e o código CRC 57EBB184.

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 832 – DG, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020

R E S O L V E:
I - Autorizar o afastamento do servidor FRANCISCO XAVIER MEDEIROS GONÇALVES, Auxiliar
Manutenção, e do servidor JULIERNE COSTA NASCIMENTO, Auxiliar de Manutenção, em face
deslocamento ao município de Pacaraima/RR, no dia 05NOV2020, com pernoite, para realizar serviços
manutenção e pintura do prédio da Promotoria de Justiça daquele município. Processo SEI
19.26.1000000.0011923/2020-97.
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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,
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II - Autorizar o afastamento do servidor RUBENS GUIMARÃES SANTOS, Motorista, em face do
deslocamento ao município de Pacaraima/RR, no dia 05NOV2020, com pernoite, para conduzir veículo com
os servidores que executarão os serviços acima descritos. Processo SEI nº 19.26.1000000.0011923/202097.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 04/11/2020, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272935 e o código CRC BB286E4B.
PORTARIA Nº 833 – DG, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
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:
I - Autorizar o afastamento do servidor ANTÔNIO FAGNER GOMES, Auxiliar de Limpeza e Copa, em face
do deslocamento ao município de Bonfim/RR, no dia 11NOV2020, sem pernoite, para realizar limpeza no
prédio da Promotoria de Justiça daquele município. Processo SEI nº 19.26.1000000.0011909/2020-93.
II - Autorizar o afastamento do servidor ADLER DE MORAIS TENÓRIO, Motorista, em face do
deslocamento ao município de Bonfim/RR, no dia 11NOV2020, sem pernoite, para conduzir veículo com o
servidor que executará os serviços acima descritos. Processo SEI nº 19.26.1000000.0011909/2020-93.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 04/11/2020, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272953 e o código CRC 0B49E27B.
PORTARIA Nº 834 – DG, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
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 do servidor EDSON PEREIRA CORRÊA JÚNIOR, Oficial de Diligência, e do
servidor NERI ÁVILA ROSA, Oficial de Diligência, em face do deslocamento à sede do município de
Cantá/RR, no dia 06NOV2020, sem pernoite, sem ônus, para executarem Ordem Ministerial de Diligência
no sentido de: Localizar, Constatar e Notificar pessoas, físicas e jurídicas, naquela localidade. Processo SEI
nº 19.26.1000000.0012106/2020-56.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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R E S O L V E:
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 04/11/2020, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273017 e o código CRC 37FAB705.
PORTARIA Nº 836 – DG, 04 DE NOVEMBRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro nos artigos 11 e
17 a 19, da Lei nº 153, de 01OUT96, Resolução nº 05, de 11 de maio de 2007, do Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público Estadual e Resolução nº 05, de 24 de maio de 2007,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor CLÓVIS HOSHINO KUROKI, ocupante do cargo
efetivo de Atendente Telefonista/Recepcionista, Código MP/NM-1 (em extinção), passando do Nível IV para
o Nível V, com efeitos a contar de 13OUT2020, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0015665/201984.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 04/11/2020, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273099 e o código CRC 68B3C072.
PORTARIA Nº 837 – DG, 04 DE NOVEMBRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro nos artigos 11 e
17 a 19, da Lei nº 153, de 01OUT96, Resolução nº 05, de 11 de maio de 2007, do Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público Estadual e Resolução nº 05, de 24 de maio de 2007,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor LINDOMAR OVIDIO SILVA, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Limpeza e Copa, Código MP/NB-1 (em extinção), passando do Nível VIII para o Nível
IX, com efeitos a contar de 16OUT2020, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0015884/2019-63.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 04/11/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273199 e o código CRC 3FBFDDEC.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

PORTARIA Nº 838 – DG, 04 DE NOVEMBRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro nos artigos 11 e
17 a 19, da Lei nº 153, de 01OUT96, Resolução nº 05, de 11 de maio de 2007, do Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público Estadual e Resolução nº 05, de 24 de maio de 2007,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor JOSÉ ALENCAR MENDES, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Limpeza e Copa, Código MP/NB-1 (em extinção), passando do Nível VIII para o Nível
IX, com efeitos a contar de 16OUT2020, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0015771/2019-68.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 04/11/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273253 e o código CRC 01CE0667.
PORTARIA Nº 839 – DG, 04 DE NOVEMBRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro nos artigos 11 e
17 a 19, da Lei nº 153, de 01OUT96, Resolução nº 05, de 11 de maio de 2007, do Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público Estadual e Resolução nº 05, de 24 de maio de 2007,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS,
ocupante do cargo efetivo de Atendente (Telefonista/Recepcionista), Código MP/NM-1 (em extinção),
passando do Nível VII para o Nível VIII, com efeitos a contar de 17OUT2020, conforme Processo SEI nº
19.26.1000000.0015970/2019-76.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273262 e o código CRC F3DF22F9.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 04/11/2020, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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SEÇÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017 – PROCESSO SEI Nº
19.26.1000000.0008472/2020-19

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

A Seção de Compras e Contratos do Ministério Público do Estado de Roraima, em cumprimento ao art. 61
da Lei 8.666/93, vem tornar público o resumo do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2017, oriundo do
Processo Administrativo nº 666/2017– DA.
ASSUNTO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de
peças; Alinhamento, balanceamento e câmber de rodas; Borracharia, vulcanização, troca e rodízio de
pneus.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, de 13/11/2020 a
12/11/2021.
CONTRATADA: FRANCISCO SOUZA MIRANDA – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 07.087.246/0001-91.
VALOR: O valor do presente termo aditivo perfaz a importância de R$ 198.464,40 (cento e noventa e oito
mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
DATA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 04 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por ILMARA DA SILVA TRAJANO, Chefe de Seção,
em 04/11/2020, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273125 e o código CRC 0DC0548C.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL

Documento assinado eletronicamente por LUIZ MARDEN MATOS CONDE, Assistente
Administrativo, em 04/11/2020, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Procedimento de Apuração
SEI 19.26.1002000.0000016/2020-20
e Aplicação de Penalidade
Unidade
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima / 926196
Sancionadora/UASG
UNIMED FAMA - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA –
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO
Dados do Fornecedor
MÉDICO
sancionado
DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA
(CNPJ nº 84.112.481/0001-17)
Motivo
Falha na prestação de serviço relacionado à assistência de saúde
Inexecução parcial – Item 7.4 e 7.4.2.1.1 do instrumento de contrato
Descrição/Justificativa
nº 016/2018
1) Advertência – Lei nº 8.666/93, art. 87, inc. I
2) Multa – Lei nº 8.666/93, art. 87, inc. II
Tipo de Ocorrência
Data da aplicação: 30/04/2020
Valor: R$ 23.672,02 (vinte e três mil, seiscentos e setenta
e dois reais e dois centavos)
Registro
Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
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A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0273166 e o código CRC 554F9EFE.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 19.26.1000000.0004882/2020-82
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de obra
pública para construção de nova sede da Promotoria de Justiça em Mucajaí - RR.
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – PROPOSTAS – ABERTURA
LOCAL: Auditório do Ministério Público do Estado de Roraima, localizado na Av. Santos Dumont, nº 710 –
São Pedro, Boa Vista/RR – 3º Pavimento.
DATA DE ABERTURA: 23 de novembro de 2020, às 9 horas.
O Edital retificado e anexos encontram-se à disposição dos interessados, das 8h às 14h, mediante
solicitação pelo e-mail cpl@mprr.mp.br, bem como no sítio eletrônico www.mprr.mp.br ou mediante
agendamento pelo telefone (95) 3621-2900 para disponibilização em cd ou pendrive para guarda do
arquivo.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO VALDECI NOBLES, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, em 04/11/2020, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0272986 e o código CRC DAF05536.

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

NOTÍCIA DE FATO N° 285/2019
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: JOSENILDA PEREIRA DE JESUS.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Haja vista o abrigamento do idoso Ananias José da Silva na “Casa do Vovô”, nos
termos do expediente retro, não subsistem motivos para a continuidade deste procedimento na Pro-DIE,
razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 20 de agosto de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 084/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL - SEMGES.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Haja vista o abrigamento do idoso Marcelo Alves de Arruda na “Casa do Vovô”,
nos termos do expediente retro, não subsistem motivos para a continuidade deste procedimento na ProDIE, razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 20 de agosto de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 001/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: ANTÔNIO PEREIRA PLÁCIDO.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Trata-se de Notícia de Fato instaurada com fito de verificar possível situação de
vulnerabilidade do idoso Antônio Pereira Plácido. Durante acompanhamento ministerial verificou-se que o
idoso encontra-se na cidade de Cuiabá/MT. Destarte, diante da impossibilidade em se dar continuidade ao
procedimento, não subsistem motivos para intervenção desta Promotoria de Justiça, razão pela qual
PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO. Revela-se imperioso, no entanto, o encaminhamento de cópias deste
procedimento para o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, Promotoria de Justiça da Comarca de
Cuiabá, para conhecimento e intervenções que entender pertinentes.
Membro do Ministério Público: PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE – Promotor de Justiça
Data: 27 de fevereiro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 283/2019
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: Secretaria Municipal de Gestão Social - SEMGES.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Haja vista o falecimento do idoso, nos termos do relatório retro (fl. 18), aqrquivese.

NOTÍCIA DE FATO N° 083/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: Escola Instituto Batista de Roraima
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 03 de setembro de 2020
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EXTRATO DA DECISÃO: Em cumprimento ao art. 23, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o Conselho Estadual de Educação de Roraima expediu a Nota Técnica n.º 001, de 20 de março de
2020 e a Resolução n.º 007, de 07 de abril de 2020, instituindo o regime especial de aulas não presenciais
no Sistema Educativo do Estado de Roraima, como medida preventiva à disseminação do COVID-19. Logo
na sequência, o Conselho Nacional de Educação emitiu o Parecer n.º 5/2020 que versa sobre a
reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins
de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia, admitindo a promoção de
atividades não presenciais ou remotas em relação à educação infantil, inclusive. Dentro deste panorama e
sensível à reclamação enviesada pela comunidade escolar do Instituto Batista de Roraima – IBR, a Pro-DIE
em conjunto com a Promotoria de Defesa do Consumidor – Prodecc e o Procon Roraima, formalizaram a
Recomendação Conjunta n.º 001/2020 dirigida ao Sindicato das Escolas Particulares para que, em
busca de uma atuação transparente, clara e informativa, orientasse aos representantes legais das
instituições de ensino quanto a adoção de determinadas providências. Verificando-se, porém, que algumas
destas medidas não foram adotadas pela gestão da Escola IBR, a Prodecc ajuizou a Ação Civil Pública n.º
0815403-32.2020.8.23.0010, em tramitação perante a 4 a. Vara Cível, de modo a resguardar o viés
consumerista que se faz presente na demanda apresentada. Desta forma, considerando a judicialização do
caso, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual
PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 17 de julho de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 29 de julho de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 080/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: COLÉGIO SION
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Em cumprimento ao art. 23, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o Conselho Estadual de Educação de Roraima expediu a Nota Técnica n.º 001, de 20 de março de
2020 e a Resolução n.º 007, de 07 de abril de 2020, instituindo o regime especial de aulas não presenciais
no Sistema Educativo do Estado de Roraima, como medida preventiva à disseminação do COVID-19. Na
sequência, o Conselho Nacional de Educação emitiu o Parecer n.º 5/2020 que versa sobre a reorganização
do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento
da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia, admitindo a promoção de atividades não presenciais
ou remotas em relação à educação infantil, inclusive. Dentro deste panorama e sensível à reclamação
enviesada pela comunidade escolar do Colégio Sion, a Pro-DIE em conjunto com a Promotoria de Defesa do
Consumidor – Prodecc e o Procon Roraima, formalizaram a Recomendação Conjunta n.º 001/2020
dirigida ao Sindicato das Escolas Particulares para que, em busca de uma atuação transparente, clara e
informativa, orientasse aos representantes legais das instituições de ensino quanto a adoção de providências
no direcionamento das atividades não presenciais, dentre outras.Recentemente, ante a necessidade de
regulamentar a realização de aulas não presenciais em período excepcional, bem como a flexibilização do
calendário escolar 2020 em decorrência da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, o Conselho Estadual de
Educação – CEE/RR emitiu o Parecer n.º 12/2020 estabelecendo várias considerações e apresentando, ao
final, as recomendações pertinentes. Desta forma, diante do contexto atípico apresentado e considerando a
regulamentação do sistema de ensino remoto expedida pelos órgãos competentes, não subsistem motivos
para a intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu
ARQUIVAMENTO.
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NOTÍCIA DE FATO N° 032/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: MIDIA RODRIGUES FERREIRA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 14), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 15 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 034/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: MARIA DE FÁTIMA LOPES SANTOS.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 11), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 03 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 040/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: UENISON CARVALHO MATIAS.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 09), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 044/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: JULIANA DA COSTA MAGALHÃES JOCA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 12), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 15 de julho de 2020
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 15 de julho de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 026/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: KATIA CRISTINA SOARES CORDOVIL.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 12), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 03 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 030/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES DE ARAÚJO.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 14), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 03 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 062/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: TALITA WEIL BRILHANTE SANT’ANA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 10), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 008/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: ANDRESSA DA SILVA SALES.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 10), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 24 de julho de 2020
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 03 de julho de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 050/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: ERIEDMA SOARES DA SILVA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 21), não sendo possível localizar a Declarante,
apesar de todas as tentativas empreendidas, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério
Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 24 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 052/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: ROSIENE PINHEIRO DANTAS.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 14), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 3 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 042/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: NARA THALITA SILVA PIMENTA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 12), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 048/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: FRANCISCA RODRIGUES DE ALENCAR.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 12), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 3 de julho de 2020
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 3 de julho de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 046/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: KAMILLY LIMA DA LUZ.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 13), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 3 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 056/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: DIVINA DE SOUZA SILVA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 13), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 3 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 036/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: EUNICE SOBRAL DA SILVA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 12), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 066/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: EDILENE DO NASCIMENTO CESÁRIO DE ABREU.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 12), não sendo possível localizar a Declarante,
apesar de todas as tentativas empreendidas, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério
Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 24 de julho de 2020
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 3 de julho de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 014/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: JOSUÉ RAFAEL MORENO URRIOLA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 10), não sendo possível localizar a Declarante,
apesar de todas as tentativas empreendidas, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério
Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 24 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 282/2019
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Haja vista o falecimento do idoso, nos termos do Relatório retro, arquive-se.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 3 de julho de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 060/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: MÁRCIA SILVA DOS SANTOS
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 12), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 076/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: JOELITON WANDERLEY FLORA DOS SANTOS
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 11), não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 16 de setembro de 2020
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 28 de agosto de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 070/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: GENIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da certidão retro (fl. 10v), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 28 de agosto de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 075/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: MILADYS KATHERINE MOYA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 15), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 16 de setembro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 063/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: JANIELLY FERREIRA DE SOUSA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 11), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 289/2019
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: EDMAR CONCEIÇÃO DA SILVA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Considerando a informação apresentada no expediente de fl. 11 e não sendo
possível localizar o Declarante, nos termos da Certidão retro (fl. 15), não subsistem motivos para a
intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 16 de setembro de 2020
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 16 de setembro de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 079/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: ELIVAN NASCIMENTO DE CASTRO.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 16), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 14 de setembro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 089/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: NOHELYS MARIA CARABALLO.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 13), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 14 de setembro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 095/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: COLÉGIO ADVENTISTA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos dos expedientes retro (fls. 08 e 09), não subsistem motivos para a
intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 049/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: CLEBER SILVA VERAS.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 10), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 28 de agosto de 2020
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 18 de agosto de 2020
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NOTÍCIA DE FATO N° 021/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: EGÍDIO ALVES DOS SANTOS.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 14), não sendo possível localizar o Declarante,
não subsistem motivos para a intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual
PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 28 de agosto de 2020
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
NOTÍCIA DE FATO N° 107/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: CARLA REGINA SOARES FONTES.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 21), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 29 de setembro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 247/2019
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: JOSÉ RIBEIRO PEREIRA DA SILVA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Haja vista o abrigamento do idoso José Ribeiro Pereira da Silva na “Casa do
Vovô”, nos termos do expediente retro, não subsistem motivos para a continuidade deste procedimento na
Pro-DIE, razão pela qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 037/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: LEVINA JUNIO MARCELO.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Com o Decreto n.º 28.663 de 31 de março de 2020, em decorrência da

Pandemia causada pelo Novo Coronavírus – COVID-19, as aulas presenciais na rede estadual de
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 29 de setembro de 2020
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ensino encontram-se suspensas e dentro do novo contexto de metodologia de ensino, não há
motivos para se manter o transporte escolar, restando inviabilizada qualquer aferição por esse
Parquet acerca de sua regularidade.
Assim, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão
pela qual PROMOVO o ARQUIVAMENTO deste feito.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 29 de setembro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 192/2019
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: VITOR CESAR CHRIST.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Com o Decreto n.º 28.663 de 31 de março de 2020, em decorrência da

Pandemia causada pelo Novo Coronavírus – COVID-19, as aulas presenciais na rede estadual de
ensino encontram-se suspensas e dentro do novo contexto de metodologia de ensino, não há
motivos para se manter o transporte escolar, restando inviabilizada qualquer aferição por esse
Parquet acerca de sua regularidade.
Assim, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão
pela qual PROMOVO o ARQUIVAMENTO deste feito.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 29 de setembro de 2020

NOTÍCIA DE FATO N° 281/2019
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: CAROLINA HADEL GODOY ALVAREZ.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Em decorrência da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus – COVID-

19, as aulas presenciais encontram-se suspensas e dentro do novo contexto de metodologia de
ensino, não há motivos para se manter o transporte escolar, restando inviabilizada qualquer
aferição por esse Parquet acerca de sua regularidade.
Assim, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão
pela qual PROMOVO o ARQUIVAMENTO deste feito.

NOTÍCIA DE FATO N° 081/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: CARLA JOANE DA COSTA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
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EXTRATO DA DECISÃO: Com o Decreto n.º 28.663 de 31 de março de 2020, em decorrência da

Pandemia causada pelo Novo Coronavírus – COVID-19, as aulas presenciais na rede estadual de
ensino encontram-se suspensas e dentro do novo contexto de metodologia de ensino, não há
motivos para se manter o transporte escolar, restando inviabilizada qualquer aferição por esse
Parquet acerca de sua regularidade.
Assim, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão
pela qual PROMOVO o ARQUIVAMENTO deste feito.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 01 de outubro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 068/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: ESCOLA MUNICIPAL PÉROLA DE CRISTO.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 68v), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 19 de outubro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 078/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: VANESSA MACHADO DE OLIVEIRA.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 09v), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 19 de outubro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 19 de outubro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 114/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: ESCOLA ESTADUAL VITÓRIA MOTA CRUZ.
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NOTÍCIA DE FATO N° 092/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: IZAMARA GALÉ.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão retro (fl. 09v), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
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A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos do expediente retro (fl. 10), não subsistem motivos para a intervenção
do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 19 de outubro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 085/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: Secretaria de Estado de Educação e Desportos – SEED, Secretaria

Municipal de Educação e Cultura – SMEC e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
do Município do Cantá
As pessoas identificadas no presente edital ficam, pelo presente, cientificadas da decisão abaixo, bem como
de que poderão apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua
publicação, perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não
haja reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho
Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Com o Decreto nº 28.663 de 31 de março de 2020, em decorrência da Pandemia
causada pelo Novo Coronavírus – COVID-19, as aulas presenciais na rede de ensino encontram-se
suspensas e, dentro do novo contexto de metodologia de ensino, não há motivos para se manter a merenda
escolar, restando inviabilizada qualquer aferição adicional por esse Parquet.
Assim, não subsistem motivos para a intervenção do Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pela qual
PROMOVO o ARQUIVAMENTO deste feito.
Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 2 de outubro de 2020
NOTÍCIA DE FATO N° 091/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: ANTONIA CAMELO DE CASTRO.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos do expediente retro (fl. 12/13), considerando que a idosa Nõ se
encontra em situação de risco/vulnerabilidade social, não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

NOTÍCIA DE FATO N° 115/2020
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: THAIS SILVA DE CASTILHO.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante o Órgão que determinou o arquivamento do pleito, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos do expediente retro (fl. 20), diante da retificação do Edital 005/2020
do Processo Seletivo para ingresso no Colégio Militar, não subsistem motivos para a intervenção do
Ministério Público Estadual (Pro-DIE), razão pelo qual PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 27 de outubro de 2020
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Membro do Ministério Público: LINCOLN ZANIOLO – Promotor de Justiça
Data: 27 de outubro de 2020
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Ministério Público

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE
RORAINÓPOLIS
Expediente de 04/11/2020

Por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim fornecidos ou recusaramse a tomar ciência, faço saber aos que interessar que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento,
que deram entrada neste Tabelionato para ser protestado contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03
(três) dias úteis à partir da data da publicação deste edital, o título com as seguintes características:

Título por indicação.
Protocolo.....: 06005

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Sacado: ARLINDO ALEXANDREALVES DA SILVA
C.N.P.J./C.P.F: 521.012.072-49
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: RUA DOS PERIQUITOS, 81
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: R. N. A. BATISTA - SERRARIA - ME
CNPJ/CPF:
Endereço..:
Cidade......:
Número do Título: 27
Data da Emissão: 28/07/2020

Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇAO
Data Vencimento: 24/10/2020

Aceite: Não.
Apresentado por: BANCO DO BRASIL SA.
Valor do Título...................................

R$

2.500,00

POSTERGADO
Data da publicação: 04/11/2020
Motivo: que a pessoa indicada para aceitar ou pagar recusou-se a receber.
Rorainópolis, 04 de novembro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

E01qTTURuJMyDw6wfWTZ84fP2qg=

Tabeliã
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Folha: 023

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III e IV
do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
DENILSON PEREIRA, de nacionalidade Brasileiro, Autonomo, solteiro, portador do RG n° 260092, SSP/RR e
inscrito no CPF sob nº 016.039.962-90, nascido aos três (03) dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e
novecentos e oitenta e oito (1988), natural de santa luzia/MA, domiciliado e residente na Av. Brasil, 1711,
Andaraí, Rorainópolis-RR, filho de Maria Selma Pereira.
EDITE ELIAS DE SOUZA, de nacionalidade Brasileiro, estudante, solteira, portadora do RG n° 422626-7
SSP/RR e inscrita no CPF sob nº 023.181.432-18, nascida aos quinze (15) dias do mês de março (03) do ano de
dois mil e um (2001), natural de Boa Vista/RR, domiciliada e residente na Av. Brasil, 1711, Andaraí,
Rorainópolis-RR, filha de Pedro Araujo de Sousa e Maria Nilza Elias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para
ser publicado na imprensa.

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Rorainópolis, 04 de novembro de 2020.
________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora

CERTIDÃO
Certifico que nesta data, registrei sob número, folhas e livro acima mencionados, e publiquei na imprensa o
edital de proclamas dos contraentes.

O referido é verdade e dou fé.
Rorainópolis, 04 de novembro de 2020.

E01qTTURuJMyDw6wfWTZ84fP2qg=

________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora
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Folha: 024

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III e IV
do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
ANTONIO JAMES ALVES DA SILVA, de nacionalidade Brasileiro, padeiro, solteiro, portador do RG n° 219.397,
SSP/RR e inscrito no CPF sob nº 922.192.842-04, nascido aos vinte (20) dias do mês de julho (07) do ano de mil
e novecentos e oitenta e quatro (1984), natural de João Lisboa/MA, domiciliado e residente na Rua Equador,
Quadra 22, Lote 08, 822, Novo Brasil, Rorainópolis-RR, filho de Aldenir Alves da Silva Santos e Aldenir Alves da
Silva Santos.
ANA CAROLINE DIAS, de nacionalidade Brasileiro, autônoma, solteira, portadora do RG n° 408801-8 SSP/RR
e inscrita no CPF sob nº 036.527.352-00, nascida aos treze (13) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e
novecentos e noventa e seis (1996), natural de Boa Vista/RR, domiciliada e residente na Rua Equador, Quadra
22, Lote 08, 822, Novo Brasil, Rorainópolis-RR, filha de Arlete Arnaldo Dias e Arlete Arnaldo Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para
ser publicado na imprensa.

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Rorainópolis, 05 de novembro de 2020.
________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora

CERTIDÃO
Certifico que nesta data, registrei sob número, folhas e livro acima mencionados, e publiquei na imprensa o
edital de proclamas dos contraentes.

O referido é verdade e dou fé.
Rorainópolis, 05 de novembro de 2020.

E01qTTURuJMyDw6wfWTZ84fP2qg=

________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora
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Termo: 01525

Diário da Justiça Eletrônico

Livro D - 0006

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 174/179

Folha: 025

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III e IV
do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade Brasileiro, funcionário público, solteiro, portador do RG n°
3272320, SSP/RR e inscrito no CPF sob nº 003.329.902-14, nascido aos quatorze (14) dias do mês de janeiro
(01) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), natural de Presidente Dutra/MA, domiciliado e residente na
Rua Antonio Carlos lacerda Gago, 1196, Novo Brasil, Rorainópolis-RR, filho de José Lourenço dos Santos e
Raimunda Luiza de Oliveira Santos.
LEDILZA DE SOUZA NICÁCIO, de nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, portadora do RG n° 383622-3
SSP/RR e inscrita no CPF sob nº 038.544.702-74, nascida aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio (05) do
ano de mil e novecentos e noventa e seis (1996), natural de Boa Vista/RR, domiciliada e residente na Rua
Antonio Carlos Lacerda Gago, 1196, Novo Brasil, Rorainópolis-RR, filha de Alcemir da Silva Nicácio e Leda
Pereira de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para
ser publicado na imprensa.

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

Rorainópolis, 05 de novembro de 2020.
________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora

CERTIDÃO
Certifico que nesta data, registrei sob número, folhas e livro acima mencionados, e publiquei na imprensa o
edital de proclamas dos contraentes.

O referido é verdade e dou fé.
Rorainópolis, 05 de novembro de 2020.

E01qTTURuJMyDw6wfWTZ84fP2qg=

________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora

SICOJURR - 00072793

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 175/179

TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO, REGISTRO CIVIL E DE IMÓVEIS
DE MUCAJAÍ
TABELIONATO DE REGISTRO CIVIL
Expediente de 04/11/2020

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)
RAIMUNDO NONATO GOMES LEAL e LEONICE COELHO DE ARAÚJO
ELE: de nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido aos treze (13) dias do mês de setembro (09)
do ano de mil e novecentos e setenta e cinco (1975), natural de Picos/PI, domiciliado e residente na Av.
Padre Ricardo Silvestre, nº 614, Centro, Mucajaí-RR
ELA: de nacionalidade brasileira, copeira, solteira, nascida aos treze (13) dias do mês de outubro (10) do
ano de mil e novecentos e setenta e sete (1977), natural de Boa Vista/RR, domiciliada e residente na Av.
Padre Ricardo Silvestre, nº 614, Centro, Mucajaí-RR

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

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

wt7/0lBhFxkxOsxCDYwpIamQgsA=

Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Mucajaí-RR, 04 de novembro de
2020. Nathália Gabrielle Lago da Silva, Oficial, subscrevo e assino.

SICOJURR - 00072786

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 176/179

TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE
SÃO LUIZ DO ANAUÁ
Expediente de 04/11/2020

PROTESTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim fornecidos ou
recusaram-se a tomar ciência, faço saber aos que interessar que o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, que deram entrada neste Tabelionato para ser protestado contra os responsáveis, após
decorrido o prazo de 03 (três) dias úteis à partir da data da publicação deste edital, o título com as seguintes
características:
1) Título por indicação.
Protocolo: 09233 - Título: CDA / 53.314 – Valor: R$ 8.217,16
Sacado: E R I ARAUJO ME
Sacado: ELANETE ROSA IVO ARAUJO
Cedente: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
2) Título por indicação.
Protocolo: 09234 - Título: CDA / 25.709 – Valor: R$ 88,47
Sacado: EPIFANIO DOS SANTOS SOARES
Cedente: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
3) Título por indicação.
Protocolo: 09235 - Título: CDA / 25.710 – Valor: R$ 869,56
Sacado: EPIFANIO DOS SANTOS SOARES
Cedente: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Secretaria Vara / 1ª Vara da Infância e da Juventude / Fórum - Fórum Juiz Maximiliano da Trindade Filho / Comarca - São Luiz

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

4) Título por indicação.
Protocolo: 09236 - Título: CDA / 25.711 – Valor: R$ 72,48
Sacado: EPIFANIO DOS SANTOS SOARES
Cedente: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
5) Título por indicação.
Protocolo: 09237 - Título: CDA / 25.713 – Valor: R$ 1.278,39
Sacado: EPIFANIO DOS SANTOS SOARES
Cedente: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

7) Título por indicação.
Protocolo: 09243 - Título: DM / 123688 – Valor: R$ 3.994,20
Sacado: A. MORAIS ARAUJO - ME
Cedente: U G DA SILVA
8) Título por indicação.
Protocolo: 09252 - Título: DMI / 40734712 – Valor: R$ 1.957,66
Sacado: V DE OLIVEIRA ALVES ME
Cedente: BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA

SICOJURR - 00072797

pmRoksxzLEFq8UXEhkWlNwURy4A=

6) Título por indicação.
Protocolo: 09239 - Título: DM / 141804 – Valor: R$ 3.023,00
Sacado: A. MORAIS ARAUJO - ME
Cedente: U G DA SILVA

Diário da Justiça Eletrônico

9) Título por indicação.
Protocolo: 09263 - Título: DMI / F118772/4 – Valor: R$ 2.850,00
Sacado: BRASIL BIO FUELS S A
Cedente: AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA
10) Título por indicação.
Protocolo: 09268 - Título: DMI / 39770865 – Valor: R$ 1.906,43
Sacado: V DE OLIVEIRA ALVES ME
Cedente: BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
11) Título por indicação.
Protocolo: 09272 - Título: DMI / 6666 – Valor: R$ 1.746,30
Sacado: ELIANE GONÇALVES
Cedente: FREITAS RODRIGUES LTDA - ME
12) Título por indicação.
Protocolo: 09275 - Título: DMI / 332611 – Valor: R$ 3.068,83
Sacado: P C PEREIRA DOS SANTOS GUILHERME ME
Cedente: DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
13) Título por indicação.
Protocolo: 09276 - Título: DMI / 332608 – Valor: R$ 1.960,43
Sacado: P C PEREIRA DOS SANTOS GUILHERME ME
Cedente: DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
14) Título por indicação.
Protocolo: 09277 - Título: DMI / 3722 – Valor: R$ 1.288,00
Sacado: BRASIL BIO FUELS S A
Cedente: CAMAVI ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA
15) Título por indicação.
Protocolo: 09282 - Título: DMI / 6666 – Valor: R$ 291,80
Sacado: EVIANE MELGACO VIDAL
Cedente: FREITAS RODRIGUES LDTA ME – ME

ANO XXIII - EDIÇÃO 6796 177/179
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16) Título por indicação.
Protocolo: 09283 - Título: DMI / 0037069003 – Valor: R$ 839,27
Sacado: FARMA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS
Cedente: DISPROFAR
17) Título por indicação.
Protocolo: 09284 - Título: DMI / 171498R2.3 – Valor: R$ 486,11
Sacado: A P MARTINS EIRELI
Cedente: EIRILAR

19) Título por indicação.
Protocolo: 09287 - Título: DMI / 6666 – Valor: R$ 1.746,30
Sacado: ELIANE GONÇALVES
Cedente: FREITAS RODRIGUES LTDA ME – ME
20) Título por indicação.
Protocolo: 09288 - Título: DMI / 2252 – Valor: R$ 843,35
Sacado: FREITAS RODRIGUES LDTA ME
Cedente: NS CONFECCOES

SICOJURR - 00072797

pmRoksxzLEFq8UXEhkWlNwURy4A=

18) Título por indicação.
Protocolo: 09286 - Título: DMI / 13631-2 – Valor: R$ 1.346,31
Sacado: J RIBEIRO PAIVA ME
Cedente: TEC WI COM IMP EQUIP WIRELESS

Diário da Justiça Eletrônico
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21) Título por indicação.
Protocolo: 09289 - Título: SJ / 0800780-46.2016.8.23.0060 – Valor: R$ 2.558,65
Sacado: EDILENO MIGUEL ALVES NARZETTI
Cedente: CRISTHIAN AMADO CASTRO PEREZ
22) Título por indicação.
Protocolo: 09290 - Título: DMI / CAF – 6113/77 Valor: R$ 3.090,86
Sacado: ALTAIR ZAGO NETO
Cedente: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LDTA

pmRoksxzLEFq8UXEhkWlNwURy4A=

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma
legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados para no
prazo legal, a contar da data de protocolização do título, vir pagar o valor dos mesmos neste Tabelionato,
ou manifestarem suas recusas. São Luiz/RR, 19 de outubro de 2020. Eu TIAGO NATARI VIEIRA, Tabelião
o fiz digitar e assino.

Secretaria Vara / 1ª Vara da Infância e da Juventude / Fórum - Fórum Juiz Maximiliano da Trindade Filho / Comarca - São Luiz

Boa Vista, 5 de novembro de 2020
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE
ALTO ALEGRE
Expediente de 04/11/2020

Termo: 00065

Livro D - 0001

Folha: 065

Cartório Rodrigues Martins

Boa Vista, 5 de novembro de 2020

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525,
incisos I, III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
JARDERLEY GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, açougueiro, solteiro, portador da
carteira de habilitação nº 06551941030 emitida por DETRAN/RR, onde consta o RG n° 251455
emitido por SESP/RR e inscrito no CPF sob nº 002.111.992-90, nascido aos vinte e cinco (25) dias
do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis (1986), natural de Boa
Vista/RR, domiciliado e residente na Rua. Joarez Silva Souza, s/n, Bairro Centro, Alto Alegre/RR,
CEP: 69.350.000, filho de Joaquim da Silva Gomes e Francilina Lima da Silva.
LUCIANA GOMES MAFRA, de nacionalidade brasileira, manicure, solteira, portadora do
documento de identificação RG n° 442597-9 expedido por SESP/RR e inscrita no CPF sob nº
050.118.962-93, nascida aos dois (02) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e
noventa e oito (1998), natural de Boa Vista/RR, domiciliada e residente na Rua. Joarez Silva
Souza, s/n, Bairro Centro, Alto Alegre/RR, CEP: 69.350.000, filha de José Ribeiro Mafra e Maria
Luzia Gomes Carioca.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume, dispensando-se a sua publicação na imprensa,
nos moldes do disposto no art. 623 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.
SELO TJRR: HABCAS158253JCISM0KU2C4VYO92, Consulte em https://cidadao.portalselorr.com.br.

Alto Alegre, 05 de novembro de 2020.
________________________________
FRANCIELI REGINA SCHLEMMER
Tabeliã Substituta

CERTIDÃO

O referido é verdade e dou fé.
Alto Alegre, 05 de novembro de 2020.
________________________________
FRANCIELI REGINA SCHLEMMER
Tabeliã Substituta
SICOJURR - 00072795

oo+NCqPESDs7qZ89Kg88eEAzqa8=

Certifico que nesta data, registrei sob número, folhas e livro acima mencionados, e afixei em
cartório o edital de proclamas dos contraentes.

