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PRESIDÊNCIA
PORTARIAS DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
N. 45 - Exonerar o servidor Henrique Acquati Negreiros - Técnico Judiciário, do cargo em comissão de
Subsecretário, da Subsecretaria de Sistemas, a contar de 4/2/2021.
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N. 46 - Exonerar o servidor Márcio Costa Gomes - Analista Judiciário - Esp. Análise de Sistemas do cargo
em comissão de Gerente de Projetos I, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação, a contar de
4/2/2021.
N. 47 - Exonerar o servidor Paulo Eduardo da Silva Santos - Analista Judiciário - Esp. Análise de Sistemas
do cargo em comissão de Secretário, da Secretaria de Tecnologia de Informação, a contar de 4/2/2021.
N. 48 - Exonerar o servidor Wagner Eliakim Luz Lima - Analista Judiciário - Esp. Análise de Sistemas do
cargo em comissão de Gerente de Projetos II, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação, a contar
de 4/2/2021.
N. 49 – Autorizar a cessão dos servidores Henrique Acquati Negreiros, Márcio Costa Gomes, Paulo
Eduardo da Silva Santos e Wagner Eliakim Luz Lima, ao Conselho Nacional de Justiça, pelo período de
24 meses, a contar de 4/2/2021.
N. 50 - Cessar os efeitos da decisão do EP 0864770, SEI n. 0014548-75.2020.8.23.8000, que circulou no
dia 24 de setembro de 2020, edição 6769, p 4.
N. 51 - Prorrogar a cessão do servidor Sormany Brilhante Pereira ao Tribunal de Contas do Estado de
Roraima, pelo período de 1 (um) ano.
N. 52 - Lotar a servidora Maria do Perpétuo Socorro de Lima Guerra Azevedo, Escrivã - em extinção, na
Secretaria da 4ª Vara Cível, a contar da publicação desta portaria.
N. 53 - Prorrogar a cessão da servidora Lidiane Lima Reis Rodrigues Silva para que continue a exercer o
cargo em comissão de Secretário Parlamentar no Senado Federal, por mais 1 ano, com ônus para o
cessionário.
N. 54 - Declarar vago o cargo de Analista Judiciário - Psicologia, ocupado pela servidora Ilda Maria De
Queiroz, em razão da concessão de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, a contar de
1/2/2021.
N. 55 - Nomear o servidor Taiuan Bonfim Silva Barros, Oficial de Gabinete de Juiz, para exercer o cargo
em comissão de Assessor Jurídico, código TJ/DCA-6, sem prejuízo de suas atribuições, a contar da
publicação desta portaria.

N. 57 - Convalidar a designação do servidor Cleomar Davi Weber, Assessor Jurídico, por ter respondido
pelo cargo de Coordenador do Núcleo de Precatórios, sem prejuízo de suas atribuições, no período de 13 a
22/1/2021, em razão de férias da titular
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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N. 56 – Tornar sem efeito a Portaria/PR N. 38, publicada no DJE n. 6846, de 26 de janeiro de 2021.
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PORTARIA N. 58, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO a necessidade desinsetização periódica nos prédios do Tribunal de Justiça;
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CONSIDERANDO o teor do Documento SEI 0000012-25.2021.8.23.8000;
RESOLVE:
Art. 1º Suspender o expediente na Comarca de Bonfim no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-feira), a partir
das 14h.
Art. 2º Determinar que um servidor permaneça no local para acompanhar os serviços.
Art. 3º Quanto aos prazos processuais, devem ser observados os termos do § 1º do art. 224 do CPC.
Art. 4º Encaminhar ao NUCRI para divulgação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
DECISÃO

(...)
Portanto, considerando as manifestações do corpo técnico desta Corte, o preenchimento
dos requisitos legais, bem como a inexistência de impedimentos defiro o pedido de teletrabalho à servidora
JOANEIDE DA SILVA SOUZA, Técnica Judiciária, pelo período inicial de 1 (um) ano, a contar da publicação
da portaria.
Publique-se a respectiva portaria.
Findo o prazo estabelecido, deverá ser ouvida a unidade judicial da requerente.
Caberá à Secretaria de Tecnologia e Informação providenciar a configuração necessária
do notebook da servidora ou adotar outras medidas que atendam com efetividade o exercício do
teletrabalho.
Considerando que a servidora já encontra-se desempenhando suas funções em regime de
teletrabalho, em virtude da pandemia, deixo de fixar prazo para adaptação ao serviço.
O plano de metas poderá ser alterado a qualquer tempo pela chefia imediata, mediante
justificação, para se alcançar um melhor desempenho das funções, devendo sempre ser juntado neste
procedimento.
Em caso de impossibilidade de cumprimento das metas, a servidora deverá apresentar
termo justificado à chefia imediata.
A servidora deverá manter seus contatos (e-mail funcional, pessoal, telefones e outros
meios de comunicação a serem exigidos) devidamente atualizados e, caso seja necessário, realizar
eventuais cursos de atualização nos sistemas essenciais para a realização do teletrabalho.
Qualquer alteração na situação fática ou inconsistências no sistema do teletrabalho
deverão ser reportadas dentro deste procedimento.
Encaminhe-se o feito à requerente e à SGP para conhecimento e registros pertinentes.
Concomitantemente, à STI para as providências necessárias.
Notifique-se a servidora e sua unidade de lotação, para as providências sugeridas nos
itens 20 e 22 do EP 0859535.
Após, conclua-se.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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SEI n. 0014073-22.2020.8.23.8000
Assunto: Inclusão em regime de teletrabalho
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DECISÃO
Presidência
SEI n. 0000037-38.2021.8.23.8000
Assunto: Adesão ao PIA
(...)
Diante disso, considerando que o magistrado preencheu os requisitos constitucionais para
aposentadoria voluntária e os da Resolução TJRR nº 45/2019; e já deu entrada no pedido de aposentadoria
junto ao IPER (0932089), o qual tramita no SEI 15301.000061/2021.92, aprovo a adesão do magistrado ao
PIA, na forma do art. 6º da Portaria GP nº 572/2020.
À SGM para acompanhar a juntada dos demais documentos atinentes à aposentadoria do
magistrado e à SGP para ciência.
Após, submeta-se o pedido de aposentadoria do magistrado ao E. Tribunal Pleno, na
forma do art. 10, VIII do RITJRR.
Publique-se.

Especial da Presidência - Presidência

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

UrA4MWQBFIVRM5gDftmS9E+xVt8=

Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0017291-58.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias
(...)
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Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento e o pagamento das custas de diária do servidor
JOSÉ DE RIBAMAR LOPES FILHO, de acordo com o detalhamento de valores acostado no expediente n.
0947588, 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, 29 de janeiro de 2021.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0013359-62.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias
(...)
Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento e o pagamento das custas de diária do servidor
JOSÉ DE RIBAMAR LOPES FILHO, de acordo com o detalhamento de valores acostado no expediente n.
0947590, 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, 29 de janeiro de 2021.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0013355-25.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias

Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento e o pagamento das custas de diária do servidor
JOSÉ DE RIBAMAR LOPES FILHO, de acordo com o detalhamento de valores acostado no expediente n.
0947592, 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, 29 de janeiro de 2021.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
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Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0013347-48.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias
(...)
Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento e o pagamento das custas de diária dos servidores
JOSÉ DE RIBAMAR LOPES FILHO e WENDEL CORDEIRO DE LIMA, de acordo com o detalhamento de
valores acostado no expediente n. 0947589, 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.
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Boa Vista, 29 de janeiro de 2021.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0001518-36.2021.8.23.8000
Assunto: Diárias
(...)
Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento dos Policiais Militares elencados no expediente n.
0946879, bem como o pagamento das diárias, de acordo com o detalhamento de valores acostado no
expediente n. 0947597, 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, 29 de janeiro de 2021.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0001477-69.2021.8.23.8000
Assunto: Diárias

Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento e o pagamento das custas de diária do servidor
JOSÉ ANTÔNIO VILPERT, de acordo com o detalhamento de valores acostado no expediente n. 0947595,
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, 29 de janeiro de 2021.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
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PORTARIAS
PORTARIA N. 212, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
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:

Gabinete do Juíz Auxiliar - Presidência
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Art. 1º Tornar sem efeito o art. 3º da Portaria GABJA n. 195/2021, publicada no DJE 6848, de 28/1/2021.
Art. 2º Cessar os efeitos, a contar do dia 27/1/2021, do art. 2º da Portaria GABJA n. 39, de 11/1/2021,
publicado no DJE n. 6837 de 12/01/2021.
Art. 3º Designar o Dr. NILDO INÁCIO, Juiz Substituto, para auxiliar na Primeira Vara do Tribunal do Júri e
da Justiça Militar, no período de 2 a 5/2/2021, sem prejuízo de outras designações.
Art. 4º Convalidar a designação da Dra. DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular
da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas, por ter auxiliado na Primeira Vara Criminal, no
período de 27 e 29/1/2021, sem prejuízo de suas atribuições.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
PORTARIA N. 213, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
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,
Considerando a Decisão proferida no Processo n.º 0000336-15.2021.8.23.8000 (Sistema SEI),
RESOLVE:
Interromper, por necessidade do serviço, a contar de 22/1/2021, a 2.ª etapa do recesso forense da
servidora ROZENEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, Assessora Jurídica, referente a 2020, devendo o saldo
remanescente de 9 (nove) dias ser usufruído oportunamente.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
PORTARIAS DE 29 DE JANEIRO DE 2021
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,

N. 214 – Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora EDJANE ESCOBAR DA SILVA
FONTELES, Técnica Judiciária/Função Técnica de Assessoramento, no período de 31/10 a 14/11/2020 e
sua prorrogação no período de 16 a 20/11/2020.
N. 215 – Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor JOSÉ BRAGA RIBEIRO, Técnico
Judiciário, no período de 21 a 27/1/2021.
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RESOLVE:
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N. 216 – Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora LORENA SAMPAIO MIRANDA
SIMOES, Cedida/Assessora Técnica II, no período de 13 a 26/1/2021.
N. 217 – Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor LUIZ OTÁVIO MOURA
REBELO, Técnico Judiciário, no período de 13/12/2020 a 6/1/2021.
N. 218 – Conceder à servidora ANA CLARA SOUSA LIMA, Assessor Técnico III, licença para tratamento,
no período de 25/1 a 7/2/2021.
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N. 219 – Conceder ao servidor HEBER AUGUSTO NAKAUTH DOS SANTOS, Técnico Judiciário/Diretor de
Secretaria, licença para tratamento de saúde, no período de 25 a 31/1/2021.
N. 220 – Conceder à servidora ISABELA MELO DE ANDRADE, Oficial de Gabinete de Juiz, licença para
tratamento de saúde, no período de 20/1 a 2/2/2021.
N. 221 – Conceder ao servidor JAILSON MEDEIROS TEIXEIRA, Técnico Judiciário, licença para
tratamento de saúde, no período de 19/1 a 5/2/2021.
N. 222 – Conceder ao servidor LUIZ OTÁVIO MOURA REBELO, Técnico Judiciário, prorrogação de licença
para tratamento de saúde, no período de 11/1 a 9/2/2021.
N. 223 – Conceder ao servidor MAYK BEZERRA LO, Técnico Judiciário, licença para tratamento de saúde,
no período de 20/1 a 2/2/2021.
N. 224 – Conceder ao servidor PAULO RICARDO LEAL CAVALCANTE, Técnico Judiciário, licença para
tratamento de saúde, no período de 18 a 31/1/2021.
N. 225 – Conceder à servidora RITA DE CASSIA RODRIGUES JUNGES, Técnica Judiciária – Proteção à
Criança e ao Adolescente, licença para tratamento de saúde, no período de 19/1 a 1/2/2021.
N. 226 – Conceder ao servidor SAMIR DE ARAUJO XAUD, Cedido/Assessor Técnico I, licença para
tratamento de saúde, no período de 26/1 a 4/2/2021.
N. 227 – Conceder ao servidor TIAGO MENDONÇA LOBO, Gerente de Projeto I, prorrogação de licença
para tratamento de saúde, no período de 25/1 a 3/2/2021.
N. 228 – Conceder ao servidor ALEXANDRE DE JESUS TRINDADE, Diretor de Secretaria, 18 (dezoito)
dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 22/3 a 1/4/2021 e de 16 a 22/4/2021.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
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Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Expediente de 29/01/2021

Corregedoria

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

PORTARIA/CGJ Nº 05, DE 29 DE JANEIRO DE 2021

A CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o que dispõem os arts. 10, § 1º, 14 e 15, da Resolução TP nº 46/2019;
CONSIDERANDO a Portaria/CGJ nº 48/2020, que estabelece a escala de plantão Judicial no âmbito do
Poder Judiciário do Estado de Roraima referente ao exercício de 2021; e,
CONSIDERANDO a solicitação contida no SEI nº 0001515-81.2021.8.23.8000,
RESOLVE:
Art.1° Alterar a escala de plantão judicial fazendo constar a modificação abaixo:
Juiz de Plantão – Competência Criminal Período
Marcelo Batistela Moreira
21 a 27/06/2021
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
06 a 12/09/2021
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

ALMIRO PADILHA

7YePbHB8Hc8O3/cNYIfGRQE/HqQ=

Corregedor
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS
Expediente de 29/01/2021
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 034/2020 (Proc. Adm. SEI n.º 0007394-06.2020.8.23.8000) que tem
como objeto: formação de registro de preços para eventual aquisição de condicionadores de ar de diversos
modelos e capacidades para atender demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, teve como
resultado:
ITEM/GRUPO
1e7

2

4

EMPRESA
VENCEDORA
LETICIA
ARAUJO DA
SILVA LTDA
VENTISOL DA
AMAZÔNIA
INDUSTRIA
DE
APARELHOS
ELÉTRICOS
LTDA
TECHFRIO
IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO

3, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13
e 14.

VALOR OFERTADO (R$)

VALOR
EDITALÍCIO (R$)

RESULTADO/
SITUAÇÃO

140.814,00

147.776,20

Adjudicado/
Homologado

89.500,00

102.066,50

Adjudicado/
Homologado

129.950,00

132.662,50

Adjudicado/
Homologado

Permanente de Licitação - Presidência
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Adjudicado/
Homologado

FRACASSADOS

Documento assinado eletronicamente por FRANCINEIA DE SOUSA E SILVA, Subsecretário, em
29/01/2021, às 10:54, 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 0947934 e o código CRC F70386C7.

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados que a licitação realizada na
modalidade Pregão Eletrônico n.º 048/2020 (Proc. Adm. SEI n.º 0015839-13.2020.8.23.8000) que tem
como objeto: formação de registro de preços para eventual aquisição de notebooks, com garantia onsite de 36 (trinta e seis) meses, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, teve
como resultado:
ITEM/GRUPO

1

EMPRESA
VENCEDORA
GLOBAL
DISTRIBUIÇÃO
DE BENS DE
CONSUMO

VALOR OFERTADO (R$)

VALOR
EDITALÍCIO (R$)

RESULTADO/
SITUAÇÃO

439.600,00

461.215,30

Adjudicado/
Homologado
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LTDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCINEIA DE SOUSA E SILVA, Subsecretário, em
29/01/2021, às 10:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

AlhJep/eJXzV0N92RKhUqjax6pM=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 0947905 e o código CRC A328EBAF.
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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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VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
Edital de Intimação de Sentença
Prazo: 60 (SESSENTA) dias
Artigo 392, do C.P.P.
Expediente de 29 de janeiro de 2021
DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular da Vara de Entorpecentes e
Organizações Criminosas, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0809307-98.2020.8.23.0010, movido em desfavor
de CARLOS ANDRÉ DAVI CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, vaqueiro, filho de Gilson de Jesus
Cavalcante e Geane Vital Davi, nascido no dia 22/10/1999, natural de Boa Vista/RR, inscrito no RG nº
406667-7 SSP/RR, por ter sido processado(a), julgado(a) e sentenciado(a), encontrando-se atualmente em
lugar incerto e não sabido, fica o mesmo INTIMADO(A) da sentença a seguir transcrita: FINAL DE
SENTENÇA: "(...) Ante o exposto, desclassifico a imputação inserida na inicial acusatória para o delito do
art. 28, da Lei n.º 11.343/2006 em relação ao réu CARLOS ANDRÉ DAVI CAVALCANTE. Determino a
destruição da substância entorpecente apreendida. A destinação dos bens e valores apreendidos será
decidida pelo Juizado Especial Criminal, em razão do deslocamento da competência para apuração do
delito no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Após o trânsito em julgado desta sentença, deverão os autos ser
imediatamente encaminhado para o Juizado Especial Criminal desta Comarca para apuração do delito
previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 imputado ao réu, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Para conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no
quadro mural do átrio deste Juízo e publicado no Diário do Poder Judiciário.

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

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Dado e passado nesta cidade de Boa Vista/RR, 29/01/2021. Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e
assino, de ordem da MMª. Juíza.

IgZXwMWI2LKN6bEDg9aUqIYzNxM=

Wendlaine Berto Raposo
Diretora de Secretaria
Matrícula n° 3011676
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VARAS CRIMINAIS UNIFICADAS
Expediente de 29/01/2021
EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0829675-02.2018.8.23.0010
Réu: LUIS FERNANDO ESCORIHUELA TRINCADO
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 FERNANDO ESCORIHUELA TRINCADO, filho de
Mary Cruz Trincado Ramire e de José Manuel Escorihuela Castro, 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 1/12/2020. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0800046-46.2019.8.23.0010
Réu: ELVIS FRANCISCO ESTRADA MARCANO
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 ELVIS FRANCISCO ESTRADA MARCANO, nascido no
dia 09/12/1998, em VENEZUELANA, sexo: masculino, Cédula de Identidade nº V28373685, CPF
707.360.362-37, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos
seguintes termos: “(...) julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e nas
alegações finais apresentadas pelo Ministério Público para CONDENAR ELVIS FRANCISCO ESTRADA
MARCANO com incurso nas penas do artigo 157, caput do CPB; torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos
de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 10 (dez) dias de multa (…)", 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 2/12/2020. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0817985-73.2018.8.23.0010
Réu: EULIANGEL GABRIEL PEREIRA POLEO
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 EULIANGEL GABRIEL PEREIRA POLEO, nascido no dia
30/04/1996, em PACARAIMA/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de ELISÂNGELA MARIA
PEREIRA DA SILVA e de WILLIANS MAXIMILIANO POLEO MARTINEZ, RG: 386369 / 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 3/12/2020. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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 0820526-45.2019.8.23.0010
Réu: PABLO HENRIQUE TEIXEIRA MENDES
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 PABLO HENRIQUE TEIXEIRA MENDES, nascido no dia
17/03/1995, em BOA VISTA/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de GILMARA ALMEIDA
TEIXEIRA e de AMILTON DA SILVA MENDES, estado civil: Solteiro(a), RG: 3807606 / 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 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 3/12/2020. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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 0831031-66.2017.8.23.0010
Réu: EDIVANAGRE MARTINS 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: INTIMAÇÃO do(a) réu EDIVANAGRE MARTINS DA SILVA, brasileiro, solteiro,
tapeceiro, nascido em 22/04/1978, natural de Conceição do Araguaia/PA, filho de José Rodrigues da Silva e
Tereza Martins da Silva, RG nº 154578 SSP/RR, para tomar conhecimento da sentença condenatória
proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público para CONDENAR
o denunciado EDIVANAGRE MARTINS DA SILVA como incurso nas penas dos arts. 306, § 1º, I e 309,
ambos do CTB, em concurso material, na forma do art. 69 do CP. (…) Por fim, somando-se as penas
aplicadas (art. 306 e art. 309 do CTB) tem-se a pena total de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, c do Código Penal, acrescida de 10 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 2 (dois)
meses, período proporcional à pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 293 do CTB (...) ",
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 4/12/2020. 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.

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

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0834996-81.2019.8.23.0010
Réu: ANTONIO NILDO CARNEIRO TERCEIRO
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 ANTONIO NILDO CARNEIRO TERCEIRO, brasileiro,
solteiro, autônomo, portador do RG nº 126.287 e CPF nº 446.304.092-20, nascido aos 17/11/1973, natural
de Coreaú/CE, flho de Francisco das Chagas Terceiro e Crêuza Carneiro Terceiro, 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 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 CTB, ART 309 - Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida..., 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 10/12/2020. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0013212-23.2015.8.23.0010
Réu: ANTONIO HAGAPES DE ARAUJO
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 ANTONIO HAGAPES DE ARAUJO, nascido no dia
26/12/1979, em CARACARAI-RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Manoel Félix de
Araújo e de Maria de Fátima hagapes, estado civil: Solteiro(a), RG: 180199 / SSP - RR escolaridade: Não
Consta, 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
ANTONIO HAGAPES DE ARAUJO como incurso na pena do art. 306, §1º, I, c/c 298, III, do Código de
Trânsito. (…) Em razão de inexistirem circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou
seja, em 06 (seis) meses de detenção, bem como o pagamento de 10 (dez) dias multa (...) fixo a pena
definitiva para o crime de embriagues ao volante em 07 (sete) meses de detenção, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) com relação a pena de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação do direito de dirigir veículo automotor (...) entendo por
bem aplicá-la pelo período de 2 (dois) meses. (…) Concedo-lhe o direito 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 10/12/2020. Eu, MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 025/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0841311-28.2019.8.23.0010
Réu: EDGAR XAVIER MARTINEZ RIBAS
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 EDGAR XAVIER MARTINEZ RIBAS, nascido no dia
01/12/1980, em CARACAS, sexo: masculino, filho de ROSA RIBAS e de JOSÉ MARTINEZ, 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, §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 10/12/2020. Eu, MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663
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ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 026/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0008553-34.2016.8.23.0010
Réu: LAILTON DE SOUSA FONTINELLIS
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 LAILTON DE SOUSA FONTINELLIS, nascido no dia
26/11/1975 , em Itaituba/PA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de ANTÔNIA DE SOUSA
FONTINELLIS e de, RG: 3189324 / 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 10/12/2020. Eu, MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 027/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0833203-44.2018.8.23.0010
Réu: DEYVISON MOURA 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 DEYVISON MOURA SILVA, nascido no dia 02/12/1994, em
BOA VISTA/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de GIANE MOURA SILVA e de, estado civil:
Solteiro(a), RG: 3556360 / 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 309 - Dirigir veículo automotor, em via pública, sem
a devida..., 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 27/1/2021. Eu, MICHELLY SIDLA ROCHA
SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 028/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0806111-23.2020.8.23.0010
Réu: MARCO ANTONIO RODRIGUES 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 MARCO ANTONIO RODRIGUES JUNIOR, nascido no dia
22/02/1991, em, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de EDNA AMORIM DOS SANTOS e de
MARCO ANTONIO RODRIGUES, RG: 3120120 / 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 27/1/2021. Eu,
MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 029/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0811133-33.2018.8.23.0010
Réu: ROSINALDO FERREIRA 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 ROSINALDO FERREIRA DA SILVA, nascido no dia
23/12/1981, em PARAGOMINAS/PA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de ELIETE FERREIRA
DA SILVA e de JOSE MARINHO MENDES DA SILVA, 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 171: Estelionato,
CAPUT, Reclusão: 1 a 5 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 27/1/2021. Eu, MICHELLY SIDLA ROCHA
SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 030/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0831820-65.2017.8.23.0010
Réu: FABRICIO DA SILVA CHEUSA
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 FABRICIO DA SILVA CHEUSA, nascido no dia 15/09/1997,
em Pacaraima/RR/Brasil, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Maria Iracildes da Silva
Cheusa e de Pedro Álvaro Cheusa, estado civil: Solteiro(a), 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 330:
Desobediência, CAPUT, Detenção: 15 dias 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 27/1/2021. Eu,
MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 031/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0831820-65.2017.8.23.0010
Réu: FABRICIO DA SILVA CHEUSA
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 FABRICIO DA SILVA CHEUSA, nascido no dia 15/09/1997,
em Pacaraima/RR/Brasil, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Maria Iracildes da Silva
Cheusa e de Pedro Álvaro Cheusa, estado civil: Solteiro(a), 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 330:
Desobediência, CAPUT, Detenção: 15 dias 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 27/1/2021. Eu,
MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 032/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0008731-80.2016.8.23.0010
Réu: DEUSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA
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 DEUSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA, nascido no dia, em
VITURINO FREIRE/MA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de FRANCISCA HELENITA
PRUDENCIO FERREIRA DE ALMEIDA e de, estado civil: Outros, RG: 4215834 / 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) 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 27/1/2021. Eu,
MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021
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ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 033/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0016803-66.2010.8.23.0010
Réu: REGIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS
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 REGIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, nascido no dia
23/05/1977 , em Boa Vista-RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Moacir Rodrigues dos
Santos e de Maria de Nazaré Araújo, 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 27/1/2021. Eu, MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 034/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0820962-67.2020.8.23.0010
Réu: RAIMUNDO DUARTE SOUZA NETO
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 RAIMUNDO DUARTE SOUZA NETO, nascido no dia NI, em
, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de NI, 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 27/1/2021. Eu,
MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS TORTAROLO, 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 035/100

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0828960-91.2017.8.23.0010
Réu: RAIMUNDO DE JESUS LIMA
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 RAIMUNDO DE JESUS LIMA, nascido no dia 21/12/1978,
em Grajau/MA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de RAIMUNDA DE JESUS LIMA e de
PAULO SOARES LIMA, RG: 185404 / SSP - RR, para tomar conhecimento da sentença condenatória
proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Diante de todo o exposto, e por tudo que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR, o acusado
RAIMUNDO DE JESUS LIMA como incursos no art. 155, §1º, inciso I, IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do
Código Penal. Na mesma fase reduzo as penas em 1/3 diante da tentativa, pois houve proximidade da
consumação, e por essa razão, fixo a pena definitiva do acusado em 01(um) ano e10 (dez) meses de
reclusão, além do pagamento, no valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à
de 09 (nove) dias-multa a época dos fatos, diante da condição econômica do sentenciado (…)", 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 27/1/2021. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 036/100

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0817638-06.2019.8.23.0010
Réu: ALLAN DOUGLAS MAFRA EPIFANIO
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 ALLAN DOUGLAS MAFRA EPIFANIO, brasileiro,
solteiro, natural de Boa Vista/RR, nascido em 19/10/00, filho de Erlan Carvalho Epifanio e Rosilene Davi
Mafra, portador do RG nº 4486692 SSP/RR, inscrito no CPF sob nº 046.671.XXX-37, para tomar
conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Dessa
feita, provada a materialidade e autoria, e não sendo o caso de reconhecimento de excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
CONDENAR o réu ALLAN DOUGLAS MAFRA EPIFANIO, como incurso na pena do artigo 157, §2°, II, c/c
art. 14, II, do Código Penal. Inexistem causas de aumento de pena, motivo pelo qual, torno a pena definitiva
do réu, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, no
valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.(…) ", 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 27/1/2021. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 037/100

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0836070-73.2019.8.23.0010
Réu: FRANK GOMES CORREA
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 FRANK GOMES CORREA, brasileiro, solteiro, nascido
aos 05/10/1996, inscrito no RG nº565059-3 SSP/RR, filho de Raimunda Nonata Gomes Correa, para tomar
conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) Diante
de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado na denúncia para condenar o acusado FRANK GOMES CORREA, como incursos no
artigo 155, §1º e 4§, inciso I, c/c art. 14, II do Código Penal. Na mesma fase reduzo as penas em 1/3 diante
da tentativa, pois houve proximidade da consumação, e por essa razão, fixo a pena definitiva do acusado
em 01(um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de, no valor unitário mínimo de 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época08(oito) dias-multados fatos, diante da condição
econômica do sentenciado (…)", 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 28/1/2021. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 038/100

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0813575-06.2017.8.23.0010
Réu: LEANDRO JESUS CUERVO LEDEZMA
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 JESUS CUERVO LEDEZMA, nascido no dia
28/02/1986, em SAN FERNANDO/APURE, sexo: masculino, filho de ZENAIDA LEDEZMA e de RAIMUNDO
CUERVO, estado civil: Solteiro(a), RG: 18147362 / DPF - RR, para tomar conhecimento da sentença
condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) julgo PROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia e nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público para
CONDENAR o denunciado como incurso nas penas do artigo 155, do Código Penal; torno a pena definitiva
em 01 (um) ano 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 consistente na prestação de
serviços à comunidade e na limitação de final de semana (…)", 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 28/1/2021. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 039/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0817025-20.2018.8.23.0010
Réu: DJALMA DA SILVA E 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 DJALMA DA SILVA E SILVA, nascido no dia 26/04/1974, em
GURUPI/TO, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de EMILIANA COELHO DA SILVA e de
TORQUATO TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil: Solteiro(a), RG: 0286540620051 / 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) CTB,
ART 306 - Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 3 anos
Detenção CTB, ART 303 - Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo a..., 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 28/1/2021. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 040/100

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0003275-52.2016.8.23.0010
Réu: JOSE LEONCO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
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 JOSE LEONCO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, nascido
no dia 24/01/1992, em ZÉ DOCA/MA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de GLADYS MARIA
PINTO VERAS e de JOSÉ LEONÇO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil: Outros, RG: 3445852 / SSP - RR
escolaridade: Não Consta, para que efetue o adimplemento da multa imposta nos autos em epígrafe, no
valor atualizado de R$ 1.382,00 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais), prazo de 10 (dez) dias, bem como
pagar as custas finais no valor de R$ 97,25 (noventa e sete reais e vinte e cinco 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 28/1/2021. 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

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, 1 de fevereiro de 2021
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 041/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0808675-09.2019.8.23.0010
Réu: LENIN AUGUSTO CASTRO WETTEL
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 LENIN AUGUSTO CASTRO WETTEL, nascido no dia
22/03/1987, em CIDADE BOLIVAR/GUAYANA/VENEZUELA, sexo: masculino, filho de CARMEN WETTEL e
de RANDI CASTRO, 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), 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 28/1/2021. 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.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 042/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0809975-06.2019.8.23.0010
Réu: NICOLLIVAN PERES FERREIRA
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 NICOLLIVAN PERES FERREIRA, nascido no dia
28/05/1994, em BOA VISTA/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de SOLIJANE PERES e de
SILVANO PIMENTEL FERREIRA, estado civil: Solteiro(a), RG: 3922286 / 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 28/1/2021. 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.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 043/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0800036-65.2020.8.23.0010
Réu: JUAN GABRIEL TORREZ ESPANA
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 JUAN GABRIEL TORREZ ESPANA, nascido no dia, em
VENESUELA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de NOEMIA MARGARITA ESPANA e de
JUAN MARIA TORREZ, 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 9605/98, ART 60 - Construir, reformar, ampliar,
instalar ou fazer funcion..., 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 28/1/2021. 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.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 044/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0221962-40.2009.8.23.0010
Réu: Ivaldo Machado de Jesus
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 Ivaldo Machado de Jesus, nascido no dia 27/07/1981, em
santa, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Maria Domingas Machado e de Genésio rosa de
jesus, 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 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 28/1/2021. Eu, ALVARO ANTONIO FERNANDEZ
MARQUES, 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 - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 045/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0005082-78.2014.8.23.0010
Réu: ENDERSON SANTANA BARBOSA
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 ENDERSON SANTANA BARBOSA, nascido no dia
21.10.1992, em Boa Vista/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Edmilton Aluísio Barbosa
e de Analias Santana de Castro Barbosa, 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 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 28/1/2021. Eu,
ALVARO ANTONIO FERNANDEZ MARQUES, 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 - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 046/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0801416-26.2020.8.23.0010
Réu: FELISBERTO DA SILVA COSTA
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 FELISBERTO DA SILVA COSTA, nascido no dia
09/01/1982, em UIRAMUTÃ-RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de LUIZA MARIA DA SILVA
e de JORGE CARREIROS DA COSTA, estado civil: Casado(a), RG: 209567 / 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 28/1/2021. 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.
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 047/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0802812-43.2017.8.23.0010
Réu: EDER DE SOUZA GATO
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 EDER DE SOUZA GATO, nascido no dia 02.06.1981, em
Oriximinã-PA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Raimundo Gonzaga Tavares Gato e de
Maria Helena de Souza Gato, estado civil: Solteiro(a), 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 171:
Estelionato, CAPUT, Reclusão: 1 a 5 anos E Multa, art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal 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 28/1/2021. Eu,
ALVARO ANTONIO FERNANDEZ MARQUES, 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 - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 048/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0811321-26.2018.8.23.0010
Réu: RENATA DA SILVA SOUTO
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 RENATA DA SILVA SOUTO, nascida no dia 25.11.1987, em
Boa Vista/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: feminino, filha de Milton da Silva Souto e de Risneide Oliveira
da Silva, RG: 3426483 / 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 28/1/2021. Eu, ALVARO ANTONIO FERNANDEZ
MARQUES, 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 - 00073663

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 049/100

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0805352-30.2018.8.23.0010
Réu: JONATHA ARAÚJO BOMFIM
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 JONATHA ARAÚJO BOMFIM, nascido no dia, em,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de e de, estado civil: Solteiro(a), 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 JONATHA ARAÚJO BONFIM, brasileiro, solteiro, servidor público,
natural de Itaituba/PA, nascido em 21/04/1984, filho de Pedro José do Bonfim e Maria Sônia Araújo Lima,
RG nº 3506033 SSP/RR, CPF 831.516.562-34, residente e domiciliado na Rua Latitudinal, nº 348, Bairro
Cruviana, nesta cidade, como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, II c/c art. 298, III, ambos da Lei
9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro 3.1 - Fundamentação sobre a dosimetria da pena. Desta feita,
passo a dosar a reprimenda em relação ao réu JONATHA ARAÚJO BONFIM , 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; os antecedentes criminais são imaculados; 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 06 meses de
detenção, acrescida de acrescido de 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) 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 06 meses de detenção, acrescida de , 10
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. 3.3 - O regime inicial de cumprimento da pena e a detração. 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. Na forma do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, deve o tempo de prisão provisória ser
computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Nesse passo, nos
termos de precedentes jurisprudenciais, cabe ao juiz aferir se o tempo de prisão provisória permite a fixação
de regime prisional menos gravoso. O acusado respondeu a todo o processo em liberdade mediante
concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, mov. 1.1 - 23/24. 3.4 - Restritivas de Direitos e
do Sursis. 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
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aplicada por uma pena restritiva de direito , consistente na perante uma das entidades enumeradas no
prestação de serviços à comunidade 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. 4 - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
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. 6 - DELIBERAÇÕES FINAIS. O valor da multa terá correção mediante um dos índices de correção
monetária aplicáveis. Condeno o acusado ao pagamento das despesas do processo na forma do artigo 804
do CPP, descontando-se do valor recolhido a título de fiança. Remeter os autos à contadoria judicial a fim de
proceder aos cálculos referentes às custas e pena de multa. Providenciar o recolhimento do valor atribuído
a título de pena de multa, intimando o réu, em conformidade com o disposto no artigo 50 do Código Penal e
artigo 686 do Código de Processo Penal. Mantida a condenação, a fiança recolhida deverá ser utilizada nos
termos do artigo 336 da Lei Adjetiva Penal. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença,
tomem-se as seguintes providências: Comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado a condenação
do acusado, com a devida qualificação, acompanhada de cópia desta decisão, para cumprimento do
estabelecido pelo artigo 15, inciso III da Constituição Federal; Expedir a competente guia de execução
definitiva e encaminhar à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA); Providenciar as
comunicações necessárias, nos termos do artigo 71 do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR (IIOC/RR Infodip Web - SINIC). Comunicar ao CONTRAN e ao DETRAN/RR a pena de suspensão ou proibição de se
obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 295 do CTB. Intimar o
réu, na forma do artigo 293, § 1º do CTB, a entregar, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de
habilitação, caso tenha. Intimar o Ministério Público (1 º Titular da Promotoria junto à 2ª Vara Criminal ) e a
Defesa Técnica ( DPE ). Intimar o réu pessoalmente de todo o teor da sentença (art. 392, II do CPP),
devendo o oficial de justiça indagá-lo se irá recorrer, certificando tal informação, desde logo, da certidão que
lavrar. Expedientes necessários. Publicada no Projudi. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Boa Vista (RR),
data constante do sistema. RENATO ALBUQUERQUE Juiz 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 28/1/2021. Eu, ALVARO ANTONIO FERNANDEZ MARQUES, 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 25 (vinte e cinco) dias.
Processo nº 0830990-31.2019.8.23.0010
Réu: ANTHONY KEIL PALOMBA RANGEL
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS, respondendo pela 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 ANTHONY KEIL PALOMBA RANGEL, venezuelano, união
estável, nascido em 06.10.1990, natural de Caracas/VEN, filho de Marlene Rangel Gonzales e Antonio
Palomba Gomez, portador da cédula de identidade venezuelana nº 20.094.574, 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. 306, §1º, inciso I, e 309,
ambos da Lei 9.503/97 – CTB, em concurso material, na forma do art. 69, CP, 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 28/01/2021 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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Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 25 (vinte e cinco) dias.
Processo nº 0834979-45.2019.8.23.0010
Réu: ANTÔNIO IAN SANTOS DA SILVA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS, respondendo pela 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 ANTÔNIO IAN SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro,
frentista, natural de Boa Vista/RR, nascido aos 20.06.2000, portador da cédula de identidade RG nº 3905195, filho de Sizirlando Pedroza da Silva e Suzete Maria Rodrigues 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) art. 157, §2º, II 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 28/01/2021 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.

6BTcsi4YuHRX/0eyLT0wBXTlbvE=

Emerson Azevedo da Silva
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 25 (vinte e cinco) dias.
Processo nº 0830060-13.2019.8.23.0010
Réu: ADRIANA MONTEIRO TAVARES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS, respondendo pela 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) ré ADRIANA MONTEIRO TAVARES, brasileira, solteira, auxiliar
de cozinha, nascida em 05/09/2000 (18 anos), natural de Monte Alegre/PA, inscrita no RG nº 461721-5, filha
de Reginaldo Tavares e Luzanira Augusta Monteiro, 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, § 4º, inciso II, 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 28/01/2021 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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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 25 (vinte e cinco) dias.
Processo nº 0841479-30.2019.8.23.0010
Réu: ALEXANDRA JOSE LOAIZA GONZALES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS, respondendo pela 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) ré ALEXANDRA JOSE LOAIZA GONZALES, venezuelana,
diarista, natural de Zúlia/VE, filha de Marisol Gonzales e Ali Gonzales, Cédula Venezuelana nº 26106214,
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) 155, § 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 28/01/2021 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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Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 25 (vinte e cinco) dias.
Processo nº 0834979-45.2019.8.23.0010
Réu: MARICRUZ DEL CARMEN BETANCOURT MENDOZA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS, respondendo pela 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 MARICRUZ DEL CARMEN BETANCOURT MENDOZA,
venezuelana, diarista, natural de Sucre/VE, nascida em 12/07/1999, filha de Carmen Emilce Mendoza
Sandoval, Cédula Venezuelana nº 27578913, 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. 157, §2º, II 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 28/01/2021 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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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, 1 de fevereiro de 2021

SICOJURR - 00073663

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 056/100

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 25 (vinte e cinco) dias.
Processo nº 0812659-35.2018.8.23.0010
Réu: JERRY SILVA PEREIRA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS, respondendo pela 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 JERRY SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, rebobinador,
natural de Santarém/PA, nascido em 18/11/1986, RG 339478-6 SSP/RR, filho de Luis Walter dos Santos
Pereira e Rosimary Gama Filho, 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. 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 28/01/2021 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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Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 25 (vinte e cinco) dias.
Processo nº 0810779-71.2019.8.23.0010
Réu: ANGEL JESUS RODRIGUEZ FUENMAYOR
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS, respondendo pela 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 ANGEL JESUS RODRIGUEZ FUENMAYOR, venezuelano,
solteiro, inscrito no CPF 707.641.022-22,
nascido em 19/12/1996, filho de Franklin Rodriguez e de Nepmary del Fuenmayor Garcia, 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. 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 28/01/2021 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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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 25 (vinte e cinco) dias.
Processo nº 0822859-67.2019.8.23.0010
Réu: RAFAEL ANDRES CEDENO ROJAS
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS, respondendo pela 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 ANDRES CEDENO ROJAS, venezuelano, solteiro,
desocupado, nascido em 12/05/1997, com 22 anos na data dos fatos, CPF 707.522.982-67, 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. 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 28/01/2021 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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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0831786-22.2019.8.23.0010
Réu: GIANNY MARTIN ROMERO GONZALEZ
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 GIANNY MARTIN ROMERO GONZALEZ, nascido no dia 13/01/1998, em EL TIGRE,
sexo: masculino, filho de BARVINA YAKELIN GONZALEZ e de OSWALDO NAZARET ROMERO CAMPOS,
CPF 706.932.332- 81, 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) CTB, ART 306 - Conduzir veículo automotor, na via
pública, estando com..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 3 anos, CTB, ART 309 - Dirigir veículo automotor, em
via pública, sem a devida..., CAPUT, Detenção: 6 meses a 1 ano, 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 28/1/2021. 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.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0829239-43.2018.8.23.0010
Réu: FRANCISCO HEMERSON SAMPAIO NUNES
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 HEMERSON SAMPAIO NUNES, nascido no dia 14.02.1976, em
Juazeiro do Norte-CE, RG nº 27271453/93 SSP/CE, CPF nº 606.776.272-20, nacionalidade: Brasileira,
sexo: masculino, filho de Francisco Ferreira Nunes e Maria Lúcia Sampaio Nunes, 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) CTB, ART 306 - Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com..., CAPUT, Detenção: 6
meses a 3 anos, 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 28/1/2021. 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.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0814405-98.2019.8.23.0010
Réu: ADILSON MIRANDA
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 ADILSON MIRANDA, nascido no dia 20/07/1970, em SÃO PAULO/SP, nacionalidade:
Brasileira, sexo: masculino, filho de NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA e de SEBASTIÃO
MIRANDA, RG: 1229846447 / SSP – DF, CPF nº 258.738.928-30, 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 176: Outras fraudes,
CAPUT, Detenção: 15 dias a 2 meses, 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 28/1/2021. 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.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0809859-97.2019.8.23.0010
Réu: NAYARA SAVANA SOUZA 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 NAYARA SAVANA SOUZA DA SILVA, nascido no dia 16/10/1988, em BOA VISTA/RR,
nacionalidade: Brasileira, sexo: feminino, filho de SORAIA LIMA DA SILVA e de ADAIR SOUZA DA SILVA,
RG: 262005 / SSP – RR, CPF 918.591.582-34, 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, § 6°, Detenção: 2
meses a 1 ano, 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 28/1/2021. 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.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias.
Processo nº 0014272-94.2016.8.23.0010
Réu: WELINGTON FERREIRA THOMAZELLI
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 WELINGTON FERREIRA THOMAZELLI, nascido no dia
26/01/1997, em Itaituba/PA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Francisco Luiz Thomazelli e
de Ana Lúcia Ferreira, 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 WELINGTON FERREIR THOMAZELLI, brasileiro, autônomo, soIteiro,
natural de Itaituba/PA, nascido em 26/01/1997, inscrito no R.G n° 459473-8 SSP/RR, filho de
Francisco Luiz Thomazelli e Ana Lúcia Ferreira Moreno, residente em uma estância na Rua S-08,
com a Rua N-17, com muro de reboco, Bairro Pintolândia, Boa Vista/RR, como incurso nas penas
do artigo 155, caput do Código Penal. 3.1 - Fundamentação sobre a dosimetria da pena. Desta
feita, passo a dosar a reprimenda em relação ao réu WELINGTON FERREIRA THOMAZELLI ,
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; os
antecedentes criminais são imaculados; não há elementos suficientes para a valoração da conduta
social e da personalidade do agente; o motivo do delito é próprio do tipo, razão pela qual deixo de
valorá-lo; as circunstâncias são neutras; 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
não se pode cogitar em delitos desta natureza. Estribado 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 de reclusão e 10 dias-multa. Segunda fase. Sem
agravantes. De outro flanco, é de se reconhecer a presença das atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, inciso I e inciso III, alínea d do Código
Penal, entretanto sem qualquer impacto na pena base em atenção à Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça. Terceira fase. À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 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. 3.2 - Detração e regime inicial.
Não há tempo de prisão cautelar a ser detraído a teor do artigo 387, § 2º do Código de Processo
Penal, pois o acusado respondeu ao processo em liberdade, mediante concessão de liberdade
provisória, mov. 1. 3 – 29. 3.3 - Restritiva de Direitos e do Sursis. 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 suficient à repreensão do delito. Neste diapasão,
observado o que consta do artigo 44, § 2º, 1ª parte e na forma do previsto pelo artigo 48 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 uma pena restritiva de direito, consistente
na 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 artigo 77 do
Código Penal, tendo em vista a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. 4 DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Com fundamento no artigo 387, § 1º do Código de
Processo Penal, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade plena, 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. 5 - DA
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REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. No que diz respeito ao disposto no
artigo 387, IV do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo para a reparação de
eventuais danos causados pela infração, considerando que o objeto subtraído fora restituído à
vítima, que não suportou maiores prejuízos. 6 - DELIBERAÇÕES FINAIS. O valor da multa terá
correção mediante um dos índices de correção monetária aplicáveis. Condeno o acusado ao
pagamento das despesas do processo na forma do artigo 804 do CPP. Remeter os autos à
contadoria judicial a fim de proceder aos cálculos referentes às custas e pena de multa. Intimar o
réu em conformidade com o disposto no artigo 50 do Código Penal e artigo 686 do Código de
Processo Penal. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as
seguintes providências: 1. 2. 3. Comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado a
condenação do acusado, com devida qualificação, acompanhada de cópia desta decisão, para
cumprimento do estabelecido pelo artigo 15, inciso III da Constituição Federal; Expedir a
competente guia de recolhimento definitiva em desfavor do condenado e encaminhar à Vara de
Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA); Providenciar as comunicações
necessárias, nos termos do artigo 71 do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR (IIOC/RR - Infodip
Web - SINIC). Intimar o Ministério Público (1º Titular da Promotoriajunto à 2ª Vara Criminal) e a
Defesa Técnica ( DPE ). Intimar o réu pessoalmente de todo o teor da sentença (art. 392, II do
CPP), devendo o oficial de justiça indagá-lo se irá recorrer, certificando tal informação, desde logo,
da certidão que lavrar. Regularizar o processo nos termos do Provimento CNJ 61/2017,
cadastrando o CPF/CNPJ das partes. Expedientes necessários. Publicada no Projudi. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se. Boa Vista (RR), data constante do sistema. RENATO ALBUQUERQUE
Juiz Titular na 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 29/1/2021. Eu, ALVARO ANTONIO
FERNANDEZ MARQUES, 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.

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

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021
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Emerson Azevedo da Silva
Diretor(a) de Secretaria
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SECRETARIA JUDICIAL REMOTA DO INTERIOR
Expediente de 29/01/2021.

PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo de 90 (noventa) dias

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Processo: 0801400-92.2019.8.23.0047 – Ação Penal
Promovente: O Ministério Público do Estado de Roraima
Promovido: GENIELLE MACEDO CORREIA e outro
(O)A JUIZ(A) DE DIREITO Dr. Rafaelly da Silva Lampert – DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS, Faz saber a
todos que por este Juízo tramitam os autos, e como se encontra a parte GENIELLE MACEDO CORREIA,
brasileira, natural de Manaus-AM, nascida em 31/12/1993, filho de MICHELE OLIVEIRA DA SILVA, portador
do RG n° 5562759 SSP/RR, CPF: 013.253.312-01, atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o
presente edital, com o prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação, para INTIMAR o réu da
SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, cujo teor é o que segue: (...) Por todo o exposto, JULGO
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar os réus ANDRÉ DA COSTA
SILVA NETO e GENIELLE MACEDO CORREIA, pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...) Na terceira
fase da dosimetria da pena, presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de drogas, reduzo a
pena na fração de 2/3, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Na mesma
proporção fixo a multa em 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor de 1/30 do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato. Na forma do art. 33, §2º, “c”, c/c § 3º do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.
(...)A sentenciada preenche as condições legais para a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, previstas no art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por
duas restritivas de direitos, a serem fixadas em audiência admonitória. Concedo o direito de recorrer em
liberdade. Expeça-se IMEDIATAMENTE alvará de soltura, considerando que a sentenciada cumpre pena
em regime domiciliar. (...). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir e
ninguém possa alegar ignorância no futuro 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 Rorainópolis, Estado de Roraima, em 29/01/2021. Eu, Alceste Silva
dos Santos - SJRI, que o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade – Diretor (a) de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara Criminal de Rorainópolis, localizado no(a) Rua Pedro Daniel da Silva, – Fórum –
Praça dos Três Poderes – Centro – Rorainópolis/RR – CEP: 69.373-000 – Fone: (95) 3198-4178 – E-mail:
rlis@tjrr.jus.br.
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Alexandre de Jesus Trindade
Diretor de Gestão
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS
Processo 0801536-26.2018.8.23.0047 – Guarda
Requerente: TEREZA ALVES QUIRINA
Requeridos: SANDERSON SILVA DE SOUZA e OUTRO
A JUÍZA DE DIREITO Dra. RAFAELLY DA SILVA LAMPERT – respondendo pela 2ª Titularidade da
COMARCA DE RORAINÓPOLIS/RR, Faz saber a todos que estando em curso por este juízo e cartório da
Vara de Família da Comarca de Rorainópolis/RR a ação supracitada, e, estando a parte adiante qualificada
em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO da parte SANDERSON SILVA DE SOUZA, nascido em 03/01/1991, filho de Eliete Maria
Duarte da Silva e Sebastião da Silva de Souza, demais dados ignorados, para tomar ciência da sentença
proferida por este juízo em 16/10/2020, EP 73, para, querendo, interpor recurso no prazo legal, tendo o
seguinte teor:
SENTENÇA: “Cuida-se de ação de guarda ajuizada por TEREZA ALVES QUIRINA em face de MITIAN
QUIRINA DE SOUSA E SANDERSON SILVA DE SOUZA, requerendo a guarda da criança Lucas
Eduardo Quirina de Silva. Alega, em síntese, que cuida da criança desde julho de 2014 e tem
condições morais e materiais para cuidar dela e que irá tão somente regularizar uma situação que já
existe de fato. A inicial foi instruída com documentos. O pedido de guarda provisória foi indeferido
no EP 6.1. A requerida foi citada no EP 20. Foi realizado estudo de caso da criança (EP 27). O
requerido foi citado por edital no EP 54, sendo apresentada contestação por negativa geral no EP 59.
Foram os autos com vistas ao Ministério Público, que opinou pelo deferimento do pedido, conforme
parecer exarado no EP 70. Vieram-me conclusos. É, em síntese, o relatório. DECIDO. Considerando
as provas produzidas nos autos e a impossibilidade de comparecimento dos genitores em eventual
audiência de instrução, entendo que o feito está devidamente instruído e pronto para julgamento,
inclusive com parecer favorável do Ministério Público. Pelos elementos constantes dos autos,
conclui-se que a permanência da criança sob a guarda da Autora, que é avó materna da criança,
constitui medida escorreita em seu interesse, para lhe proporcionar bem estar moral e social, nos
termos ora decidido. Juntou-se no EP 27 laudo pericial emitido pelo Conselho Tutelar desta
Comarca, concluindo-se pela viabilidade da concessão da guarda definitiva à requerente. Conforme
ensina Caio Mário, o princípio do maior interesse da criança vigora como norteador das decisões
judiciais. No mesmo sentido, leciona Silvio Rodrigues, in verbis: “Em todos os litígios em que se
discute a guarda dos filhos o julgador deve ter em vista, sempre e primordialmente, o interesse dos
menores”. Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, em consonância com o parecer do
Ministério Público, julgo procedente a pretensão deduzida na inicial para conceder a guarda da
criança Lucas Eduardo Quirina de Silva à Requerente. Julgo, assim, extinto o processo com
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do C.P.C. Lavre-se o termo próprio de compromisso,
intimando-se a Autora para assinatura, em 10 (dez) dias. Oficie-se ao Conselho Tutelar para a
aplicação das medidas. Sem custas. Rorainópolis/RR, 16/10/2020. Rafaelly da Silva Lampert Juíza
Substituta”.
Para o devido conhecimento de todos e que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa
alegar a ignorância no futuro, mandou a MM. Juíza expedir o presente edital que será afixado no local de
costume e publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário. CUMPRA-SE. Observadas as prescrições legais.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de RORAINÓPOLIS-RR, aos vinte e nove dias do mês de
janeiro de 2021. Eu, Luciane das Chagas Silva o digitei, e Alexandre de Jesus Trindade (Diretor de Gestão),
de ordem da MM. Juíza o assinou.

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Alexandre de Jesus Trindade
Diretor de Gestão
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SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Rorainópolis, localizado no(a) Rua Pedro Daniel da Silva, s/n, Centro Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone: (95) 3198-4178 – E-mail: rlis@tjrr.jus.br.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS
Processo 0801502-17.2019.8.23.0047 – Averiguação de Paternidade
Requerente: ROMÁRIO PEREIRA LIMA
Requeridos: ABRAÃO ROCHA LIMA e OUTRO
A JUÍZA DE DIREITO Dra. RAFAELLY DA SILVA LAMPERT – respondendo pela 2ª Titularidade da
COMARCA DE RORAINÓPOLIS/RR, Faz saber a todos que estando em curso por este juízo e cartório da
Vara de Família da Comarca de Rorainópolis/RR a ação supracitada, e, estando a parte adiante qualificada
em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Rorainópolis, localizado no(a) Rua Pedro Daniel da Silva, s/n, Centro Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone: (95) 3198-4178 – E-mail: rlis@tjrr.jus.br.
Alexandre de Jesus Trindade
Diretor de Gestão

SICOJURR - 00073668

f4LElIz/I/3eTfRgNmbORuxsn1c=

INTIMAÇÃO da parte ABRAÃO ROCHA LIMA, filho de Vitalina Rocha Lima e Osano Antonio de Lima,
demais dados ignorados, para tomar ciência da sentença proferida por este juízo em 07/01/2021, EP 65,
para, querendo, interpor recurso no prazo legal, tendo o seguinte teor: SENTENÇA: “Tratam os autos de
ação negatória de paternidade c/c retificação de registro civil ajuizada por Romário Pereira Lima em
face de Abraão Rocha Lima e Clodomir Barbosa Santos, em cujo bojo o requerente e o requerido
Clodomir Barbosa Santos firmaram acordo no qual este reconhece a paternidade do requerente,
conforme consignado no Termo de Acordo juntado no mov. 53, diante do resultado do exame de
DNA que instrui a exordial. Por sua vez, o primeiro requerido foi citado por edital no mov. 31 e
apresentou contestação por negativa geralno mov. 37. Vieram-me os autos conclusos. É o
brevíssimo relato. DECIDO. Pelo teor do acordo entabulado, bem como do exame de DNA que instrui
a exordial, conclui-se que o Requerente é filho biológico de Clodomir Barbosa Santos, tendo este
reconhecido a paternidade. Assim, nada obsta à homologação do acordo que preserva a verdade
biológica e os interesses do requerente. Em relação a exclusão da paternidade do pai registral, o
Código Civil no art. 1.604 prescreve que ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do
registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. No caso dos autos, o
exame de DNA juntado aos autos (EP 1.4), concluiu que o autor, de fato, não é pai do requerido,
tendo este incorrido em erro ao reconhecer o requerido, o que se pode confirmar até mesmo pela
ausência de defesa. Destaco que o exame aponta com certeza de 99,99% que o pai registral não é o
pai do requerente, que inclusive afirma que nunca o conheceu, não havendo que se falar em
socioafetividade. Sublinho, ainda, que a falsidade do registro civil, demonstrado o erro, não pode
convalescer já que é de interesse público que a filiação seja estabelecida segundo a verdade da
filiação natural, ainda mais quando não há qualquer vínculo afetivo entre as partes, sendo de se
declarar por sentença a desconstituição do vínculo civil em decorrência do erro. Aliás, a parte
requerida nada alegou em defesa. Posto isso, firme nos fundamentos acima expostos, julgo
procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar que Romário Pereira Lima é filho de
Clodomir Barbosa Santos e não de Abraão Rocha Lima. Determino, em conseqüência, a retificação
do registro civil do requerente, excluindo o nome de Abraão Rocha Lima e seus pais, bem como a
inclusão Clodomir Barbosa Santos como pai deste. Com a adoção do sobrenome do pai, o
requerente passará a chamar-se ROMÁRIO PEREIRA SANTOS. Expeça-se mandado de averbação.
Defiro a justiça gratuita. Sem custas ou honorários. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I
do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
com as cautelas de estilo. Intimem-se. Rorainópolis/RR, 7/1/2021. Rafaelly da Silva Lampert Juíza
Substituta”. Para o devido conhecimento de todos e que chegue ao conhecimento dos interessados e
ninguém possa alegar a ignorância no futuro, mandou a MM. Juíza expedir o presente edital que será
afixado no local de costume e publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário. CUMPRA-SE. Observadas as
prescrições legais. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de RORAINÓPOLIS-RR, aos vinte e nove
dias do mês de janeiro de 2021. Eu, Luciane das Chagas Silva o digitei, e Alexandre de Jesus Trindade
(Diretor de Gestão), de ordem da MM. Juíza o assinou.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 068/100

PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE PACARAIMA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO
COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS
Processo 0800477-14.2015.8.23.0045 – Dissolução
Requerente: LUZIENE DA SILVA LIMA MORAIS
Requeridos: ANTONIO VALDENIR DE MORAIS LIMA
O JUIZ DE DIREITO Dr. CLEBER GONÇALVES FILHO – respondendo pela COMARCA DE
PACARAIMA/RR, Faz saber a todos que estando em curso por este juízo e cartório da Vara de Família da
Comarca de Rorainópolis/RR a ação supracitada, e, estando a parte adiante qualificada em local incerto e
não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI
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INTIMAÇÃO da parte LUZIENE DA SILVA LIMA MORAIS, nascido em 13/12/1974, em São Luis/MA, filha
de Altamires Rodrigues da Silva e João Batista Coelho Lima, portador do RG 6236792-7 SESP/MA, CPF
556.765.703-00, demais dados ignorados, para tomar ciência do despacho judicial proferido por este juízo
em 28/10/2020, EP 54, tendo o seguinte teor:
DESPACHO: “1) Intime-se a parte autora por edital acerca do teor do documento acostado no EP
40.1. . (…) Pacaraima/RR, 28/10/2020. MARCELO BATISTELA MOREIRA Juiz Substituto”.
TEOR DO DOCUMENTO (EP 40,1): O Cartório da 4ª Zona de Registro Civil de Pessoas Naturais de
São Luis/MA, informa por meio do OFÍCIO 310/2020, que foi cumprido a averbação do divórcio à
margem do registro de casamento em nome de Antonio Valdenir de Morais Lima e Luziene da Silva
Lima, e, por conseguinte, informa que está aguardando o comparecimento da parte interessada a ir
receber a respectiva certidão em cartório.
Para o devido conhecimento de todos e que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa
alegar a ignorância no futuro, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será afixado no local de
costume e publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário. CUMPRA-SE. Observadas as prescrições legais.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de PACARAIMA-RR, aos vinte e nove dias do mês de janeiro
de 2021. Eu, Luciane das Chagas Silva o digitei, e Alexandre de Jesus Trindade (Diretor de Gestão), de
ordem da MM. Juíza o assinou.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Pacaraima, localizado no(a) Avenida Guiana, s/n, Centro - Pacaraima/
RR - CEP: 69.345-000 - Fone: (95) 3198-4176 – E-mail: pac@tjrr.jus.br.
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Alexandre de Jesus Trindade
Diretor de Gestão
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO
COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS
Processo 0801445-05.2019.8.23.0045 – Dissolução
Requerente: EVALDO FERREIRA DA SILVA
Requeridos: ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
O JUIZ DE DIREITO Dr. CLEBER GONÇALVES FILHO – respondendo pela COMARCA DE
PACARAIMA/RR, Faz saber a todos que estando em curso por este juízo e cartório da Vara de Família da
Comarca de Rorainópolis/RR a ação supracitada, e, estando a parte adiante qualificada em local incerto e
não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

INTIMAÇÃO da parte EVALDO FERREIRA DA SILVA, nascido em 23/06/1960, em Chapadinha/MA, filho
de Maria Angélica Ferreira da Silva, portador do RG 575324-4 SESP/RR, CPF 168.459.352-20, demais
dados ignorados, para tomar ciência do despacho judicial proferido por este juízo em 06/06/2020, EP 21,
tendo o seguinte teor:
DESPACHO: “1) Intime-se, pessoalmente, o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê
andamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III
do CPC. (…) Pacaraima/RR, 06/06/2020. MARCELO BATISTELA MOREIRA Juiz Substituto”.
Para o devido conhecimento de todos e que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa
alegar a ignorância no futuro, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será afixado no local de
costume e publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário. CUMPRA-SE. Observadas as prescrições legais.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de PACARAIMA-RR, aos vinte e nove dias do mês de janeiro
de 2021. Eu, Luciane das Chagas Silva o digitei, e Alexandre de Jesus Trindade (Diretor de Gestão), de
ordem da MM. Juíza o assinou.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Pacaraima, localizado no(a) Avenida Guiana, s/n, Centro - Pacaraima/
RR - CEP: 69.345-000 - Fone: (95) 3198-4176 – E-mail: pac@tjrr.jus.br.

f4LElIz/I/3eTfRgNmbORuxsn1c=

Alexandre de Jesus Trindade
Diretor de Gestão
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PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE BONFIM
EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0801061-04.2019.8.23.0090
Réu: SUEDEN SANTOS CELESTINO.
A MM. Juíza Dra. Anita de Lima Oliveira, Juíza de Direito da Comarca de Bonfim/RR, 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:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

CITAÇÃO do(a) ré(u) SUEDEN SANTOS CELESTINO, brasileiro, em união estável, mecânico, natural de
Normandia/RR, nascido em21/07/1993, filho de Nazaré Santos Celestino, atualmente em lugar incerto e não
sabido, denunciado nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06, para que no prazo de 10 (dez) dias
responda à acusação por escrito, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar a sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito),
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Advirta-o de que, não apresentada a
resposta no prazo legal, ser-lhe-á designado defensor público. Cientifique-o de que quaisquer mudanças de
endereço deverão ser informadas a este juízo, sob pena de revelia (art. 367, do CPP). O Oficial deverá
proceder na forma do art. 357, do CPP e caso o(a) acusado(a), afirme necessitar de assistência de defensor
público, consigne-se, por escrito, na certidão. 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 São Luiz, Estado de Roraima, em 29/01/2021. Eu, Aliene S.S. Santos – Técnica Judiciária, que
o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade – Diretor(a) de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara Única da Comarca de Bonfim-RR, localizado no(a) Rua Maria Deolinda de Franco
Megias, s/nº, Bonfim – Centro, CEP 69 380-970, Fone: (95) 3198-4171 – E-mail: bfi@tjrr.jus.br
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Alexandre de Jesus Trindade
Diretor(a) de Gestão
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.

Processo nº 0800838-51.2019.8.23.0090
Réu: ELIAS ESTEVÃO RICHIL
A MM. Juíza Dra. Anita de Lima Oliveira, Juíza de Direito da Comarca de Bonfim/RR, 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:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI
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CITAÇÃO do(a) ré(u) ELIAS ESTEVÃO RICHIL, vulgo “Cafu”, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços
gerais, natural de Boa Vista/RR, nascido em 24/02/1079, filho de Genésio Richil e Lucinda Estevão,
atualmente em lugar incerto e não sabido, denunciado nas penas dos artigos 5º, inciso III e 7º, inciso II,
ambos da lei 11.340/06, praticou o crime descrito no artigo 147 do Código Penal, para que no prazo de
10 (dez) dias responda à acusação por escrito, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar
a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas e arrolar testemunhas, até o
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Advirta-o de que, não
apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á designado defensor público. Cientifique-o de que
quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este juízo, sob pena de revelia (art. 367, do
CPP). O Oficial deverá proceder na forma do art. 357, do CPP e caso o(a) acusado(a), afirme necessitar de
assistência de defensor público, consigne-se, por escrito, na certidão. 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 São Luiz, Estado de Roraima, em 29/01/2021. Eu, Aliene S.S. Santos
– Técnica Judiciária, que o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade – Diretor(a) de Gestão, o assina de
ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara Única da Comarca de Bonfim-RR, localizado no(a) Rua Maria Deolinda de Franco
Megias, s/nº, Bonfim – Centro, CEP 69 380-970, Fone: (95) 3198-4171 – E-mail: bfi@tjrr.jus.br
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Diário da Justiça Eletrônico
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.

Processo nº 0800528-11.2020.8.23.0090
Réu: JOSE ALESSANDRO HERNADEZ
A MM. Juíza Dra. Anita de Lima Oliveira, Juíza de Direito da Comarca de Bonfim/RR, 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:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

CITAÇÃO do(a) ré(u) JOSE ALESSANDRO HERNADEZ, venezuelano, solteiro, empregado braçal, nascido
em 09/09/2002, filho de José Alessandro Cullaba e Carmen Maria Hernandez, atualmente em lugar incerto e
não sabido, denunciado nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06, para que no prazo de 10 (dez) dias
responda à acusação por escrito, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar a sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito),
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Advirta-o de que, não apresentada a
resposta no prazo legal, ser-lhe-á designado defensor público. Cientifique-o de que quaisquer mudanças de
endereço deverão ser informadas a este juízo, sob pena de revelia (art. 367, do CPP). O Oficial deverá
proceder na forma do art. 357, do CPP e caso o(a) acusado(a), afirme necessitar de assistência de defensor
público, consigne-se, por escrito, na certidão. 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 São Luiz, Estado de Roraima, em 29/01/2021. Eu, Aliene S.S. Santos – Técnica Judiciária, que
o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade – Diretor(a) de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara Única da Comarca de Bonfim-RR, localizado no(a) Rua Maria Deolinda de Franco
Megias, s/nº, Bonfim – Centro, CEP 69 380-970, Fone: (95) 3198-4171 – E-mail: bfi@tjrr.jus.br
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.

Processo nº 0800946-17.2018.8.23.0090
Réu: FRANCISCO DE JESUS BEZERRA
A MM. Juíza Dra. Anita de Lima Oliveira, Juíza de Direito da Comarca de Bonfim/RR, 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:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

CITAÇÃO do(a) ré(u) FRANCISCO DE JESUS BEZERRA, vulgo “Guri”, brasileiro, solteiro, trabalhador de
serviços gerais, nascido em 16/03/1969, natural de Paulo Ramos/MA, filho de Regina de Jesus Bezerra,
atualmente em lugar incerto e não sabido, denunciado nas penas do art. 217-A, caput, com a incidência
das causas de aumento de pena do artigo 226, inciso II e artigo 234-A, inciso III, todos do Código
Penal, para que no prazo de 10 (dez) dias responda à acusação por escrito, podendo arguir preliminares e
alegar tudo o que interessar a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas e
arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário. Advirta-o de que, não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á designado defensor
público. Cientifique-o de que quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este juízo, sob
pena de revelia (art. 367, do CPP). O Oficial deverá proceder na forma do art. 357, do CPP e caso o(a)
acusado(a), afirme necessitar de assistência de defensor público, consigne-se, por escrito, na certidão. 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 São Luiz, Estado de Roraima, em 29/01/2021. Eu,
Aliene S.S. Santos – Técnica Judiciária, que o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade – Diretor(a) de Gestão,
o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara Única da Comarca de Bonfim-RR, localizado no(a) Rua Maria Deolinda de Franco
Megias, s/nº, Bonfim – Centro, CEP 69 380-970, Fone: (95) 3198-4171 – E-mail: bfi@tjrr.jus.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo de 20 (vinte) dias

Medida Protetiva de Urgência: 0800969-26.2019.8.23.0090
Vítima: R.M.D.S.
Agressor: J.C.
A MM. Juíza Dra. Anita de Lima Oliveira, Juíza de Direito da Comarca de Bonfim/RR, 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 prazo de 20 (vinte) dias, com a seguinte finalidade:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

INTIMAÇÃO do agressor JACI CIPRIANO, guianense, nascido aos 27/10/1990, filho de Zita Cipriano, bem
como a intimação da vítima R.M.D.S., brasileira, natural de Normandia/RR, nascida aos 12/01/1991, filha de
Alice Manoel da Silva, ambos atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da
SENTENÇA, ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular) ou 10 (dez)
dias (assistência da DPE), para interpor recurso. FINAL DE SENTENÇA: “…POSTO ISSO, ACOLHO EM
PARTE o pedido constante da presente medida protetiva tornando definitiva a decisão do EP 06, nos seus
próprios termos, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas ou
honorários. P.RI. Intimem-se. Providências e expedientes de praxe. Ocorrido o trânsito em julgado e, nada
mais havendo, arquivem-se estes autos. Bonfim/RR, 30/07/2020. Suelen Márcia Silva Alves – Juíza de
Direito Titular da Comarca de Bonfim/RR”. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se
expedir e ninguém possa alegar ignorância no futuro 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 São Luiz, Estado de Roraima, em 29/01/2021. Eu,
Aliene S.S. Santos – Técnica Judiciária, que o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade – Diretor(a) de Gestão,
o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara Única da Comarca de Bonfim-RR, localizado no(a) Rua Maria Deolinda de Franco
Megias, s/nº, Bonfim – Centro, CEP 69 380-970, Fone: (95) 3198-4171 – E-mail: bfi@tjrr.jus.br
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1ª PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
COM PRAZO DE 10 (dez) DIAS
A MM JUÍZA DE DIREITO Dra. ANITA DE LIMA OLIVEIRA - DA COMARCA DE BONFIM/RR, Faz saber a
todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800180-90.2020.8.23.0090 – Interdição
Requerente(s): NIVALDA DE SOUZA PAULINO
Interessado(s): IRACIRENE PAULINO BOAVENTURA
Faz saber q todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório
se processam os autos acima indicados. E o MM. Juiz decretou a interdição da Sra. IRACIRENE PAULINO
BOAVENTURA, submetendo-o a exclusiva curatela especial, conforme sentença a seguir transcrita: FINAL
DE SENTENÇA: “(...)DECRETO a interdição de Iracirene Paulino Boaventura, declarando-a relativamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil. De
acordo com o art. 1.775, § 3.º do Código Civil, nomeio-lhe curadora a senhora Nilvada de Souza Paulino.
Limites da curatela: Nos termos da fundamentação supra, considerando o estado de saúde da requerida, a
curadora terá poderes de representação para todos os atos da vida civil, por prazo indeterminado, não
podendo, todavia, alienar ou onerar bens da incapaz sem autorização judicial, nem contrair empréstimos em
nome desta. Os rendimentos de qualquer natureza da interditanda deverão ser aplicados unicamente em
sua saúde, alimentação e bem-estar, destacando que eventuais desvios poderão configurar infrações.
Aplica-se, também, ao caso, o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de
registro da interdição na forma do art. 9º, III, do CC. Conste no mandado o dever de proceder a devida
comunicação do registro da interdição ao cartório onde foi lavrado o assento de nascimento da requerida,
com observância nos arts. 106 e107, § 1º da Lei 6.015/73. Proceda-se a imediata publicação da sentença
na forma do art. 755, § 3º, do CPC, dispensada a publicação da imprensa local por ser a requerente
beneficiária da gratuidade da justiça, assistida pela Defensoria Pública. Após o registro da sentença,
expeça-se o termo de curatela, constando as observações acima, e intime-se a curadora para prestar
compromisso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do CPC. Procedida a intimação das partes,
do Defensor Público e do Ministério Público em audiência, os quais renunciam o prazo recursal, o feito
transita em julgado nesta data. Por fim, arquivem-se. Nada mais havendo, a audiência foi encerrada às
16h00. Eu, Jordan Paiva de Carvalho, estagiário, digitei e encerrei o presente termo à determinação do MM.
Juiz. Bonfim/RR, 17 de novembro de 2020. E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a),
mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Mucajaí, do Estado de Roraima, 29 de janeiro de 2021. Eu Liliane Cristina Silva e Silva –
SJRI, o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade (Diretor de Gestão) o assino de ordem.

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021
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PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE MUCAJAÍ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS
A MM JUÍZA DE DIREITO Dra. PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS - DA COMARCA DE MUCAJAÍ/RR, Faz
saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800810-69.2019.8.23.0030 – Divórcio Direto
Requerente(s): ELCIVAN RIBEIRO DA SILVA
Interessado(s): ALDILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Proceder a INTIMAÇÃO, como a parte ADILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, ESTANDO EM LOCAL
INCERTO E NÃO SABIDO, expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 (vinte) dias, a partir de sua
publicação, intimando o mesmo para tomar ciência da r. Sentença extraída dos autos em epígrafe, cujo seu
teor segue conforme a seguir: “(…) Diante do exposto, verificando a presença dos requisitos legais, julgo
PROCEDENTE o pedido, para decretar o divórcio do casal. Via de consequência, julgo extinto o processo,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Expeça-se o competente mandado de
averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29,par. primeiro, ”a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de
Registro Civil competente. Expedientes necessários. Sem custas, face a gratuidade da justiça. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as anotações de praxe. Mucajaí, 19/11/2020. PATRÍCIA
OLIVEIRA DOS REIS – Juíza de Direito da Comarca de Mucajaí/RR. E, para que chegue ao conhecimento
do(a) interessado(a), mandou a MM. Juíza, expedir o presente Edital que será publicado e afixado na forma
da lei. Dado e passado nesta cidade de Mucajaí, do Estado de Roraima, 29 de janeiro de 2021. Eu Liliane
Cristina Silva e Silva – SJRI, o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade (Diretor de Gestão) o assino de
ordem.
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MM. Juiz de Direito
PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS
3ª PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
COM PRAZO DE 10 (dez) DIAS
A JUÍZA DE DIREITO Dra. PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS - DA COMARCA DE MUCAJAÍ/RR, Faz saber
a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800696-04.2017.8.23.0030 – Interdição
REQUERENTE(S): SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA
INTERESSADO(S): ANTÔNIO GLEYMYSON DA SILVA E SILVA

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Faz saber q todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório
se processam os autos acima indicados. E o MM. Juiz decretou a interdição do Sr. ANTÔNIO GLEYMYSON
DA SILVA E SILVA, submetendo-o a exclusiva curatela especial, conforme sentença a seguir transcrita:
FINAL DE SENTENÇA: Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o
pedido para DECRETAR a INTERDIÇÃO de ANTÔNIO GLEYMYSON DA SILVA E SILVA, nomeando como
Curadora SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA, devendo a curatela recair somente sobre os atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Via de consequência, julgo extinto o processo,
com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Determino o registro da
sentença de interdição no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de
computadores, no sítio do tribunal a que se vincula este juízo e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito
poderá praticar autonomamente. Intime-se a Curadora da obrigação de prestar, anualmente, contas de sua
administração ao juízo, apresentando o balanço do respectivo ano. Intimem-se as Defesas e o Ministério
Público. Sem custas em face da gratuidade de justiça, que defiro. Após o trânsito em julgado, arquivem-se,
observadas as formalidades legais. P.R.I. Evaldo Jorge Leite Juiz Substituto da Comarca de Mucajaí/RR
(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ – PROJUDI). E, para que chegue ao conhecimento do(a)
interessado(a), mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Mucajaí, do Estado de Roraima, 29 de janeiro de 2021. Eu Liliane Cristina
Silva e Silva – SJRI, o digitei e, Alexandre de Jesus Trindade (Diretor de Gestão) o assino de ordem.
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PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE SÃO LUIZ

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
O JUIZ DE DIREITO Dr. RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO - DA COMARCA DE SÃO
LUIZ/RR, Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
Processo 0800286-79.2019.8.23.0060 – Divórcio Litigioso
Requerente: DANIELA FERREIRA DA SILVA
Requerido: JOÃO LUIZ DA SILVA JÚNIOR

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO: JOÃO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, nascido em Floresta/PE, filho de
João Luiz da Silva e Ivaneide Cabral da Silva, portador da Carteira de Identidade n.361398-4SSP/RR,
inscrito no CPF n.016.545.142-41, estando em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO da pessoa acima para tomar conhecimento dos termos dos autos em epígrafe e
ciência do ônus que a partir desta data, correrá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação.
Na falta de contestação será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo(a) autor(a). Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Para o
devido conhecimento de todos e que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar a
ignorância no futuro, mandou o MM. Juiz Raimundo Anastácio Carvalho Dutra, expedir o presente edital que
será afixado no local de costume e publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário. CUMPRA-SE.
Observadas as prescrições legais. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de SÃO LUIZ-RR, aos 29
dias de janeiro de dois mil e vinte e um. Eu Liliane Cristina Silva e Silva - SJRI, o digitei e, Alexandre de
Jesus Trindade - Diretor(a) de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de São Luiz do Anauá, localizado no(a) Av. Ataliba Gomes de Laia, 100 Fórum Juiz Umberto Teixeira - Centro - São Luiz/RR - CEP: 69.370-000 - Fone: (95) 3198-4181 - Email:szw@tjrr.jus.br.
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PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE ALTO ALEGRE
1ª PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
COM PRAZO DE 10 (dez) DIAS
A JUÍZA DE DIREITO Dra. Sissi Marlene Dietrich Schwantes - DA COMARCA DE ALTO ALEGRE/RR, Faz
saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800748-07.2019.8.23.0005 – Curatela
Requerente(s): O Ministério Público do Estado de Roraima - MPE/RR
Interessado(s): THAIS COELHO DA CRUZ

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Faz saber q todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório
se processam os autos acima indicados. E o MM. Juiz decretou a interdição da Sra. THAIS COELHO DA
CRUZ, submetendo-o a exclusiva curatela especial, conforme sentença a seguir transcrita: FINAL DE
SENTENÇA: “(…) Posto isso, firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o douto
parecer ministerial, DECRETO a interdição de THAIS COELHO DA CRUZ, declarando-a relativamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III, do Código Civil. De
acordo com o art. 1.775, §3°, do Código Civil, nomeio-lhe como curadora PROVISÓRIA a Sra. ALETÍCIA
ALVES DE SOUZA. A curadora nomeada não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de
quaisquer naturezas, que eventualmente pertençam à incapaz, sem autorização judicial expressa. Os
valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, bem estar da
interdita. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 919 do Código de Processo Civil e as respectivas sanções.
Em obediência ao disposto no art. 755, §3°, do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório Extrajudicial da Comarca de Alto Alegre(art.
89 da Lei 6.015/73), observando-se o teor do art. 92 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/casamento da 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 a curadora
PROVISÓRIA para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Em obediência ao art. 755, §3°, do Código
de Processo Civil, publique-se a sentença no Diário 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. Comunique-se, ao Eg. Tribunal Regional Eleitoral, enviando-se cópia deste decisum.
Assim, julgo PROCEDENTE o pedido e extingo o processo COM resolução de mérito, nos termos do art.
487, I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Sem honorários, ante a natureza de jurisdição
voluntária deste procedimento. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, arquivemse os autos. Intimem-se. Alto Alegre, 18/12/2020. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES - Juíza de
Direito.” E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou A MM. Juíza, expedir o
presente Edital que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Alto Alegre,
do Estado de Roraima, 29 de janeiro de 2021. Eu Liliane Cristina Silva e Silva – SJRI, o digitei e, Alexandre
de Jesus Trindade (Diretor de Gestão) o assino de ordem.

f4LElIz/I/3eTfRgNmbORuxsn1c=

Alexandre de Jesus Trindade
Diretor de Gestão
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COMARCA DE RORAINÓPOLIS
Expediente de 29/01/2021

Portaria Nº 01/2021
Gabinete da 1ª Titularidade Comarca de Rorainópolis/RR
A Dra. Liliane Cardoso, MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Titularidade da Comarca de Rorainópolis/RR,
no uso de suas atribuições legais etc
CONSIDERANDO o disposto no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça, nº 17/2020, de 9 de
novembro de 2020, que regulamenta os procedimentos de autoinspeção anual nas unidades judiciais de
primeira instância no Poder Judiciário do Estado de Roraima;
CONSIDERANDO necessidade de aperfeiçoamento e visando maximizar a prestação jurisdicional;
CONSIDERANDO que as autoinspeções visam a regularização dos procedimentos, bem como o
cumprimento dos prazos, o aprimoramento da prestação jurisdicional, a celeridade nos serviços do gabinete
e da secretaria;
CONSIDERANDO que a autoinspeção é obrigatória em todos os setores que compõe a unidade judicial e
deverá ser estabelecida anualmente pelo juiz titular;
RESOLVE:
Art. 1º – INSTAURAR a autoinspeção Judicial na 1ª TITULARIDADE DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS
no período de 09/02/2021 a 27/02/2021.
Art. 2º – A Secretaria deste Juízo emitirá, no dia 08/02/2021, o relatório com o acervo dos processos em
tramitação perante a 1ª Titularidade da Comarca de Rorainópolis.
Art. 3º – Após a conclusão dos trabalhos, o Senhor Diretor de Secretaria emitirá relatório acerca dos
trabalhos da autoinspeção da 1ª Titularidade da Comarca de Rorainópolis.
Art. 4º – Remetam-se cópias desta Portaria à Presidência e Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima, à Corregedoria do Ministério Público do Estado de Roraima, Corregedoria da
Defensoria Pública do Estado de Roraima, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Roraima, e Delegacia
Geral de Polícia Civil, comunicando o presente ato.
Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º – Dê-se ciência a todos os servidores da Comarca de Rorainópolis.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Rorainópolis/RR, 29 de Janeiro de 2021.

Secretaria Vara / Juizado Especial Criminal / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

JWhJukTk1536rW90SnOwLjo/5DI=

LILIANE CARDOSO
Juíza de Direito Titular
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Expediente de 29JAN2021

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF-ESMP/RR
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EDITAL Nº 009 - MPRR, DE 18 DE JANEIRO DE 2021
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 PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas legais atribuições, em atenção ao disposto no
item 8.1 do Edital nº 001 - MPRR, de 11 de fevereiro de 2020, republicado por incorreção no endereço
eletrônico www.mprr.mp.br na mesma data e no Diário de Justiça Eletrônico nº 6634 (28FEV2020) e ao
Edital nº 007, de , CONVOCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS as candidatas a seguir
identificadas, aprovadas no 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.
1. RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS:
1.1. TURNO MATUTINO
CANDIDATA

CPF

Ano Letivo

ANA CLARA TELES SILVA

034.852.552-46

2º Ano

1.2. TURNO VESPERTINO
CANDIDATA

CPF

Ano Letivo

076.173.782-03

3º Ano - técnico integrado

GABRIELLY VITÓRIA SILVA SOBRAL

Classificação
1ª Colocada

Classificação
1ª Colocada

a) Para todos os candidatos convocados:
1) Certidão ou declaração atualizada e histórico escolar, expedidos pela Instituição de Ensino,
discriminando as notas obtidas pelo aluno durante o Curso;
2) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com fotografia, com validade em todo o território nacional;
3) Cópia do CPF, caso o candidato possua;
4) 01 (uma) fotografia 3x4, colorida e recente;
5) Cópia do comprovante de Residência;
6) Cópia de Certificados de Cursos de Capacitação ou Cursos Extracurriculares realizados, com
apresentação do original para autenticação, caso o candidato possua;
7) Declaração de tipo sanguíneo;
8) Declaração de não impedimentos referentes às atividades relacionadas à Advocacia, funções judiciais e
funções policiais (cargo efetivo ou comissionado), conforme inciso I, do art. 16, do ATO NORMATIVO nº
004, de 29 de setembro de 2008, publicado no DOE nº 905, de 17 de setembro do mesmo ano, e do art. 52,
da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Roraima);
9) Declaração de não acúmulo de Estágios;
10) Declaração de que não faz parte do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Roraima;
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2. As candidatas acima especificadas deverão apresentar, no período de até 05 (cinco) dias úteis após a
publicação deste Edital no Diário de Justiça Eletrônico, os documentos elencados no item 8.1 do Edital
regulador do Processo Seletivo, quais sejam:
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11) Declaração de que desenvolverá o Estágio em horário oposto ao de estudo e de trabalho, neste último
caso, se desenvolver atividade laborativa.
b) Para os candidatos convocados com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino
Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, além dos documentos descritos na alínea "a", do item
8.1, deverão, ainda, apresentar:
1) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Estadual;
2) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Federal;
3) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Estadual, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
4) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Federal, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
5) Cópia do Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição, ou certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE;
6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.

Ministério Público
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2.1. Os documentos originais deverão ser apresentados para autenticação das respectivas fotocópias.
3. As convocadas deverão entregar os documentos diretamente na Sede da Promotoria de Justiça da
Comarca, cujo endereço é Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 2966, Centro, CEP: 69340-000 Mucajaí/RR. Telefone.: (95) 3542.1635, no horário das 08h às 13h30min.
4. As designações dos candidatos convocados poderão ocorrer dentro do prazo de validade do certame,
observada a ordem de classificação e os requisitos descritos no item 4.1 do Edital nº 001 - MPRR, de 11 de
fevereiro de 2020.
5. O candidato convocado que não cumprir os dispositivos deste Edital, bem como apresentar irregularidade
na documentação ou qualquer outra restrição não justificada perderá o direito à vaga, hipótese em que
poderá ser convocado o candidato subsequente a ele na classificação, se houver.
Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA,
Procurador(a)-Geral de Justiça em exercício, em 21/01/2021, às 12:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCIO ROSA DA SILVA, Presidente da
Comissão, em 22/01/2021, às 09:58, 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
0302125 e o código CRC 658CB27F.

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 068 – DG, DE 29 DE JANEIRO DE 2021

R E S O L V E:
Autorizar o afastamento da servidora RAYANE DE SOUZA PESSOA, Assessora Técnica, em face do
deslocamento do município de Bonfim-RR ao município de Normandia-RR, no dia 27JAN2021,
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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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sem pernoite, para acompanhar membro desta Instituição em visita ao município de NormandiaRR. Processo SEI nº 19.26.1000000.0001010/2021-43.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Ministério Público
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 29/01/2021, às 10:56, 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 0306347 e o código CRC 67579468.
PORTARIA Nº 069 - DG, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder à servidora KAREN SHEILA ROCHA SILVA, 01 (um) dia de férias a ser usufruído em
12FEV2021, conforme o Processo SEI 19.26.1000000.0010795/2020-64, de 06OUT2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 29/01/2021, 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
0306371 e o código CRC 699FA13A.
PORTARIA Nº 070- DG, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder ao servidor JOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRA, 10 (dez) dias de férias a serem
usufruídos
no
período
de
22FEV2021 a
03MAR2021,
conforme
o
Processo
SEI 19.26.1000000.0000095/2021-42, de 05JAN2021.
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
0306379 e o código CRC D08DE1F8.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 29/01/2021, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PORTARIA Nº 071- DG, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
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RESOLVE:
Conceder ao servidor JOSE ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRA, 02 (dois) dias de férias a serem
usufruídos no período de 04 a 05MAR2021, conforme o Processo SEI 19.26.1000000.0000095/2021-42, de
05JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 29/01/2021, 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
0306381 e o código CRC E3C414B9.
PORTARIA Nº 072- DG, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder à servidora FABIANA SILVA E SILVA, 10 (dez) dias de férias a serem usufruídos no período
de 22FEV2021 a 03MAR2021, conforme o Processo SEI 19.26.1000000.0000216/2021-56, de 08JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 29/01/2021, 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
0306436 e o código CRC 864ED552.
PORTARIA Nº 073- DG, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,

Conceder ao servidor ROSSINE PIMENTEL CARDOSO, 05 (cinco) dias de férias a serem usufruídos no
período de 22 a 26FEV2021, conforme o Processo SEI 19.26.1000000.0000932/2021-33, de 26JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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RESOLVE:
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 29/01/2021, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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
0306439 e o código CRC B84B12E7.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 017 - DRH, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008 e atendendo o art. 98
da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
R E S O L V E:
Conceder dispensa por serviços prestados à Justiça Eleitoral, ao servidor abaixo relacionado:
Quantidade
de dias

Servidor (a)
MARCOS PEREIRA DIAS
FIGUEREDO

02

Ano e Turno da
Processo SEI n°
Eleição
18/02/2021 2018 - 1º Turno
19.26.1000000.0000698/2021-44
19/02/2021 2020 - 1º Turno
Período

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL, Diretor(a) de
Departamento, em 28/01/2021, às 13:42, 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
0306008 e o código CRC 6F2EFCA0.

PROMOTORIA JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LUIZ
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021

CONSIDERANDO que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (artigo 196 da Constituição Federal);
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por meio de seus Presentantes infrafirmados,
respondendo pela Promotoria de Justiça da Comarca de São Luiz/RR, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima – Lei Complementar n.º 003, de
07 de janeiro de 1994 – art. 32, V, “a”, “d” c/c art. 33, IV e pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público –
Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, especialmente a norma do parágrafo único, inciso I, do art. 27 e
seu caput, que autoriza “promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes solução
adequada”;
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CONSIDERANDO a Medida Provisória 1026/2021, publicada pelo Governo Federal, que estabelece, dentre
outras, medidas de transparência na execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19. Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens e
serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra a Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19;

Ministério Público
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CONSIDERANDO o Plano Nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid- 19, responsável
pela política nacional de imunizações e tem como missão reduzir a morbimortalidade por doenças
imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de vigilância em saúde para promoção, proteção
e prevenção em saúde da população brasileira;
CONSIDERANDO o Plano Estadual de operacionalização da vacinação contra a covid-19, que tem como
objetivo assegurar a imunização da população de Roraima, não só por meio do fornecimento das vacinas
aos municípios distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações, como também monitorar as coberturas
e homogeneidade vacinais, contribuindo com a redução dos indicadores de morbidade e mortalidade por
doenças imunopreveníveis em Roraima, o que justifica o seu papel como principal ator no processo de
vacinação contra a Covid-19 no Estado de Roraima;
CONSIDERANDO as fases e grupos prioritários apresentados pelo Plano Nacional e Plano Estadual de
vacinação contra a Covid-19;
CONSIDERANDO o dever do Ministério Público em fiscalizar e garantir que seja observada a ordem
cronológica da fila de vacinação, bem como a atenção aos princípios norteadores da administração pública
de transparência, publicidade e eficiência, os quais a Administração Pública se encontra subordinada;
CONSIDERANDO que a atuação extrajudicial do Ministério Público tem como objetivo prevenir, inibir ou
reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as sanções aplicadas
judicialmente em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por
meio do uso regular dos instrumentos jurídicos e extrajudiciais que lhe são disponibilizados;
RESOLVE, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, em caráter preventivo,
RECOMENDAR aos Exmos.(as) Srs.(as) Prefeitos(as) e aos(as) Secretários(as) de Saúde dos Municípios
integrantes da Comarca de São Luiz-RR (São Luiz, São João da Baliza e Caroebe), o seguinte:
1) O cumprimento rigoroso do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, o
contido na Nota Informativa nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, na Portaria GM/MS nº 69, de 14 de janeiro
de 2021 e demais atos normativos e/ou legislativos pertinentes inclusive o Plano Estadual de
Operacionalização;
2) A observância estrita da ordem de prioridade da vacinação contra a COVID-19 em cada unidade de
saúde contemplada, com a classificação de risco de contágio a ser efetivada por profissional, servidor,
órgão, comissão ou entidade responsável, sob pena de, em caso descumprimento, serem adotadas as
medidas cíveis, criminais e administrativas cabíveis;

Outrossim, na mesma oportunidade, oficia-se à Vossas Excelências para, no prazo de 3 (três) dias:
1) Informar eventual aquisição pelo município, disponibilização pela SESAU e/ou Ministério da Saúde, dos
insumos necessários à sua concretização, tais como seringas, agulhas, caixas para descarte de resíduos,
algodão, refrigeradores, acondicionamento adequado, entre outros;
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Alerta-se, por fim, que embora esta recomendação não tenha caráter cogente, o não acatamento do seu
teor poderá acarretar a adoção de medidas judiciais para impor o comportamento adequado ao que
determina a CF/88 e a lei e para apurar responsabilidades cíveis, nos termos da Lei nº 8.429/92, sem
prejuízo de reflexos em outras searas.
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2) Apresentar relação das pessoas que já foram vacinadas para COVID-19 no município com a indicação do
nome e idade da pessoa vacinada, bem como informando a eventual lotação do vacinado em função
pública;

Ministério Público

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

3) Apresentar a relação de servidores e terceirizados que atuam no setor de saúde municipal e que ainda
serão vacinadas na primeira fase de imunização;
4) Apresentar a relação de pessoas já cadastradas para receber a vacina contra a COVID-19 na primeira
fase de imunização;
5) Apresentar, periodicamente, a cada remessa, o número de Vacinas recebidas;
Determina-se à Secretaria as seguintes diligências:
a) Encaminhe-se aos respectivos Exmos.(as) Srs.(as) Prefeitos(as) e aos(as) Secretários(as) de Saúde dos
Municípios integrantes da Comarca de São Luiz (São Luiz, São João da Baliza e Caroebe) para
conhecimento e cumprimento;
b) Junte-se esta Recomendação nos autos dos procedimentos administrativos extrajudiciais referentes às
medidas tomadas no âmbito de atuação desta Promotoria sobre a Pandemia da COVID 19: PA 002/2020
(Município de São João da Baliza), PA 003/2020 (Município de Caroebe); PA 001/2020 (Município de São
Luiz)
c) Sobrevindo resposta façam os respectivos autos conclusos, imediatamente, com as informações
prestadas;
d) Remeta-se cópia da presente Recomendação à Assessoria de Comunicação do Ministério Público;
e) Comunique-se, com cópia, ao CAOP/MPRR, à Corregedoria Geral e ao Conselho Superior do Ministério
Público.
Registre-se. Publique-se no DJE.
São Luiz, 28 de janeiro de 2021.
Felipe Hellu Macedo
Promotor de Justiça Substituto
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André Felipe Bagatin
Promotor de Justiça Substituto
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
Expediente de 29/01/2021

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
PORTARIA Nº 127/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

O Defensor Público - Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 003902/2018;
Considerando a Portaria nº 77/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 12 de janeiro de 2021, em evento 0251146.
RESOLVE:
Designar a Defensora Pública Dr.ª NOELINA DOS SANTOS CHAVES LOPES para substituir
o Defensor Público Dr. WALLACE RODRIGUES DA SILVA, 9º Titular da DPE atuante junto às Varas de
Família e Vara da Justiça Itinerante da Comarca de Boa Vista – RR, no período de 27 de janeiro a 12 de
fevereiro de 2021, em virtude de folga compensatória do titular, sem ônus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público - Geral

Em 21 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/01/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0252728 e o código CRC 20D0EC64.
PORTARIA Nº 132/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
O Defensor Público - Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 000991/2018;
Considerando a Portaria nº 1390/2020/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 01 de dezembro de 2020, em
evento 0243686.
RESOLVE:

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público - Geral

Em 21 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/01/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
SICOJURR - 00073664

uz6qObqO+ib5Zm8cFbtg6JKCzV0=

Designar a Defensora Pública Dr.ª ELCENI DIOGO DA SILVA, para substituir
a Defensora Pública Dr.ª TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ, Titular da Defensoria Pública
Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Comarca de Boa Vista - RR, no período de
21 a 29 de janeiro de 2021.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0252785 e o código CRC A617BEF6.
PORTARIA Nº 137/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
O Defensor Público - Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 002686/2018.
RESOLVE:

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

I - Conceder à servidora LUCILANA DE SOUZA MOTA, Chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, 15
(quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a contar de 21 de janeiro de 2021, conforme atestado
médico apresentado.
II - Designar a servidora JHENNIFFER JIRRANN LIMA MACIEL para responder cumulativamente como
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, no período de 21 de janeiro a 04 de fevereiro de 2021, em
substituição à servidora LUCILANA DE SOUZA MOTA.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público - Geral

Em 22 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/01/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0252934 e o código CRC 6150161F.
PORTARIA Nº 138/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
O Defensor Público - Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 004283/2018;
Considerando a Portaria nº 1390/2020/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 01 de dezembro de 2020, em
evento 0243686
RESOLVE:
Designar o Defensor Público Dr. ROGENILTON FERREIRA GOMES, para substituir a Defensora Pública
Dr.ª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES, perante a Defensoria Pública de Caracaraí/RR, no
período de 25 de janeiro a 03 de fevereiro de 2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em 22 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/01/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0252947 e o código CRC 22F3C9B2.

SICOJURR - 00073664

uz6qObqO+ib5Zm8cFbtg6JKCzV0=

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público - Geral

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 090/100

PORTARIA Nº 151/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 003887/2018.
RESOLVE:
Suspender, por necessidade do serviço, 10 (dez) dias das férias da Defensora Pública Dr.ª PAULA
REGINA PINHEIRO CASTRO LIMA, referentes ao exercício de 2021, anteriormente marcadas para
o período de 25 de janeiro a 03 de fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 1390/2020/DRHCG/DRH/DG/DPG, de 01 de dezembro de 2020, publicada no DODPERR nº 152 de 09.12.2020, constante
em evento 0243686, as quais serão usufruídas oportunamente.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 27 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/01/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253588 e o código CRC 962F7C4A.
PORTARIA Nº 157/2021/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 1743, evento 0253661, Teor do Processo SEI nº 000220/2021;
RESOLVE:
DESIGNAR a Defensora Pública, Drª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES, para,
excepcionalmente, atuar como Curadora Especial do assistido F. das C. P. da S., nos autos do processo
nº 0800790-92.2019.8.23.0090, da Comarca de Bonfim/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 28 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 28/01/2021, às 09:45, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

PORTARIA Nº 158/2021/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 1720, evento 0253623, Teor do Processo SEI nº 000223/2021;
RESOLVE:
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253884 e o código CRC FAF16C7B.
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DESIGNAR a Defensora Pública, Drª TATYANE ALVES COSTA, para, excepcionalmente, atuar como
Curadora Especial do assistido J. M. P. de M., nos autos do processo nº 0800219-80.2020.8.23.0060, da
Comarca de São Luís do Anauá/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 28 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 28/01/2021, às 09:45, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253887 e o código CRC 5916AF32.
PORTARIA Nº 159/2021/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 1856, evento 0253845, Teor do Processo SEI nº 000226/2021;
RESOLVE:
DESIGNAR o Defensor Público, Dr. JOSÉ ROCELITON VITO JOCA, para, excepcionalmente, atuar como
Curador Especial do assistido G. W. de A. A., nos autos do processo nº 0822092-92.2020.8.23.0010, da
Comarca de Boa Vista/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 28 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 28/01/2021, às 09:45, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253895 e o código CRC C18ADE17.
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL
PORTARIA Nº 148/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
O SubDefensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 003263/2018.

Interromper, por necessidade do serviço, 05 (cinco) dias das folga compensatória do Defensor Público Dr.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, anteriormente marcadas para o período de 12 a 29 de janeiro de 2021,
conforme Portaria nº 116/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG , de 18 de janeiro de 2021, publicada
no DODPERR nº 175 de 22.01.2021, constante em evento 0252273, a contar de 25 de janeiro de 2021, as
quais serão usufruídas oportunamente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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RESOLVE:
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OLENO INÁCIO DE MATOS
SubDefensor Público-Geral

Em 27 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Subdefensor Público
Geral, em 27/01/2021, às 13:49, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253524 e o código CRC ED829BD5.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 139/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento 0087123.
Considerando o Processo Sei nº. 003585/2019;
Considerando o Processo Sei nº. 000165/2021;
Considerando a Portaria nº 118/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 19 de janeiro de 2021, em
evento 0252433.
RESOLVE:
I - Cessar os efeitos da Portaria nº 1127/2020/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 06 de outubro de 2020,
constante em evento 0232994, exclusivamente quanto a concessão das férias da servidora FLÁVIA
NOGUEIRA CHAGAS, Chefe de Gabinete de Defensor Público, referentes ao exercício de 2020, nos
períodos de 03 a 12 de fevereiro de 2021 e 06 a 20 de abril de 2021.
II - Cessar os efeitos da Portaria nº 86/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 13 de janeiro de 2021, constante
em evento 0251385, exclusivamente quanto a concessão das férias da servidora FLÁVIA NOGUEIRA
CHAGAS, Chefe de Gabinete de Defensor Público, referentes ao exercício de 2021, no período de 10 de
janeiro a 08 de fevereiro de 2022.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 22 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
27/01/2021, às 13:39, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de
2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0252967 e o código CRC 08A2458F.

A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento 0087123.
Considerando o Processo Sei nº. 000037/2020.
RESOLVE:
Conceder ao servidor PETTERSHON COSTA PEREIRA DE SÁ, Assessor Especial II, 30 (trinta) dias de
férias referentes ao exercício de 2021, a serem usufruídas, a contar 18 de fevereiro de 2021.
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PORTARIA Nº 140/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 22 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
27/01/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de
2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0252981 e o código CRC 29B2E198.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

PORTARIA Nº 145/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento 0087123.
Considerando o Processo Sei nº. 004216/2018.
RESOLVE:
Alterar, a pedido, as férias da servidora IZABELA PEREIRA GOMES DE MELO, referentes ao exercício de
2019, anteriormente marcadas para o período de 24 de janeiro a 02 de fevereiro de 2021, conforme
Portaria nº 381/2020/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 10 de março de 2020, publicada no DOE nº 3681 de
13.03.2020, conforme evento 0203842, a serem usufruídas, a contar de 01 de março de 2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 26 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
27/01/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de
2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253293 e o código CRC 989BF8A9.
PORTARIA Nº 146/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG
A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento 0087123.
Considerando o Processo Sei nº. 002569/2019.

Alterar, a pedido, as férias da servidora KARLA MARIANE VIEGAS, referentes ao exercício de 2020,
anteriormente marcadas para o período de 19 de maio a 02 de junho de 2021, conforme Portaria nº
1188/2020/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 16 de outubro de 2020, publicada no DOE nº 125 de 20.10.2020,
conforme evento 0235255, a serem usufruídas, a contar de 01 de março de 2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em 26 de janeiro de 2021.

MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral
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RESOLVE:
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Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
27/01/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de
2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253303 e o código CRC 74F031F1.
PORTARIA Nº 150/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento 0087123.
Considerando o Processo Sei nº. 000203/2021.
RESOLVE:
Convalidar 08 (oito) dias de licença para tratamento de saúde, a contar de 07 de janeiro de
2021, à servidora NÁJARA BARROSO BRIGLIA DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete da Administração
Superior, conforme atestado médico apresentado.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 27 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
27/01/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de
2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253584 e o código CRC C944B516.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPESA COM
PESSOAL

DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)
LIQUIDADAS

TOTAL
(Últimos
JAN
JUN JUL
SET
NOV
FEV/ MAR/ ABR/ MAIO/
AGO/
OUT/
DEZ/
/202
/202 /202
/202
/202
12
2020 2020 2020 2020
2020
2020
2020
0
0
0
0
0
meses)
(a)

INSCRITAS EM
RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)

Despesa com
Pessoal
DESPESA BRUTA 3.55 4.32 4.245 5.05 3.823. 3.82 4.26 3.809 3.81 4.03 5.42 5.68 51.856.6 359.280,12
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Relatório de
Gestão Fiscal Exercício: 2020 /
Período de
referência: 3º
Quadrimestre
RGF - Anexo 01 |
Tabela 1.3 Demonstrativo da
Despesa com
Pessoal Defensoria
Pública

7.70
0,76
4.14
5.00
2,50

.117,
47
4.066
.278,
29

0.59
3,78
4.94
0.92
0,62

684,4
3
3.646.
109,1
6

0.14
6,17
3.64
2.08
5,61

2.72
9,79
3.95
1.09
9,26

.452,
07
3.645
.059,
29

8,20
7,86
3.62
2.89
4,05

6.75
8,28
3.92
0.69
1,72

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 095/100

3.93
6,38
5.11
8.14
9,01

8.05 09,09
2,84
5.33
49.578.7
0.20
359.280,12
23,21
4,44

4.14 4.066 4.94 3.646. 3.64 3.95 3.645 3.62 3.92 5.11 5.33
49.578.7
5.00 .278, 0.92 109,1 2.08 1.09 .059, 2.89 0.69 8.14 0.20
23,21
2,50 29
0,62 6
5,61 9,26 29
4,05 1,72 9,01 4,44
359.280,12

182.
109.
178. 311.
195. 116. 305. 357.
178.8
177.5
164.3
2.277.88
698,
673,
060, 630,
313, 066, 787, 848,
0,00
39,18
75,27
92,78
5,88
26
16
56 53
81 56
37
40

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4.32 4.245 5.05 3.823. 3.82 4.26 3.809 3.81 4.03 5.42 5.68
51.856.6
7.70 .117, 0.59 684,4 0.14 2.72 .452, 8,20 6.75 3.93 8.05
359.280,12
09,09
0,76 47
3,78 3
6,17 9,79 07
7,86 8,28 6,38 2,84

Documento nº Relatório de Gestão Fiscal 2020 - 3º Quadrimestre/2021/DEPOF-CG/DEPOF/DG/DPG
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COM PESSOAL (I) 0.22
9,26
3.55
Pessoal Ativo
0.22
9,26
Vencimentos,
3.55
Vantagens e
0.22
Outras Despesas
9,26
Variáveis
Obrigações
Patronais
Benefícios
Previdenciários
Pessoal Inativo e
Pensionistas
Aposentadorias,
Reserva e
Reformas
Pensões
Outros Benefícios
Previdenciários
Outras Despesas d
e Pessoal decorren
tes de Contratos d
e Terceirização (§
1º da art. 18 da
LRF)
DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (§
0,00
1º do art. 19 da
LRF) (II)
Indenizações por
Demissão e
Incentivos à
Demissão
Voluntária
Decorrentes de
Decisão Judicial de
período anterior ao
da apuração
Decorrentes de
Exercícios
Anteriores de
períodos ao da
apuração
Inativos e
Pensionistas com
Recursos
Vinculados
DESPESA
3.55
LÍQUIDA COM
0.22
PESSOAL (III) = (I
9,26
- II)

Diário da Justiça Eletrônico

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 096/100

FONTE: FIPLAN, SEFAZ/RR e DEPOF/DPE/RR
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidas inscritas em restos a pagar não processados são
também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão
agregadas em:
1. Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos
do art. 63 da Lei 4.320/64;
2. Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados,
consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RGF - Anexo 01 | Tabela 1.3 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Defensoria
Pública

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Valores

Notas Explicativas
Notas Explicativas:
Boa Vista - RR, 27 de Janeiro de 2021.
Stélio Dener de Souza Cruz
Defensor Público-Geral
Maria de Fátima L. da Silva
Diretora Geral
Irene Roque dos Anjos
Chefe do Controle Interno

RGF - Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa dos Restos a Pagar Defensoria Pública do Estado de Roraima
Obrigações Financeiras
Disponib
ilidade
Restos a Pagar
de Caixa
Disponibili
Liquidados e
Empenho
Líquida
dade de
Não Pagos
s Não
Restos a
Caixa
(Antes
Restos a
Liquidad
Pagar
da
Pagar
Líquida
Dispo
os
Empenh
Empenha
(após a
inscrição
nibilid
Cancelad
ados e Demais em
dos e
Inscrição
os (Não
Disponibilidade ade de
Não
Obrigaç Restos a Não
em Restos
de Caixa
Caixa De
Inscritos
Liquidad ões
Liquidad
a Pagar
Pagar
Bruta Exercíci Do
por
os de
Financei não
os
do
Não
os
Exercí Exercíci ras (e)
(a)
Insuficiê
Exercício
Processad
Processa
Anterio cio (c) os
ncia
dos
do
(g)
os do
res (b)
Financeir
Anterior
Exercício
Exercício)
a)
es (d)
(h)=(f-g)
) (f)=(a(b+c+d+e
))

TOTAL DOS
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
(I)

1.053.
660,24

169.61 142.995, 1.760.25
709.986,4
1.019.213
9,15
78
8,34
1
,03
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1.729.199,4
4
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Riso Duarte B. Filho
Diretor do Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Recursos
Ordinários

1.053.
660,24

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 097/100

169.61 142.995, 1.760.25
709.986,4
1.019.213
9,15
78
8,34
1
,03

1.729.199,4
4

169.61 142.995, 1.760.25
709.986,4
1.019.213
9,15
78
8,34
1
,03

1.729.199,4
4

Outros Recursos
Não Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS
(II)
Recursos
Vinculados ao
RPPS
Recursos de
Operações de
Crédito
Recursos de
Alienação de
Bens/Ativos
Recursos
Vinculados a
Precatórios
Recursos
Vinculados a
Depósitos
Judiciais
Outros Recursos
Vinculados
TOTAL (III) = (I 1.053.
+ II)
660,24

RGF - Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa dos Restos a Pagar - Defensoria
Pública do Estado de Roraima

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Valores

Notas Explicativas

1.760.258,34

Boa Vista - RR, 28 de Janeiro de 2021.

RGF - Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do
Relatório de Gestão Fiscal

SICOJURR - 00073664

Valor Até o Quadrimestre
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Em 2019 houve o Reconhecimento de "Demais Obrigações
Financeiras (e)" não inscritos em restos à pagar no valor de R$
3.082.981,07 (três milhões, oitenta e dois mil, novecentos e oitenta
e um reais e sete centavos) referente a IRRF 2019, sendo que foi
dado baixa do valores pagos no decorrer do exercício de 2020 no
montante de R$ 1.322.722,73 (um milhão, trezentos e vinte e dois
mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos),
reduzindo as "Demais Obrigações Financeiras (e)" para R$
1.760.258,34 (um milhão, setecentos e sessenta mil, duzentos e
cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Diário da Justiça Eletrônico

Receita Corrente Líquida
Receita Corrente Líquida
Receita Corrente Líquida
Receita Corrente Líquida Ajustada

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 098/100

4.335.140.311,47
4.335.140.311,47
-

RGF - Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Valor Realizado no Período
Relatório de Gestão Fiscal
Despesa com Pessoal

VALOR

Despesa com Pessoal
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

% SOBRE A RCL
AJUSTADA

52.215.889,21 1,20

Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa
DISPONIBILIDAD
E DE CAIXA
LÍQUIDA (APÓS
RGF - Anexo 06 | Tabela 6.0 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
A INSCRIÇÃO EM
Demonstrativo Simplificado do Relatório de NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO RESTOS A
Gestão Fiscal
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
Restos a Pagar
DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar
709.986,41
-1.729.199,44
Valor Total
709.986,41
-1.729.199,44
RGF - Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Notas Explicativas
O saldo negativo apresentado no Quadro de Restos a pagar ocorreu devido ao reconhecimento de
obrigação referente ao exercício de 2019. Ressalto que no exercício de 2020 não
houveram cancelamentos de restos a pagar por insuficiência financeira. Dessa forma, todos os restos a
pagar de 2020 possuíam suas respectivas disponibilidades financeiras.
RGF - Anexo 06 | Tabela 6.0 -Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Notas Explicativas
Notas Explicativas:

Valores

Boa Vista - RR, 28 de Janeiro de 2021.
Stélio Dener de Souza Cruz
Defensor Público-Geral

Irene Roque dos Anjos
Chefe do Controle Interno
Riso Duarte B. Filho
Diretor do Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Em 28 de janeiro de 2021.
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Maria de Fátima L. da Silva
Diretora Geral

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6850 099/100

Documento assinado eletronicamente por RISO DUARTE BARBOSA FILHO, Diretor do
Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças, em 28/01/2021, às 14:04, conforme
horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de
outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de
dezembro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por IRENE ROQUE DOS ANJOS, Chefe de Controle
Interno, em 28/01/2021, às 16:22, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
28/01/2021, às 16:25, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de
2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 28/01/2021, às 16:28, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0254100 e o código CRC D0CEB047.
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Expediente de 29/01/2021
PORTARIA Nº 002/2021

Tabelionato 1º Ofício

Boa Vista, 1 de fevereiro de 2021

Dispõe sobre a nomeação de cargo do 1º Ofício de
Notas, Protesto e Registros de Boa Vista.
JOZIEL SILVA LOUREIRO, Tabelião e Oficial do Primeiro Ofício de Notas, Protesto e
Registros de Boa Vista - Roraima, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO que compete aos Notários e Oficiais de registros contratarem e
nomearem Escreventes, Substitutos e Auxiliares, como empregados com remuneração livremente
ajustada e sob o regime da legislação Trabalhista;
CONSIDERANDO o disposto do Parágrafo § 3º do Artigo 20º da Lei 8.935/94;
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear Rodrigo Andrade Valério, portador da Cédula de Identidade RG nº 3035000
SSP/RR, e inscrito no CPF/MF nº 022.298.242-01, como Escrevente Autorizado, podendo assinar todos
os atos inerentes aos serviços de Notas e de Registro Civil.
Artigo 2º - Esta Portaria será revogada simultaneamente ao término do contrato de trabalho.
Boa Vista - Roraima, 01 de fevereiro de 2021.

oDyczeBx50VIXaqaO0PrvkB87GY=

Joziel Silva Loureiro
Tabelião e Oficial
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