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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO
Expediente de 27/04/2022
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO TJRR/TP N. 09, DE 20 DE ABRIL DE 2022.

Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 28 de abril de 2022

Altera a Resolução TJRR n. 70, de 19 de dezembro de 2016,
que regulamenta a estrutura organizacional do Poder
Judiciário do Estado de Roraima e o mapeamento dos cargos
em comissão e funções de confiança.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso
de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a busca constante da excelência, valor sob o qual se sustenta o Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima, conforme Planejamento Estratégico 2021/2026;
CONSIDERANDO a previsão legal para transformação de cargos em comissão e funções de confiança do
quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, desde que não importe em aumento de
despesa, nos termos do art. 45 da Lei Complementar Estadual n. 227, de 4 de agosto de 2014, com
redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 249, de 15 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n. 310, de 22 de fevereiro de 2022; e
CONSIDERANDO que a estrutura organizacional impacta diretamente na eficiência do Poder Judiciário,
devendo, para tanto, ser dinâmica e alinhada às prioridades institucionais,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 2º da Resolução TJRR n. 70, de 19 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º Integram a estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado de Roraima as unidades
cuja designação, classificação, subordinação e finalidade são as constantes no Anexo I,
representadas graficamente em organograma disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima.” (NR)
Art. 2º O § 2º do art. 4º da Resolução TJRR n. 70, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º....…………………………....................…...………………………………………………………………
…………………………………………………….,……………………………………………...…......................
§ 2º A estrutura básica comum às unidades judiciais de primeiro grau é gabinete de Juiz e Secretaria,
podendo apresentar outras estruturas vinculadas, conforme organograma disponibilizado no site do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.” (NR)

Art. 4º A Subsecretaria de Compras passa a ser Subsecretaria de Aquisições, Licitações e
Credenciamentos, subordinada à Secretaria de Gestão Administrativa.
Art. 5º O cargo em comissão de Coordenador de Núcleo, código TJ/DCA-3, do Núcleo Jurídico
Administrativo, passa a ser a função de confiança de Coordenador de Núcleo, código TJ/FC-1.
Art. 6º Subtrair do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima:
I - um cargo em comissão de código TJ/DCA-5;
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Art. 3º Criar o Setor de Monitoramento e Informações Estratégicas, subordinado à Secretaria de Gestão
Estratégica.
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II - cinco cargos em comissão de código TJ/DCA-6;
III - dois cargos em comissão de Analista de Negócios, código TJ/DCA-10;
IV - um cargo em comissão de Assessor Técnico II, código TJ/DCA-14;
V - um cargo em comissão de Assessor Técnico III, código TJ/DCA-19; e
VI - uma Função Técnica Especializada, código TJ/FC-5.
Art. 7º Acrescer ao Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima:
I - um cargo em comissão de Assessor Técnico I, código TJ/DCA-13;
II - onze cargos em comissão de Assessor Técnico II, código TJ/DCA-14;
III - um cargo em comissão de Assessor de Gabinete Administrativo, código TJ/DCA-16;
IV - um cargo em comissão de Assessor Técnico III, código TJ/DCA-19;
V - uma função de confiança de Assessor Executivo, código TJ/FC-1;
VI - uma função de confiança de Diretor de Secretaria, código TJ/FC-2;
VII - uma função de confiança de Chefe de Setor, código TJ/FC-4; e
VIII - três funções Técnicas de Assessoramento, código TJ/FC-6.
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Art. 8º O Anexo I, referente à Estrutura Administrativa da Presidência, da Resolução TJRR n. 70, de 2016,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"(...)
21.1.2. Setor de Monitoramento e Subsidiar a definição da estratégia e a sinergia das ações de gestão
Informações Estratégicas
com dados e informações nas áreas judicial e administrativa.
(...)
Articular os processos de estruturação das contratações do Poder
Judiciário, desde o planejamento, em todas as suas etapas, até a
23.3.4. Subsecretaria de Aquisições,
efetivação, com entregas precisas, tempestivas e harmônicas.
Licitações
e
Credenciamentos,
Coordenar e colaborar com a construção de estudos técnicos
subordinada à Secretaria de Gestão
preliminares, termos de referência e projetos básicos das
Administrativa.
contratações do Poder Judiciário, exceto os que envolvam serviços e
obras de engenharia.
”(NR)
Art. 9º O Anexo II da Resolução TJRR n. 70, de 19 de 2016, passa a vigorar de acordo com o Anexo I desta
Resolução.
Art. 10. O Anexo III da Resolução TJRR n. 70, de 2016, passa a vigorar de acordo com o Anexo II desta
Resolução.
Art. 11. Revogar os itens 31 e 69 do Anexo IV da Resolução TJRR n. 70, de 2016, referentes aos Requisitos
para Provimento de Cargo em Comissão.
Art. 12. O Anexo IV da Resolução TJRR n. 70, de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
Servidor Efetivo
do Poder
Judiciário de
Roraima

Formação Superior em Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Economia, Gestão Financeira ou
Gestão Pública.

(...)
47.

Chefe do Escritório de
Cerimonial

-

Formação superior em Comunicação Social, com
qualquer habilitação, ou Secretariado Executivo.

-

Formação superior em Comunicação Social, com
habilitação em Jornalismo.

(...)
Chefe do Escritório de
Comunicação
”(NR)
62.
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Subsecretário de
11. Aquisições, Licitações e
Credenciamentos
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Art. 13. O Anexo V da Resolução TJRR n. 70, de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
58. Chefe do Setor de Mídias Sociais

Servidor efetivo com Formação Superior em Comunicação
Social, com qualquer habilitação, ou Formação Superior em
Publicidade.

(...)
65.
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Coordenador do Núcleo de
Servidor efetivo com Formação Superior em Comunicação
Comunicação e Relações Institucionais Social com qualquer habilitação.

(...)
78.

Chefe do Setor de Produção e
Comunicação

79.

Chefe do Setor de Apoio Administrativo,
Servidor Efetivo com Formação Superior.
Financeiro e Orçamentário

80.

Coordenador do Núcleo
Jurídico Administrativo

81. Gestor do NUPEMEC
82.

Chefe do Setor de Monitoramento e
Informações Estratégicas

83. Assessor Executivo
”(NR)

Servidor Efetivo com Formação Superior.

Servidor Efetivo com Formação Superior em Direito.
Servidor Efetivo com Formação Superior e certificação em
conciliação ou mediação judicial, nos termos da Resolução
CNJ n. 125/2010.
Servidor efetivo com Formação Superior.
Servidor efetivo com Formação Superior.

Art. 14. Revogar o item 90 do Anexo VI da Resolução TP n.70, de 2016.
Art. 15. O Anexo VI da Resolução TJRR n. 70, de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
20. COORDENADOR DO NÚCLEO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Auxiliar na condução das unidades de apoio indireto à atividade judicante por meio do suporte jurídico para
promover soluções em consonância com os objetivos institucionais;
Coordenar as atividades de suporte jurídico de modo que viabilize ao Poder Judiciário solucionar suas
demandas com foco nos resultados, assegurando a legalidade em todas as suas etapas;
Realizar pesquisas de jurisprudência, doutrina e legislação para subsidiar juridicamente a unidade de
lotação;
Elaborar Projetos de Lei, regulamentos e outros atos da Administração de interesse do Poder Judiciário e
acompanhar sua tramitação;
Prestar suporte jurídico nos processos em que o Poder Judiciário figurar como parte ou for intimado para
prestar esclarecimentos ou informações;
Designar servidor para auxiliar a Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos durante o
processo de contratações sempre que for demandado, prestando suporte jurídico principalmente na fase de
planejamento da contratação;

Coordenar a emissão parecer jurídico nas matérias em que haja previsão legal, especialmente nas
contratações e aquisições, alteração e execução contratual;
Acompanhar as metas aplicáveis à unidade definindo objetivos específicos internos em conjunto com a
equipe para assegurar seu alcance;
Contribuir com a metodologia de gestão por processos, participando do aperfeiçoamento dos fluxos no
portal simplificar propondo inovações aos procedimentos de trabalho com o objetivo de conferir celeridade
aos trâmites processuais.
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Analisar preliminarmente as demandas remetidas à unidade de modo a evitar que processos de prescindem
de análise jurídica sejam submetidos ao Núcleo;
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21. SUBSECRETÁRIO DE CONTRATOS
Acompanhar e controlar todos os contratos firmados pelo Poder Judiciário, realizando sua elaboração e
formalização do instrumento contratual;
Realizar a análise crítica dos contratos, primando pela boa aplicação dos recursos do Poder Judiciário por
meio do acompanhamento das despesas, identificando eventuais ajustes que necessitem de deliberação
superior;
Avaliar os objetos contratados e sugerir à Secretaria de Gestão Administrativa inovações em modelos de
contratação que sejam mais vantajosos para a administração;
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Realizar projeções e tendências das despesas contratuais, a fim de subsidiar as ações de planejamento,
principalmente no que tange às propostas orçamentárias anuais;
Acompanhar o plano de contratação anual, a fim de planejar e organizar as atividades da Subsecretaria;
Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios de acompanhamento relativos aos contratos,
inclusive para atender instrumentos legais de controle, como prestação de contas e outros, que venham a
ser exigidas do Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos judiciais;
Supervisionar a distribuição de notas de empenho;
Supervisionar o controle da vigência, o saldo e os prazos das Atas de Registro de Preços e dos contratos
celebrados pelo Poder Judiciário;
Instruir e submeter para deliberação superior eventuais irregularidades cometidas pelos contratados;
Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos apresentados pelas contratadas;
Instruir eventuais pedidos de acréscimo ou supressão contratual oriundas das unidades interessadas, ou
por iniciativa própria quando identificar valores abaixo ou acima do previsto;
Solicitar, controlar e analisar as garantias dos contratos e suas adequações;
Controlar, preparar e acompanhar o pagamento das despesas decorrentes de contratos;
Manter em arquivo digital o instrumento contratual e os demais documentos a ele relacionados, tais como,
termos aditivos, apostilas e respectiva publicação de extratos;
Auxiliar a Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos e os pregoeiros durante o processo
de contratações, sempre que for solicitado;
Demandar, orientar, esclarecer, auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas do fiscal
técnico.
22. SUBSECRETÁRIO DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS
Planejar a contratação de mão de obra terceirizada e gerenciar os contratos firmados pelo Poder Judiciário,
realizando sua elaboração e formalização do instrumento contratual e acompanhando as respectivas
alterações;
Realizar a análise crítica dos contratos de mão de obra terceirizada, primando pela boa aplicação dos
recursos do Poder Judiciário por meio do acompanhamento das despesas, identificando eventuais ajustes
que necessitem de deliberação superior;
Avaliar os objetos contratados e sugerir à Secretaria de Gestão Administrativa inovações em modelos de
contratação que sejam mais vantajosos para a administração;

Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios de acompanhamento relativos aos contratos de
mão de obra terceirizada, inclusive para atender instrumentos legais de controle como prestação de contas
e outros que venham a ser exigidos do Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos judiciais;
Supervisionar a distribuição de notas de empenho dos contratos sob sua gestão;
Supervisionar o controle da vigência, saldo e prazos das Atas de Registro de Preços e dos contratos de
mão de obra terceirizada celebrados pelo Poder Judiciário;
Instruir e submeter para deliberação superior eventuais irregularidades cometidas pelos contratados;
Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos apresentados pelas contratadas;
Instruir eventuais pedidos de acréscimo ou supressão contratual oriundas das unidades interessadas, ou
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Realizar projeções e tendências das despesas dos contratos sob sua gestão, a fim de subsidiar as ações
de planejamento, principalmente no que tange às propostas orçamentárias anuais;
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por iniciativa própria quando identificar valores abaixo ou acima do previsto;
Solicitar, controlar e analisar as garantias dos contratos e suas adequações;
Controlar, acompanhar e preparar o pagamento das despesas decorrentes de contratos terceirizados;
Manter em arquivo digital o instrumento contratual e os demais documentos a ele relacionados, tais como,
termos aditivos, apostilas e respectiva publicação de extratos;
Auxiliar a Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos e os pregoeiros durante o processo
de contratações terceirizadas, sempre que for solicitada;
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Demandar, orientar, esclarecer, auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas do fiscal
técnico dos contratos de terceirização;
Fiscalizar administrativamente, por amostragem, os direitos trabalhistas dos terceirizados;
Gerenciar as contas vinculadas, seus respectivos recolhimentos e liberações, nos termos da legislação
específica.
(...)
25. SUBSECRETÁRIO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS
Coordenar todas as contratações do Poder Judiciário, em conformidade com as prioridades definidas no
plano de contratação anual;
Supervisionar o processo de contratação, orientando as equipes de contratação na correta instrução dos
procedimentos, e atuar em parceria com os demais setores envolvidos para assegurar a eficiência e
eficácia dos objetos contratados;
Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios de acompanhamento relativos às contratações,
inclusive a fim de atender instrumentos legais de controle como prestação de contas e outros que venham a
ser exigidos do Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos judiciais;
Elaborar e revisar as minutas de edital e de credenciamento, e publicar os respectivos editais;
Organizar e programar, junto com os setores demandantes, as contratações usuais; e com o corpo da
gestão, as oriundas do plano de contratações estratégicas, assegurando sua conclusão tempestiva;
Registrar as penalidades aplicadas às empresas contratadas;
Orientar, esclarecer e dirimir questões controversas e dúvidas das equipes de contratação, auxiliando na
cotação de preço, instrução procedimental, estudos técnicos preliminares, evitando retrabalho e eventual
falha nas contratações;
Realizar os certames licitatórios e os credenciamentos;
Instruir e submeter à Secretaria fatos para apuração de irregularidades cometidas pelos licitantes.
(...)
48. SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Propiciar ao Poder Judiciário as instalações físicas propícias, salutares, acessíveis, seguras e favoráveis à
boa prestação jurisdicional por meio do municiamento formalmente quanto à situação das unidades, suas
condições e adequação aos padrões a fim de subsidiar a definição de prioridades conforme Planejamento
Estratégico;
Supervisionar a manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de todos os edifícios
pertencentes ou utilizados pelo Poder Judiciário;

Elaborar parâmetros técnicos para a contratação de projetos de Arquitetura e Engenharia;
Compor a Comissão de Planejamento de Obras do Poder Judiciário;
Elaborar os Projetos Básicos e Executivos para subsidiar os procedimentos de contratação e execução de
obras e serviços de engenharia;
Desenvolver os orçamentos e especificações necessários às contratações;
Auxiliar a Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos durante o processo de contratações
sempre que for solicitado;
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Gerir todos os serviços e obras de engenharia visando a assegurar tanto sua conformidade técnica quanto
de seus objetos às necessidades e prioridades definidas nos instrumentos de planejamento;
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Acompanhar todos os contratos de obras e serviços de engenharia firmados pelo Poder Judiciário, zelando
pela observância de seu cronograma físico-financeiro;
Realizar a análise crítica dos contratos, primando pela boa aplicação dos recursos por meio do
acompanhamento das despesas, identificando eventuais ajustes que necessitem de deliberação superior;
Avaliar os objetos contratados e sugerir à Secretaria de Gestão Administrativa inovações em modelos de
contratação que sejam mais vantajosos para a administração em sua área de atuação;
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Realizar projeções e tendências das despesas contratuais a fim de subsidiar as ações de planejamento,
principalmente no que tange às propostas orçamentárias anuais;
Acompanhar o plano de contratação anual e o Plano de Obras a fim de planejar e organizar as atividades
da Subsecretaria, propondo as adequações decorrentes do Plano de Gestão;
Demandar, orientar, esclarecer, auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas do fiscal
técnico;
Implementar as ações da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão.
(...)
53. CHEFE DO SETOR DE LOGÍSTICA
Dotar o Poder Judiciário do serviço de logística de transporte necessário ao seu bom funcionamento,
disponibilizando veículos e motoristas no tempo e qualidade necessários;
Gerenciar a rotina de transporte entre os prédios do Poder Judiciário de modo a atender às necessidades,
otimizando os custos, com base nas prioridades das demandas na capital e interior;
Gerenciar a frota do Poder Judiciário de modo a assegurar a conformidade dos veículos por meio de
revisões preventivas e corretivas;
Coordenar a utilização dos veículos e designação de seus condutores, verificando a prioridade das
demandas na capital e interior;
Fiscalizar os contratos de lavagem, mecânica em geral, elétrica, filtros, direção e outros relativos à frota do
Poder Judiciário;
Monitorar as manutenções de forma individualizada por veículo, registrando de forma específica o serviço
realizado, as peças substituídas, a fim de controlar atuação das empresas contratadas e ainda a
vantajosidade de manter o veículo na frota;
Gerenciar os motoristas no desempenho de suas atividades, designando-os para cada operação;
Interagir com os motoristas para identificar a situação dos veículos e as necessidades de manutenção, bem
como para certificar a eficácia dos serviços de manutenção porventura realizados;
Gerir o abastecimento dos veículos e controlar seu consumo buscando a otimização por meio da
organização logística do transporte;
Atuar nos casos de ocorrência de sinistro envolvendo veículos pertencentes à frota do Poder Judiciário;
Apurar responsabilidade em infrações de trânsito que porventura envolvam veículos do Poder Judiciário;
Planejar a aquisição, terceirização ou desfazimento de veículos, encaminhando a sugestão ao setor
competente;
Elaborar Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) dos
materiais e serviços essenciais à manutenção da frota para viabilizar as respectivas contratações;

Organizar Relatórios relacionando os veículos pertencentes à frota do TJRR, por placa, ano, estado de
conservação e lotação, para disponibilização no portal da transparência, assim com o Quadro de Execução
das Despesas Mensais referentes aos Contratos e Atas de Registro de Preços, sob fiscalização do setor;
Auxiliar a Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos e os pregoeiros durante o processo
de contratação de materiais e serviços em sua área de atuação, sempre que for solicitado.
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Elaborar manifestação quando da realização de licitação com a ocorrência de impugnação/esclarecimentos
à edital, cujo objeto é relativo aos materiais e serviços essenciais à manutenção da frota de veículos deste
Tribunal;
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(...)
143. CHEFE DO SETOR DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO
Elaborar, coordenar, supervisionar e avaliar o planejamento estratégico de comunicação da Ejurr;
Promover a comunicação institucional, mediante produção e veiculação de materiais jornalísticos,
publicitários e de marketing digital nos canais de comunicação da escola;
Manter relacionamento direto com o Núcleo de Comunicação e de Relações Institucionais do TJRR;

Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 28 de abril de 2022

Coordenar, supervisionar e avaliar as transmissões de conteúdo e produções audiovisuais da Ejurr;
Participar da elaboração do relatório de gestão anual;
Elaborar os relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas pelo setor;
Garantir a manutenção técnica dos equipamentos, assegurando a boa funcionalidade destes;
Elaborar projeto de aquisição de materiais e contratação de serviço para o estúdio diante de eventuais
necessidades, realizando a devida especificação técnica;
Planejar e estimular práticas de melhoria contínua, visando à eficiência na utilização dos recursos do
estúdio e melhoria no atendimento do usuário interno e externo.
Gerenciar o controle dos equipamentos do estúdio;
Desempenhar outras atividades, de competência deste setor, delegadas por unidade superior ou contidas
em demais normas.
144. CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO
Executar atividades administrativas necessárias à garantia da realização do plano anual de atividades
pedagógicas;
Elaborar e executar o plano anual de aquisição e contratação da Ejurr;
Participar da elaboração do relatório de gestão anual da escola;
Elaborar os relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas pelo setor;
Acompanhar o processo de elaboração do orçamento anual da escola;
Acompanhar o orçamento da escola e a sua execução;
Coordenar e praticar os atos administrativos necessários para o processo de contratação de professores e
palestrantes;
Coordenar procedimentos operacionais e praticar os atos administrativos necessários para a realização de
cursos e de outros eventos que dependam de contratação;
Coordenar processo de contratação de prestação de serviços e de aquisição de bens e materiais;
Coordenar a movimentação de bens móveis;
Coordenar a manutenção de bens imóveis;
Fornecer à SOF as informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária anual do Tribunal de
Justiça, após a aprovação da Direção;
Desempenhar outras atividades delegadas pela Direção, pela Unidade Superior ou contidas em normas.
(...)
” (NR)
Art. 16. Revogar o Anexo VII da Resolução TJRR n. 70, de 19 de dezembro de 2016.

Desembargador Cristóvão Suter
Presidente

SICOJURR - 00078680
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Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
CARGOS EM COMISSÃO
Cargo
Código
TJ/DCA-1 Secretário-Geral

Quantidade por cargo

Total de vagas

1

1

TJ/DCA-2 Secretário

7

7

TJ/DCA-4 Assessor Executivo

1

1

104

104

TJ/DCA-6 Assessor Jurídico
TJ/DCA-7 Assessor Estatístico

2

TJ/DCA-7 Subsecretário

21

TJ/DCA-7 Chefe de Escritório

4

TJ/DCA-7 Gestor de Fórum

2

TJ/DCA-9 Assessor Especial

13

TJ/DCA-10 Analista de Negócios

2

TJ/DCA-10 Gerente de Projetos

4

TJ/DCA-11 Chefe de Gabinete de Desembargador

13

TJ/DCA-13 Assessor Técnico I

35

TJ/DCA-13 Chefe Adjunto do Gabinete Militar

1

TJ/DCA-13 Assessor de Saúde

4

TJ/DCA-14 Oficial de Gabinete de Desembargador

13

TJ/DCA-14 Assessor Técnico II

57

TJ/DCA-15 Oficial de Gabinete de Juiz

40

40

TJ/DCA-16 Assessor de Gabinete Administrativo

17

17

TJ/DCA-19 Assistente de Gabinete

13

TJ/DCA-19 Assessor Técnico III

40

29

13
6
13
40

70

53
394
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Total

09/36
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ANEXO II
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Função
Código
TJ/FC-1 Coordenador de Núcleo

Quantidade por função

Total de vagas

6

TJ/FC-1

Coordenador do Centro Médico e de
Qualidade de Vida

1

TJ/FC-1

Coordenador Acadêmico

1

TJ/FC-1

Chefe do Gabinete Militar

1

TJ/FC-1

Assessor Executivo

1

TJ/FC-2

Diretor de Secretaria

39

TJ/FC-2

Diretor de Gestão

2

TJ/FC-3

Presidente de Comissão Permanente

2

TJ/FC-3

Subdiretor

1

TJ/FC-3

Gestor do NUPEMEC

1

TJ/FC-4

Chefe de Setor

54

54

TJ/FC-5

Função Técnica Especializada

33

33

TJ/FC-6

Função Técnica de Assessoramento

49

49

TJ/FC-7

Função Operacional de Fórum

9

9

Total

10/36
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10

41

4

200

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 27 DE ABRIL DE 2022.
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Michelle Miranda de Albuquerque
Diretora de Secretaria
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PRESIDÊNCIA
PORTARIAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de abril de 2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e
Considerando o teor do procedimento SEI nº 0004198-57.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Nº 367 - Convalidar a designação do Juiz de Direito Paulo Cézar Dias Menezes, titular da Vara de
Execução Fiscal, por ter respondido pela Diretoria do Fórum Cível Advogado Sobral Pinto, no dia
25/04/2022, em virtude de folgas da titular, sem prejuízo de outras designações.
Nº 368 - Designar o Juiz de Direito Paulo Cézar Dias Menezes, titular da Vara de Execução Fiscal, para
responder pela Diretoria do Fórum Cível Advogado Sobral Pinto, no período de 26 a 29/04, de 02 a 06/05 e
de 09 a 13/05/2022, em virtude de folgas da titular, sem prejuízo de outras designações.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 27/04/2022, às 09:01, 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 1290924 e o código CRC C45205D1.

PORTARIAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e
Considerando o teor do procedimento SEI nº 0022034-77.2021.8.23.8000,
RESOLVE:
Nº 369 - Conceder à servidora Araneiza Rodrigues Da Silva Toaldo, Secretária de Gestão de Pessoas, a
2ª etapa do recesso forense, referente a 2021, nos dias 25 e 26/04/2022.

Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 27/04/2022, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria
da Presidência - TJRR nº1650/2016.

SICOJURR - 00078686
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Nº 370 - Designar a servidora Deise De Andrade Bueno, Função Técnica Especializada, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Secretário de Gestão de Pessoas, nos dias 25 e
26/04/2022, em virtude de recesso forense da titular.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código veriﬁcador 1285749 e o código CRC 17B0D7B5.

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de abril de 2022

PORTARIAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e
Considerando o teor do procedimento SEI nº 0002205-76.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Nº 371 - Exonerar Ítalo Luiz De Souza Albuquerque, lotado na Secretaria da Vara de Execução Penal, do
cargo em comissão de Assessor Técnico II, código TJ/DCA-14, a contar da publicação desta portaria.
Nº 372 - Exonerar Isabela Melo De Andrade, lotada no Gabinete da Vara de Execução Penal, do cargo em
comissão de Oﬁcial de Gabinete de Juiz, código TJ/DCA-15, a contar da publicação desta portaria.
Nº 373 - Nomear Isabela Melo De Andrade para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico II,
código TJ/DCA-14, com lotação no Gabinete da Vara de Execução Penal, a contar da publicação desta
portaria.
Nº 374 - Exonerar a servidora Rosana Vanusa Ferraz Dos Santos, Técnica Judiciária, lotada na Vara de
Execução Penal, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete Administrativo, código TJ/DCA-16, a
contar da publicação desta portaria.
Nº 375 - Nomear a servidora Rosana Vanusa Ferraz Dos Santos, Técnica Judiciária, para exercer o cargo
em comissão de Oﬁcial de Gabinete de Juiz, código TJ/DCA-15, com lotação no Gabinete da Vara de
Execução Penal, a contar da publicação desta portaria.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 27/04/2022, às 10:04, 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 1279992 e o código CRC 6D42BA99.

PORTARIA Nº 376, DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022

Considerando o teor do procedimento SEI nº 0007598-79.2022.8.23.8000,
RESOLVE:

SICOJURR - 00078686
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e
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Designar o servidor Cleomar Davi Weber, Assessor Jurídico, para, sem prejuízo de suas atribuições,
responder pela função de Coordenador do Núcleo de Precatórios, no período de 23 a 31/05/2022, em
virtude do recesso da titular.

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de abril de 2022

Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 27/04/2022, às 09:28, 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 1286829 e o código CRC 7FB7BD1F.

EXTRATO DE DECISÃO
SEI nº 0005921-14.2022.8.23.8000
Assunto: Solicitação de Diárias - Juiz Cleber Gonçalves Filho.
DECISÃO:
Posto isto, com lastro nos pareceres dos órgãos técnicos deste Tribunal, presentes os requisitos legais,
deﬁro o pleito.
Publique-se o extrato da presente decisão.
Após, à SGM e SOF para as providências de estilo.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 27/04/2022, às 09:17, 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 1275075 e o código CRC 6027AE74.

EXTRATO DE DECISÃO
SEI nº 0007029-78.2022.8.23.8000
Assunto: Conversão de férias 2022 - Juiz Substituto Marcelo Batistela Moreira.
DECISÃO:
Posto isto, com lastro nas manifestações dos órgãos técnicos deste Tribunal, presentes os requisitos
legais, deﬁro o pedido para ﬁns de conversão de 1/3 (um terço) das férias do requerente em abono
pecuniário, condicionado à existência de disponibilidade orçamentária/ﬁnanceira.
Publique-se o extrato da presente decisão.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 25/04/2022, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria
da Presidência - TJRR nº1650/2016.
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Após, à SGM para as providências de estilo.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código veriﬁcador 1282409 e o código CRC 68DABB8F.
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EXTRATO DE DECISÃO
SEI nº 0008396-74.2021.8.23.8000
Assunto: Requerimento de concessão de Teletrabalho.
DECISÃO:
Posto isto, com lastro nas manifestações do corpo técnico deste Tribunal, preenchidos os requisitos
legais, deﬁro o pedido de teletrabalho à servidora Larissa Caroline Leão Reis, Técnica Judiciária, pelo
período de 1 (um) ano, a contar da presente data.
Publique-se o extrato da presente decisão.
Após, à SGP para as providências de estilo.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 27/04/2022, às 09:49, 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 1265495 e o código CRC 3CD45099.

EXTRATO DE DECISÃO
SEI nº 0004361-37.2022.8.23.8000
Assunto: Requerimento de concessão de Teletrabalho.
DECISÃO:
Posto isto, com lastro nas manifestações do corpo técnico deste Tribunal, preenchidos os requisitos
legais, deﬁro o pedido de teletrabalho à servidora Luana Caroline Lucena Lima, Técnica Judiciária, durante
o período de gravidez.
Publique-se o extrato da presente decisão.
Após, à SGP para as providências de estilo.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 27/04/2022, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria
da Presidência - TJRR nº1650/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código veriﬁcador 1265609 e o código CRC 81E08E91.
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Expediente do dia 27/4/2022
PORTARIA/CGJ Nº 24, DE 25 DE ABRIL DE 2022.
A CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas

Jurídica da Corregedoria - Corregedoria

Boa Vista, 28 de abril de 2022

atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o teor do Procedimento SEI 0008169-50.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Art.1° Alterar a escala dos Juízes que atuam no Núcleo de plantão Judicial e Audiências de
Custódia, fazendo constar a modificação abaixo.

Plantão - NUPAC

Período

Vara de Execução Penal

19/4/22

2ª Vara Criminal

15/8/22

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
BRENO COUTINHO

d3gts3glFfqv5UE/0I4ruYXSypY=

Juiz Corregedor
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PORTARIA/CGJ Nº 25, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
A CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Determinação de n.º 23 do Pedido de Providências nº 000131609.2022.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça;

Jurídica da Corregedoria - Corregedoria

Boa Vista, 28 de abril de 2022

CONSIDERANDO o Teor do SEI nº 0004717-25.2022.8.23.60301-380,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Correição a ser realizada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Boa Vista, contido no SEI n.º 0004717-25.2022.8.23.60301-380 (EP 1276375).
Art. 2º Ficam convocados os seguintes servidores para a ação:
Servidor(a)
Vivaldo Barbosa de

Cargo/Função

Chefe de Setor
Araújo Neto
Thiago Marques Lopes Analista Judiciário - área judiciária
Robervando Magalhães
Técnico Judiciário
e Silva
Luan de Araújo Pinho Chefe do Escritório de Auditoria

Lotação
Setor de Gestão Extrajudicial - SGEJ
Setor de Gestão Extrajudicial - SGEJ
Setor de Gestão Extrajudicial - SGEJ
Escritório de Auditoria - EA

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
BRENO COUTINHO

d3gts3glFfqv5UE/0I4ruYXSypY=

Juiz Corregedor
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art.5º, V da Portaria nº
494/2021, DECIDE:
SEI nº 0008140-97.2022.8.23.8000
Origem: Diretoria do Fórum Criminal
Assunto: Suprimento de Fundos
DECISÃO

1. Trata-se de procedimento administrativo solicitando suprimentos de fundos em nome
do servidor JORGE LUIS JAWORSKI, Gestor de Fórum, lotado na Diretoria do Fórum Criminal,
conforme o formulário acostado ao evento 1287206.

Departamento - Planejamento e Finanças / Diretoria - Secretaria Geral
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2. Remetidos os autos à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, a Chefe daquela
Subsecretaria informou que o servidor pertence ao Quadro de Pessoal de efetivo deste Tribunal,
bem como esclarece que não constam registro de penalidades administrativas ou outra ocorrência
que desabone sua conduta, conforme EP 1290869.
3. A Comissão Permanente de Sindicância informou que o servidor não responde à sindicância ou à
processo administrativo disciplinar.
4. Instada a se manifestar, a Subsecretaria de Orçamento informou que há disponibilidade
orçamentária para custear o presente pleito no valor solicitado.
5. A Subsecretaria de Contabilidade informou que o servidor encontra-se dentro dos preceitos legais
quanto à liberação de recursos, sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos).

6. Dessa forma, com fulcro nas Portarias GP n.º 826/2015 e 494/2021, instituo Suprimento de Fundo
Fixo de Caixa em nome do servidor JORGE LUIS JAWORSKI portador do CPF nº 382.465.462-87,
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para fazer face às despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme tabela abaixo:
Cargo/Função

Unidade de Atividade

Gestor de Fórum

Diretoria do Fórum Criminal

Valor – R$

Material de consumo (3.3.90.30)

4.000,00

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (3.3.90.39)

4.000,00

SICOJURR - 00078678
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Elemento de despesa
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Prazo de aplicação

60 dias

Prazo de prestação de contas

10 dias
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Valor – R$
Modalidade Saque

Material de consumo (3.3.90.30)

00,00

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (3.3.90.39)

00,00

Departamento - Planejamento e Finanças / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de abril de 2022

7. Publique-se. Certifique-se.
SEI nº 0001647-07.2022.8.23.8000
Origem: Setor de Manutenção Predial
Assunto: Suprimento de Fundos

DECISÃO
1.Trata-se de procedimento administrativo solicitando suprimentos de fundos em
nome do servidor HERLI LEONARDO DA SILVA, Assessor Técnico II, lotado no Setor de
Manutenção Predial.
2.Consta Decisão SOF (1215561) deferindo o Suprimento de Fundos.
3.Com fundamento no item 11.5 do Manual de Normas e Procedimentos para utilização de
Suprimento de Fundos por meio do Cartão de Pagamento do Poder Judiciário do Estado de
Roraima - CPPJE (1ª Edição), APROVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, com base na Análise
Suprimento de Fundos (1278498) e com o permissivo previsto no inciso V, do art. 5º, da Portaria
da Presidência nº 494, de 02/03/2021.

Boa Vista, 27 de Abril de 2022.
Yano Leal Pereira
Secretário de Orçamento e Finanças
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4. Publique-se e certifique-se.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE
PORTARIA N.º 479 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas por meio do art. 3° da Portaria da Presidência n. 494, do dia 2
de março de 2021,
Considerando o teor do Processo n.º 0021504-73.2021.8.23.8000 (Sistema SEI),
RESOLVE:
Art. 1.º Alterar a dispensa do serviço da servidora DEBORA DA SILVA E SILVA, Técnica Judiciária,
anteriormente marcada para o dia 18/5/2022, para ser usufruída no dia 6/5/2022.

Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de abril de 2022

Art. 2.º Alterar a dispensa do serviço da servidora DEBORA DA SILVA E SILVA, Técnica Judiciária,
anteriormente marcada para os dias 19 e 20/5/2022, para ser usufruída nos dias 26 e 27/5/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA TOALDO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no
uso das atribuições que lhes são conferidas por meio do art. 3° da Portaria da Presidência n. 494, do dia 2
de março de 2021,
RESOLVE:
N.º 480 - Tornar sem efeito a Portaria SGP n.º 470, de 25/4/2022, publicada no DJE n.° 7134, de26/4/2022.
N.º 481 - Conceder à servidora BARBARA GRAZIELE CARVALHO BRIGIDO, Assessora Jurídica, a 1.ª
etapa do recesso forense referente a 2021, no período de 2 a 13/5/2022.
N.º 482 - Conceder ao servidor VINICIUS ARRUDA DE SOUSA, Analista Judiciário - Administração, a 2.ª
etapa do recesso forense referente a 2021, no período de 4 a 9/5/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

WOFjeKr84Mm8BZD9fgQ0NoMZ9j0=

ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA TOALDO
Secretária de Gestão de Pessoas
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS
Expediente de 27/04/2022

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 28 de abril de 2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13, DE 11 DE ABRIL DE 2022.

Procedimento Administrativo n.º 0007560-04.2021.8.23.8000
Pregão Eletrônico nº. 13/2022

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pela Secretária de Gestão Administrativa Olene Inácio de
Matos, nomeada pela Portaria n.º 1037, de 14 de setembro de 2021, publicada no DJE n.° 6997 do dia 15
de setembro de 2021, inscrito no CPF sob o n.º 821.353.042-04, Portadora da Carteira de Identidade n.º
170.189/SSP/RR, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de motores
elétricos para portões para atender demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não podendo
ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 13/2022 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim
como a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.

3.1.O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
GRUPO ÚNICO
EMPRESA: DW COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA
CNPJ: 27.864.869/0001-30

SICOJURR - 00078682
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3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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ENDEREÇO COMPLETO : RUA FLAMBOIAM 1057, SALA 2- JARDIM PRIMAVERA CEP: 69.314-184
REPRESENTANTE: NAYARA GUIMARÃES DA SILVA
TELEFONE: (95) 99138-8848
Email: dw.mulitserv@gmail.com

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 28 de abril de 2022

PRAZO DE ENTREGA:Conforme itens 5.2.1 e 5.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.
VALOR
Item

Und

Qtd

Und.

06

R$
2.497,00

R$
14.982,00

02

Deslocamento para Comarca de Mucajaí para
realização da instalação do Motor Elétrico para
portão, e demais especificações, conforme
Termo de Referência - Anexo do Edital.

Und.

01

R$ 220,00

R$ 220,00

03

Deslocamento para Comarca de Bonfim para
realização da instalação do Motor Elétrico para
portão, e demais especificações, conforme
Termo de Referência - Anexo do Edital.

Und.

01

R$ 220,00

R$ 220,00

04

Deslocamento para Comarca de Caracaraí
para realização da instalação do Motor Elétrico
para portão, e demais especificações, conforme
Termo de Referência - Anexo do Edital.

Und.

01

R$ 445,00

R$ 445,00

05

Deslocamento para Comarca de São Luiz do
Anauá para realização da instalação do Motor
Elétrico para portão, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo do Edital.

Und.

01

R$ 929,00

R$ 929,00

01

Descrição

Motor Elétrico para portão com instalação, e
demais especificações, conforme Termo de
Referência - Anexo do Edital.
MARCA: GAREN

Unitário

Total do
Item

MODELO: GRAND KDZ de 3/4 HP

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

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SICOJURR - 00078682
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R$
16.796,00

TOTAL
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CADASTRO RESERVA
Classificação

Licitante

1º

CAMILA M. DA SILVA EIRELI - CNPJ N.º 42.298.029/0001-41

2º

M C S DA SILVA EIRELI - CNPJ N.º 14.723.079/0001-93

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 28 de abril de 2022

Documento assinado eletronicamente por Nayara Guimarães da Silva, Usuário Externo,
em 20/04/2022, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por OLENE INACIO DE MATOS, Secretário(a) de
Gestão Administrativa, em 25/04/2022, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

XmjqxkU6D+SR0cwTPB5EKYS8aBY=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 1287596 e o código CRC F6C5B2D7.
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Boa Vista, 28 de abril de 2022

Diário da Justiça Eletrônico

Comarca de Boa Vista
Não houve publicação para esta data

Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Rorainópolis
Não houve publicação para esta data

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

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data

Comarca de Pacaraima
Não houve publicação para esta data

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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1ª VARA DE FAMÍLIA
Edital de 27/04/2022
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10(dez)
DIAS
O MM JUIZ DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS – SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA
DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BOA VISTA – ESTADO DE RORAIMA, determinou a
FAZ SABER: a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e
Cartório se processam os autos da ação de Interdição nº 0801536-98.2022.8.23.0010 em que é requerente
OZANA PAULINA A COSTA e requerido(a) MIGUEL ALVES DE SOUZA, e que o MM. Juiz decretou a
interdição deste(a), conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DE SENTENÇA: “Diante do exposto e à
vista do contido nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR a INTERDIÇÃO de
MIGUEL ALVES DE SOUZA, na condição de relativamente incapaz, nomeando-lhe como sua Curadora
OZANA PAULINA A COSTA, que deverá assisti-lo(a) nos atos negociais e patrimoniais. O curador
nomeado não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de quaisquer naturezas, eventualmente
pertencentes ao interdito, tampouco contrair dívidas ou empréstimos em nome deste, sem autorização
judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde,
bem-estar do incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil e as
respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso
III, do Código Civil, expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º Ofício desta Comarca
(art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que
determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida anotação ou comunicação, conforme
o caso, do registro da interdição no assento original de nascimento do incapaz. Após o registro da sentença,
conforme o art. 93, parágrafo único da Lei 6.015/73, expeça-se o termo de curatela, constando as
observações acima, e intime-se o curador para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Dispenso a
publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a
gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os
autos, com baixa na distribuição. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima,
aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. E, para contar eu, Maria Cristina
Chaves Viana, o digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o
assinou.

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

Boa Vista, 28 de abril de 2022

7n+mv4p8LbRBtH730BS8GB+rnH4=

Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10(dez)
DIAS
O MM JUIZ DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS – SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA
DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BOA VISTA – ESTADO DE RORAIMA, determinou a
FAZ SABER: a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e
Cartório se processam os autos da ação de Interdição nº 0836448-58.2021.8.23.0010 em que é requerente
REGIANE DE PAULA e requerido(a) MARIA DE LOURDES DE PAULA, e que o MM. Juiz decretou a
interdição deste(a), conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DE SENTENÇA: “Diante do exposto e à
vista do contido nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR a INTERDIÇÃO de
MARIA DE LOURDES DE PAULA, na condição de relativamente incapaz, nomeando-lhe como sua
Curadora REGIANE DE PAULA, que deverá assisti-lo(a) nos atos negociais e patrimoniais. O curador
nomeado não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de quaisquer naturezas, eventualmente
pertencentes ao interdito, tampouco contrair dívidas ou empréstimos em nome deste, sem autorização
judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde,
bem-estar do incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil e as
respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso
III, do Código Civil, expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º Ofício desta Comarca
(art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que
determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida anotação ou comunicação, conforme
o caso, do registro da interdição no assento original de nascimento do incapaz. Após o registro da sentença,
conforme o art. 93, parágrafo único da Lei 6.015/73, expeça-se o termo de curatela, constando as
observações acima, e intime-se o curador para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Dispenso a
publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a
gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os
autos, com baixa na distribuição. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima,
aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. E, para contar eu, Maria Cristina
Chaves Viana, o digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o
assinou.

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

Boa Vista, 28 de abril de 2022
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Expediente de 27/04/2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) LUIZ ALBERTO DE MORAIS JÚNIOR, Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Processo nº 0906883-77.2009.8.23.0010 – (Cumprimento de sentença)
Autor(s): ESTADO DE RORAIMA
Réu(s): VALDEMIR ALVES DOS REIS
Estando a(s) parte(s) adiante qualificada(s) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO da parte(s) VALDEMIR ALVES DOS REIS (RG: 30475 SSP/RR e CPF/CNPJ: XXX.867.822-00),
para tomar conhecimento da decisão proferida nos autos em epigrafe, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de
cumprimento de sentença referente a “danos materiais, atualizados a partir do evento danoso” devidos à
Fazenda Pública Estadual. Entretanto, a sentença (EP. 142) transitou em julgado em 15 de abril de 2011,
conforme certidão no EP. 146, conquanto, conforme decisum no EP. nº 281, foi estabelecido como termo
inicial de prescrição a data de vigência do Novo CPC, para os processos em trâmite, qual seja, 18/03/2016.
Por todo exposto, resta caracterizada, a priori, a ocorrência da prescrição da pretensão exequenda, não
havendo que se falar em processo ad eternum por mero pedido da parte exequente no sentido de diligenciar
bens. Assim, não havendo causa suspensiva ou interruptiva que altere a contagem regular do prazo
prescricional, intimem-se as partes, na forma do parágrafo único do art. 487 do Código de Processo Civil.
Após, venham os autos conclusos para sentença. (...)”. Fica a parte também ciente de que poderá recorrer
da referida decisão no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º do CPC.

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

Boa Vista, 28 de abril de 2022

Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será 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 de abril de
2022. Eu, Anderson Carlos da Costa Santos, Serventuário de Justiça, que o digitei e Priscila Herbert, Diretor(a)
de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara da Fazenda Pública, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça
do Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198-4707 - e-mail:
2fazenda@tjrr.jus.br.

eA6PcPwFfWGJWyeZ/yZnDccO9mw=

PRISCILA HERBERT
Diretor(a) de Secretaria
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2ª VARA CÍVEL
Expediente de 27/04/2022
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO WENDEL PONTES DA COSTA SOARES COM O PRAZO DE 20
(VINTE) DIAS.
O MM. JUIZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA, NA
FORMA DA LEI, ETC....
FAZ SABER a todos que, por este Juízo, tramitam os autos sob o nº 0831146-82.2020.8.23.0010, Ação
Busca e Apreensão, em que figura como autor BANCO HONDA e parte ré WENDEL PONTES DA COSTA
SOARES. Como se encontra o RÉU em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo
de 20 (vinte) dias, no escopo de CITAR este por todo conteúdo da petição inicial, para pagar integralmente a
dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Decreto-Lei 911/69, ou para, querendo, responder no prazo
de 15 (quinze) dias, bem como, para tomar ciência da Decisão liminar e do auto de busca e apreensão do
veículo. Fica ainda advertindo que não sendo contestada a presente ação presumir-se-ão verdadeiros os
fatos alegados pelo Autor (art. 319 do CPC).
E, para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar a ignorância no futuro, mandou
o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Boa Vista (RR), aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
abril de 2022.

Secretaria Vara / 2ª Vara Cível de Competência Residual / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 28 de abril de 2022
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Jucinelma Simões Carvalho
Diretora de Secretaria
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
Expediente de 27/04/2022

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
PORTARIA Nº 752/2022/DPG-CG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 28 de abril de 2022

O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 15042, evento 0355090, Teor do Processo SEI nº 001233/2022;
RESOLVE:
DESIGNAR a Defensora Pública, Drª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES, para,
excepcionalmente, atuar em favor do assistido A. T. C. da S., nos autos do processo nº 080004726.2022.8.23.0010,, que tramita na Comarca de Alto Alegre/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 25 de abril de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 26/04/2022, às 07:42, 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 0355155 e o código CRC BEA1C0F6.
PORTARIA Nº 756/2022/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o Ofício Nº 1553/2022/DEFIT/SDPG, evento 0354813, Teor do Processo Sei
Nº 001227/2022;
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento das Servidoras Públicas GABRIELLE CORRÊA TEIXEIRA e NATÁLIA
KAROLAYNE DE SOUSA CUTRIM, para prestarem Assistência Jurídica através da Defensoria Itinerante,
em Ação a ser realizada em Boa Vista/RR (Região do P.A Nova Amazônia 1, Vicinal 1, Lote 236 e
Truarú), no dia 27 de abril do corrente ano, sem ônus.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 26 de abril de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 26/04/2022, às 09:20, 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.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0355403 e o código CRC 38108533.
PORTARIA Nº 757/2022/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o Ofício Nº 1562, evento 0355017, Teor do Processo Sei Nº 001234/2022;
CONSIDERANDO o Ofício Nº 1583, evento 0355492, Teor do Processo Sei Nº 001234/2022;

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 28 de abril de 2022

RESOLVE:
I - DESIGNAR o Defensor Público Dr. ROGENILTON FERREIRA GOMES e as Servidoras Públicas abaixo
relacionadas para participarem do Mutirão Cível - São Luís do Anauá - 2022, que será realizado na
Defensoria Pública do Município de São Luís do Anauá/RR, no período de 01 a 06 de Maio do corrente
ano, com ônus:






ANA CAROLINA DE ALMEIDA MENDONÇA;
ANA CAROLINE DE SANTANA MACEDO;
MONIQUE DIAS VERAS LIMA;
JUCINARA RODRIGUES MENDES ;
THAIZA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA.

II - DESIGNAR os Servidores Públicos CLAUDIO RIVELINO DA SILVA MELO e LUIZ NICOLAU DA
COSTA SOKOLOWICZ, para viajarem ao Município de São Luís do Anauá/RR, no período de 01 a 06 de
Maio do corrente ano, a fim de transportar o Defensor e as Servidoras acima citadas, com ônus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 26 de abril de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 26/04/2022, às 10:13, 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 0355452 e o código CRC 4211B07D.
PORTARIA Nº 755/2022/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 15098, evento 0355211, Teor do Processo SEI nº 001239/2022;

DESIGNAR o Defensor Público, Dr. JULIAN SILVA BARROSO, para, excepcionalmente, atuar em favor
dos interesses da assistida R. B. da S., nos autos do processo nº 0800493-44.2022.8.23.0005 , que
tramita na Comarca de Alto Alegre/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em 26 de abril de 2022.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício
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Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral
em Exercício, em 26/04/2022, às 08:43, 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 0355380 e o código CRC BDC23A3F.
PORTARIA Nº 764/2022/DPG-CG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 28 de abril de 2022

O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento das Servidoras Públicas GLENYA MARIA DUTRA DE
ARAÚJO e ELCIENE SUELLEN PEREIRA DA CRUZ, para viajarem ao Município de
Caracaraí/RR, no dia 26 de abril do corrente ano, para tratar de assuntos institucionais, com ônus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 26 de abril de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 26/04/2022, às 11:40, 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.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0355696 e o código CRC 41327425.
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