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PRESIDÊNCIA
EDITAL Nº 06, DO DIA 16 DE MAIO DE 2022

Presidência - TJRR

Boa Vista, 17 de maio 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 0004238-39.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO a realização do 1º Concurso “Prêmio de Inovação do Poder Judiciário de
Roraima”, nas modalidades de Iniciativas ou Práticas Inovadoras e Ideias Estruturadas, conforme as
regras dispostas neste edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente concurso será regido por este Edital.
1.2 O Concurso é uma iniciativa de estímulo à cultura da inovação no âmbito do Poder Judiciário de
Roraima, que tem por objetivo incentivar a implementação de inovações em serviços que estejam
alinhadas ao cumprimento do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de Roraima e às diretrizes
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; que visem à excelência no atendimento aos clientes internos e
externos, buscando a melhoria contínua da prestação de serviços, de acordo com a Política de Gestão da
Qualidade do Poder Judiciário roraimense; que estimulem a criatividade e práticas inovadoras para a
resolução de problemas complexos, a redução de custos e o aumento da efetividade; que melhorem a
qualidade de vida dos servidores e se coadunem com a Missão, a Visão, os Valores e a Política do
Tribunal de Justiça de Roraima.
1.3 Para este concurso deﬁne-se como:
a) inovação: toda ação ou iniciativa criada ou remodelada a partir da exploração, com sucesso, de novas
ideias para implementação de processos, serviços ou políticas que gerem melhores resultados para a
instituição e proporcionem maior eﬁciência dos serviços das unidades judiciais e administrativas de forma
a garantir maior efetividade na prestação jurisdicional;
b) práticas inovadoras: iniciativa aprovada pela alta gestão, considerando o alinhamento estratégico,
justiﬁcativa, objetivos, tempo, custos, recursos envolvidos e qualidade;
c) iniciativa: pré-projeto caracterizado por estudos, pesquisas, observações e compartilhamento de
informações e ideias com o objetivo de desenvolver novo processo, serviço ou a melhoria de processos e
serviços; e

2. DO PÚBLICO-ALVO
2.1 Este concurso é destinado a magistrados, servidores, colaboradores (terceirizados ou estagiários) e
público externo que atuaram na criação ou remodelagem de processos, serviços ou políticas no âmbito
do Poder Judiciário de Roraima ou geraram ideias inovadoras e estruturadas para a solução de um
problema, nos termos do item 1.3, "d", deste Edital.
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d) ideia estruturada: conceito ou opinião de pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de um
desaﬁo ou iniciativa com o objetivo de solucionar problemas a partir da aplicação de métodos que
garantam a exequibilidade da ideia com base em estudos, análise de esforço, custo/benefício e impacto.
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2.2 Para a modalidade Iniciativas ou Práticas Inovadoras poderão se inscrever grupos de 2 a 12
integrantes das equipes executoras das práticas ou iniciativas desenvolvidas.
2.3 Para a modalidade Ideias Estruturadas, as inscrições podem ser individuais ou em grupos de até seis
integrantes partícipes da sua estruturação.
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3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições deverão ser feitas em formulário eletrônico a ser disponibilizado no sítio do Núcleo de
Projetos e Inovação do Tribunal de Justiça de Roraima (npi.tjrr.jus.br) entre as 8h do dia 30/05/2022 e as
23h59min do dia 30/06/2022.
3.2 Não serão aceitas inscrições individuais para a modalidade de Iniciativas e Práticas Inovadoras, uma
vez que processos de inovação têm como característica a construção coletiva de processos e serviços.
3.3 O preenchimento dos nomes dos integrantes da equipe executora de que trata o subitem 2.2 deverá
ser feito com a máxima atenção, uma vez que não será permitido, em hipótese alguma, inclusão,
substituição ou exclusão de nomes.
3.4 No preenchimento dos nomes dos integrantes que excederem à inscrição individual para a
modalidade Ideias Estruturadas, deve-se observar os mesmos preceitos do subitem 3.3 deste Edital.
3.5 A Iniciativa ou Prática Inovadora somente poderá ter a sua inscrição aceita neste concurso se:
I- tiver sido implementada no órgão, unidade ou setor ou possuir todos os elementos necessários à
implementação;
II- apresentar ou comprovar resultados mensurados.
III- enquadrar-se em, ao menos, dois dos critérios abaixo relacionados:
a) ter alinhamento com pelo menos um dos objetivos do Planejamento Estratégico Institucional ou Plano
de Gestão;
b) melhorar os serviços prestados diretamente aos jurisdicionados;
c) apresentar resultados ﬁnanceiros positivos, com redução de custos;
d) resultar na implementação ou melhoria de processos e serviços; e
e) utilizar de forma eﬁciente os recursos disponíveis na unidade, incluindo recursos físicos,
administrativos, temporais e de pessoal.
3.6 As inscrições de Ideias Estruturadas devem conter os expedientes desenvolvidos durante a aplicação
do método/abordagem que comprovem sua estruturação na forma do subitem 1.3, alínea "d" deste Edital
e estar relacionada com, pelo menos, dois dos critérios estabelecidos no inciso III, do subitem 3.5 deste
Edital.
3.7 É permitida a inscrição de mais de uma Iniciativa ou Prática Inovadora por equipe e mais de uma Ideia
Estruturada por pessoa ou grupo que a estruturou.
3.8 Não será permitida a inscrição de participante do público externo menor de 16 (dezesseis) anos, bem
como será vetada a participação de parentes, até o segundo grau, dos integrantes da Comissão de
Avaliação.
3.10 No ato das inscrições, os autores das iniciativas ou práticas e das ideias estruturadas que
concorrerem ao “Prêmio de Inovação” concordam automaticamente com a possível utilização do material
na íntegra ou parcial e de modo não oneroso, pelo Poder Judiciário do Estado de Roraima, a qualquer
tempo, bem como a sua divulgação por todos os meios, independente do resultado ﬁnal do concurso.
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3.9 Não serão aceitas as inscrições solicitadas intempestivamente.
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4. DAS CATEGORIAS
4.1 Ao efetuar a inscrição em qualquer das modalidades previstas neste Edital, deve-se classiﬁcar a
Iniciativa ou Prática Inovadora e/ou Ideia Estruturada em uma das categorias abaixo descritas:
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I- Inovação em processos organizacionais - iniciativa, prática ou ideia cuja inovação desenvolvida,
implementada ou idealizada modiﬁca a forma como o Poder Judiciário de Roraima realiza suas funções ou
gerencia seus recursos;
II- Inovação em serviços - iniciativa, prática ou ideia cuja inovação desenvolvida, implementada ou
idealizada modiﬁca ou otimiza serviços ou processos de trabalho para garantir melhor entrega aos
usuários.
4.2 Serão premiadas as 3 inscrições melhores classiﬁcadas em cada categoria.
4.3 As inscrições de Iniciativas ou Ideias Estruturadas não classiﬁcadas e que não foram implementadas
comporão o banco de iniciativas e ideias do Núcleo de Projetos e Inovação.
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1 A seleção das Iniciativas ou Práticas Inovadoras e Ideias Estruturadas será realizada em três etapas
sequenciais, da forma que segue:
I- Triagem e análise de conformidade, que consistirá na conferência:
a) da tempestividade;
b) dos requisitos (subitens 3.5 e 3.6);
c) da modalidade (subitens 2.2 e 2.3); e
d) da categoria (subitem 4.1).
II- Avaliação preliminar, a partir de notas a serem atribuídas pelos avaliadores, devendo ser observado, na
seleção, a média das avaliações, considerando o peso dos critérios estabelecidos no subitem 6.1;
III- Avaliação ﬁnal, que consistirá na apresentação oral das Iniciativas ou Práticas Inovadoras e Ideias
Estruturadas selecionadas na avaliação preliminar à Comissão de Avaliação.
6. DA AVALIAÇÃO E DOS RESULTADOS
6.1 As Iniciativas ou Práticas Inovadoras e Ideias Estruturadas serão avaliadas com base nos seguintes
critérios e pesos:
a) inovação – peso 3 (três);
b) resultados obtidos ou esperados – peso 3 (três);
c) utilização eﬁciente de recursos – peso 2 (dois);
d) foco nas pessoas – peso 2 (dois); e
e) abrangência – peso 1 (um).
87jfudYCQT29o9WAxXnwS80Fapg=

6.2 A Comissão de Avaliação será composta pelos seguintes membros:
I - Desembargador Corregedor;
II – Juiz Auxiliar da Presidência;
III- Secretário Geral;
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IV - Secretário de Gestão de Pessoas;
V - Secretário de Gestão de Magistrados;
VI - Secretário de Gestão Estratégica;
VII - Secretário de Tecnologia da Informação; e
VIII – Coordenador do Núcleo de Projetos e Inovação.
6.3 Na etapa de avaliação preliminar, cada avaliador atribuirá nota de 0 a 5 pontos para as Iniciativas ou
Práticas Inovadoras e Ideias Estruturadas que passaram pela etapa de triagem e conformidade.
6.3.1 As notas ﬁnais dessa etapa serão constituídas pela média aritmética das médias ponderadas
obtidas a partir das notas atribuídas pelos avaliadores e dos pesos de cada critério listado no subitem 6.1
deste Edital.
6.3.2 Em caso de empate, terá preferência a iniciativa, prática ou ideia que obtiver maior nota nos critérios
estabelecidos no subitem 6.1, considerando a ordem disposta para utilização do critério.
6.3.3 Serão selecionadas, nessa etapa, o máximo de 5 (cinco) Iniciativas ou Práticas Inovadoras e 5
(cinco) Ideias Estruturadas.
6.4 A avaliação ﬁnal será realizada presencialmente, com apresentação de, no máximo, 15 minutos, em
local a ser informado pelo Núcleo de Projetos e Inovação.
6.4.1 Na apresentação deverão ser expostos:
a) o escopo;
b) os objetivos;
c) a justiﬁcativa;
d) os requisitos (resultados e produtos/serviços que serão gerados ou remodelados); e
e) os custos estimados.
6.4.2 Na análise, a Comissão de Avaliação selecionará as 3 (três) melhores iniciativas ou práticas
inovadoras e as 3 melhores ideias estruturadas com base nos critérios estabelecidos no inciso III, do
subitem 3.5 deste Edital.
6.5 A divulgação do Resultado Final do Concurso será feita em solenidade especíﬁca para o ato e os
vencedores serão premiados com a entrega de certiﬁcados, placas e/ou troféus.
6.6 Além dos prêmios referidos no subitem 6.5, os vencedores do concurso poderão ser convidados a
participar de eventos organizados pelo Tribunal de Justiça, por Escolas Corporativas ou eventuais
parceiros com o propósito de divulgar a iniciativa, prática ou ideia estruturada e, ainda, incentivar e
disseminar a inovação no Poder Judiciário.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os prazos de cada etapa estão discriminados no Cronograma do Anexo Único deste Edital.

7.3 À Comissão de Avaliação reserva-se o direito de averiguar a veracidade e a consistência das
informações prestadas em caso de práticas inovadoras, podendo solicitar dados complementares e
documentação comprobatória à equipe executora, sob pena de desclassiﬁcação do concurso.
7.4 Informações adicionais sobre o “Prêmio de Inovação” podem ser solicitadas pelo e-mail
npi@tjrr.jus.br.
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7.2 A inscrição no concurso implica na concordância e na aceitação de todas as condições previstas
neste edital.
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7.5 Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Comissão de Avaliação.

ANEXO ÚNICO
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DATA

AÇÃO
Período de Inscrição

30/05 a 30/06/2022

Triagem e análise de conformidade

04/07 a 12/07/2022

Resultado da triagem e análise de conformidade

15/07/2022

Avaliação Preliminar

19/07 a 19/08/2022

Resultado da Avaliação Preliminar

26/08/2022

Período de apresentação para Avaliação Final

01/09 a 23/09/2022

Avaliação Final

27 a 30/09/2022

Resultado da Avaliação Final

04/10/2022

Entrega da Premiação

19/10/2022 (Dia da Inovação)

Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/05/2022, às 12:13, 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 1308921 e o código CRC E6AA7F4D.

PORTARIA Nº 459, DO DIA 16 DE MAIO 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 0006049-34.2022.8.23.8000,

Autorizar o afastamento do Juiz de Direito Parima Dias Veras, com ônus para o Tribunal de Justiça, para
participação da Sessão Inaugural da Cátedra Indígena/RR, no município de Pacaraima - RR, no dia
14/05/2022.
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RESOLVE:
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Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/05/2022, às 10:17, 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 1308834 e o código CRC E3612893.

PORTARIA Nº 460, DO DIA 16 DE MAIO DE 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e
Considerando a comemoração alusiva ao "Dia do Defensor Público";
Considerando a necessidade de ﬁel observância às metas de produtividade e o contido em precedentes
deste Tribunal acerca da temática SEI nº 0008629-37.2022.8.23.8000 e 0020760-78.2021.8.23.8000;
Considerando o teor do procedimento SEI nº 0009457-33.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Suspender o início e término dos prazos processuais relacionados ao dia 19 de maio do corrente ano, sem
prejuízo da realização das audiências, atos e sessões de julgamento previamente agendados.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/05/2022, às 10:18, 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 1304177 e o código CRC D8EB286D.

EXTRATO DE DECISÃO
SEI nº 0020809-22.2021.8.23.8000
Assunto: Pagamento Retroativo Gratiﬁcação de Jurisdição Turma Recursal - Dr. Paulo Cézar Dias Menezes.
Posto isto, com lastro nos pareceres dos órgãos técnicos deste Tribunal, deﬁro o pleito, devendo a
pretensão ser submetida à análise prévia da nobre Corregedoria Nacional de Justiça.
Publique-se o extrato desta decisão.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/05/2022, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria
da Presidência - TJRR nº1650/2016.
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Após, ao GABJA para as demais providências.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código veriﬁcador 1280680 e o código CRC C6C047BB.
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GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA N. 207, DE 16 DE MAIO DE 2022
O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
das atribuições conferidas por meio da Portaria da Presidência nº 458, do dia 23 de fevereiro de 2021,
Considerando o teor no SEI n. 0008878-85.2022.8.23.8000,

Gabinete do Juíz Auxiliar - Presidência

Boa Vista, 17 de maio de 2022

RESOLVE:
Designar o Juiz de Direito César Henrique Alves, Titular da Quinta Vara Cível, para atuar na força-tarefa
junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública no período de 16/5 a 9/8/2022, sem prejuízo de outras
atribuições.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Bruno Fernando Alves Costa
Juiz Auxiliar da Presidência
PORTARIA N. 208, DE 16 DE MAIO DE 2022
O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
das atribuições conferidas por meio da Portaria da Presidência nº 458, do dia 23 de fevereiro de 2021,
Considerando o teor no SEI n. 0009939-78.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Designar o Juiz Substituto Ruberval Barbosa de Oliveira Júnior para auxiliar no Juizado Especial da
Fazenda Pública, a contar da publicação, sem prejuízo de outras designações.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Bruno Fernando Alves Costa
Juiz Auxiliar da Presidência
PORTARIA N. 209, DE 16 DE MAIO DE 2022
O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
das atribuições conferidas por meio da Portaria da Presidência nº 458, do dia 23 de fevereiro de 2021,
Considerando o teor no SEI n. 0008899-61.2022.8.23.8000,
RESOLVE:

Art. 2º Alterar as férias do Juiz de Direito Jaime Plá Pujades de Ávila, titular do Segundo Juizado de
Violência Doméstica, referentes ao 2° período do exercício de 2022, anteriormente agendadas para o
período de 16/11 a 15/12/2022, para serem usufruídas no período de 26/11 a 15/12/2022.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Bruno Fernando Alves Costa
Juiz Auxiliar da Presidência

SICOJURR - 00078892
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Art. 1º Alterar as férias do Juiz de Direito Jaime Plá Pujades de Ávila, titular do Segundo Juizado de
Violência Doméstica, referentes ao 1° período do exercício de 2022, anteriormente agendadas para o
período de 28/9 a 27/10/2022, para serem usufruídas no período de 8 a 27/10/2022.
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Expediente de 16/05/2022

Corregedoria

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Procedimento SEI nº 0010811-23.2021.8.23.60301-380
Assunto: Pedido de Reconsideração

Decisão

Cuida-se de pedido de reconsideração do prazo fixado para a ultimação do processo de transição do
Cartório de Imoveis de Boa Vista, protocolizado pela Tabeliã Mirly Rodrigues Martins, requerendo, em
síntese que, seja considerado o prazo de 6 meses contados da data de vacância e não até o dia 30-9-2022,
conforme fora decidido.
Ao final, pugna sejam consideradas para a vaga as oficialas das Comarcas de Alto Alegre e Mucajaí,
sugerindo, ainda, os critérios de desempate que julga pertinentes para elas (ev. 1305996).
É o necessário relato.
Mantenho a decisão retro por seus próprios fundamentos (ev. 1281174).
Como apontado no r. decisum, os interessados na interinidade cumulativa do Cartório de Registro de
Imóveis de Boa Vista devem se submeter ao procedimento e critérios dispostos no Provimento nº 2, de 14
de março de 2022 e no edital de abertura de inscrição a ser publicado por esta CGJ.
Por fim, aprovo a minuta de edital de ev. 1308726 que cuida da oferta da interinidade do Cartório de
Registro de Imóveis de Boa Vista aos delegatários titulares das unidades extrajudiciais do Estado do
Roraima, bem como do formulário prévio de inscrição.
Destarte, à SEC-CGJ para iniciar expediente em SEI próprio a ser iniciado pelo edital supra.
Após, encaminhe-se à ASJUR para revisão e posterior publicação.
Dê-se ciência desta decisão à requerente.
Mantenha-se em acompanhamento especial na ASJUR-CGJ e SGEJ.
Publique-se.

TÂNIA VASCONCELOS
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EDITAL Nº 2/2022 - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Corregedoria

Boa Vista, 17 de maio de 2022

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Tânia Maria Brandão Vasconcelos, Corregedora-Geral de
Justiça do Estado de Roraima, no exercício de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima baixar
provimentos e instruções necessários ao bom funcionamento dos serviços extrajudiciais, na esfera de sua
competência, nos termos do inciso XX, do art. 26, do RITJRR;
CONSIDERANDO a competência exclusiva do Poder Judiciário de fiscalizar aos serviços notariais e de
registro;
CONSIDERANDO o disposto no art. 236, caput, da Constituição Federal que estabelece que os serviços
notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 80/2009-CNJ, quanto à natureza multitudinária das
controvérsias sobre serventias extrajudiciais e o interesse público de que o entendimento amplamente
predominante seja aplicável de maneira uniforme para todas as questões resolvendo a matéria,
conferindo-se objetividade ao tema, evitando-se contradições geradoras de insegurança jurídica;
CONSIDERANDO que o Provimento nº 77 do CNJ dispõe que, declarada a vacância de serventia
extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais
antigo para responder interinamente pelo expediente;
CONSIDERANDO que o Provimento nº 77 do CNJ dispõe que na hipótese de não haver substituto legal
para designação de interino ou na impossibilidade deste, deve ser designado, delegatário em exercício no
mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago;
CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento imediato do Acórdão julgado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.183, publicado na edição nº 115/2021 do DJe, em 16 de junho de 2021, cuja
interpretação tem força vinculante para todos os efeitos, à luz do art. 187 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, bem ainda o caráter irrecorrível das decisões declaratórias de
inconstitucionalidade em sede de ação direta – ADI, à luz do art. 26 da Lei 9.868/1999;
CONSIDERANDO a premente necessidade de se estabelecer critérios objetivos para designação de
novos interinos às serventias vagas, garantindo a impessoalidade e a isonomia entre os habilitados;
CONSIDERANDO o Provimento nº 2, de 14 de março de 2022 desta Corregedoria, que altera o
Provimento n.º 001/17-CGJ/RR para acrescer regras de designação de oficiais interinos para o serviço
extrajudicial quando decorrido o prazo de seis meses da vacância;

Art. 1º. Ofertar aos delegatários titulares das unidades extrajudiciais do Estado do Roraima a serventia
extrajudicial do Cartório de Registro de Imóveis de Boa Vista, para a gestão interina, de forma
excepcional e precária, até que seja definitivamente provida por concurso público, seguindo os comandos
do Provimento nº 77 do CNJ.
§ 1º. Os delegatários interessados, que estejam em pleno exercício da atividade notarial e registral que
lhe foi outorgada, no âmbito deste Tribunal de Justiça, poderão se habilitar, no prazo 15 (quinze) dias
corridos, a contar das 08:00 horas do dia seguinte à publicação deste edital, até às 23:59h do último dia
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do prazo, mediante formulário eletrônico, instruído com a documentação pertinente, efetuado nos
presentes autos.

Corregedoria

Boa Vista, 17 de maio de 2022

§ 2º. Para realização do requerimento, o candidato deverá peticionar diretamente no sítio do Portal da
Corregedoria https://cgj.tjrr.jus.br.
§ 3º. O descumprimento de qualquer das regras acima estipuladas acarretará no indeferimento da
inscrição.
Art. 2º. Deverá o candidato preencher o formulário mencionado no art. 1.º, §2.º, devendo constar
obrigatoriamente as seguintes informações:
a) Distância entre as serventias;
b) forma de deslocamento;
c) Como pretende realizar o atendimento presencial na localidade pretendida.
§ 1º. Consideram-se pré-requisitos para concorrer no certame:
a) Não estar com obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias ou trabalhistas pendentes junto aos entes
públicos municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta;
b) Não ter sido condenado por decisão judicial ou administrativa relacionada ao exercício da função,
mesmo que ainda esteja sob efeito suspensivo, nos últimos 5 (cinco) anos.
§ 2º. O delegatário, além de preencher o formulário previsto no inciso §2º do art. 1º, deverá apresentar os
seguintes documentos a fim de comprovar os requisitos do item anterior:
a) Certidão negativa de ações cíveis e criminais da Justiça Federal e Estadual;
b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
c) Certidão negativa de débitos tributários federal, estadual e municipal da localidade em que exercida a
titularidade;
d) Autodeclaração de que não foi condenado em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão
jurisdicional colegiado pela prática de atos ou crimes previstos no art. 3.º do Provimento n.º 77 de 2018
do Conselho Nacional de Justiça.
e) Autodeclaração de não ser cônjuge ou companheiro do antigo delegatário da serventia ou de
magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima; e que ainda não possui relação de parentesco,
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com o antigo delegatário ou com magistrados
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
f) Autodeclaração de estar ciente da obrigação de prestação mensal de contas ao juízo corregedor
permanente da comarca, e da obrigatoriedade do repasse de valores arrecadados que excedam a
90,25% dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal ao Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, nos termos do Provimento n.º 329 de 2018 da Corregedoria-Geral de Justiça.
§ 3º. As informações relativas a punições disciplinares em âmbito administrativo serão fornecidas de
ofício pela Corregedoria.

I - não apresentar as documentações exigidas de modo tempestivo;
II - prestar declarações equivocadas ou apresentar documentos falsos;
Art. 4º. Os atuais responsáveis pelas serventias vagas deverão permanecer na gestão interina daquelas
unidades até a efetiva entrada em exercício dos interinos a serem designados em decorrência do
respectivo edital.
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Art. 3º. Será desclassificado e automaticamente excluído do certame o candidato que:
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5º.Os critérios de desempate seguirão o disposto no art. 6º, do Provimento CGJ nº 2 de 14 de março de
2022.

Corregedoria

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Publique-se.
Comunique-se.
Gere-se o respectivo Processo no Sistema SEI.
Gabinete da Corregedora-Geral de Justiça, em Boa Vista/RR, aos16 de maio de 2022.
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TÂNIA VASCONCELOS
Corregedora-Geral de Justiça
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Processo SEI nº 0007780-65.2022.8.23.8000
Assunto: Acesso ao Cargo de Desembargador do TJRR

Corregedoria

Boa Vista, 17 de maio de 2022

DESPACHO
Manifesto ciência das informações fornecidas pela SGM (EP 1297468 e ss) e pela DG1G (EP 1304413).
Registro os números dos SEIs inaugurados pela SEC-CGJ, nos quais deverão ser juntadas pelos setores e
secretarias do Tribunal de Justiça todas as informações respectivas a cada candidato e candidata, de
acordo com os períodos de avaliação estabelecidos no Despacho DG1G 1304413, exceto para a avaliação
do critério de aperfeiçoamento técnico (Art. 4º, § 1o da Res. CNJ n.º 106/2010) que deverá seguir o
estabelecido da Res. ENFAM n.º 8/2021:
LUIZ FERNANDO CASTANHEIRA MALLET - SEI n.º 0009382-84.2022.8.23.60301-380;
ERICK CAVALCANTI LINHARES LIMA - SEI n.º 0009378-47.2022.8.23.60301-380;
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES - SEI n.º 0009383-69.2022.8.23.60301-380;
ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO - SEI n.º 0009377-62.2022.8.23.60301-380;
EUCLYDES CALIL FILHO - SEI n.º 0009380-17.2022.8.23.60301-380;
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO - SEI n.º 0009381-02.2022.8.23.60301-380;
ALEXANDRE MAGNO MAGALHÃES VIEIRA - SEI n.º 0009376-77.2022.8.23.60301-380.
Para dar prosseguimento à coleta de dados, encaminho à Secretaria desta Corregedoria-Geral de
Justiça (SEC-CGJ) para fornecer as informações pertinentes e providenciar os seguintes
encaminhamentos:

1. À Secretaria do Tribunal Pleno (STP) para juntar as listas tríplices dos últimos 05 (cinco) acessos
por merecimento para este Tribunal de Justiça, em atenção ao disposto no art. 93, II, “a”, da CF/88;
Avaliação da produtividade (art. 6º, Res. CNJ 106/2010):

2. Quanto à estrutura de trabalho (art. 6, inc. I, Res. CNJ 106/2010):
2.1 à Secretaria de Gestão de Magistrados (SGM) para realizar os seguintes levantamentos:
2.1.1 compartilhamento das atividades na unidade jurisdicional com outro magistrado (titular, substituto ou
auxiliar), especificando a quantidade de designações e o tempo total em dias (atividades jurisdicionais);
2.1.2. cumulação de atividades administrativas, especificando a quantidade de designações e o tempo total
em dias;
2.1.3. competência e tipo do juízo;

2.3 à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), para informar a força de trabalho à disposição do
concorrente (assessores, servidores e estagiários), bem como a quantidade de servidores prevista para
aquela unidade nos últimos dois anos (lotação paradigma);
2.4 à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), para informar sobre a tecnologia de cada unidade;

SICOJURR - 00078885
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2.2 à Diretoria de Gestão do Primeiro Grau (DG1G) para mensurar o acervo e fluxo processual existentes
na unidade jurisdicional de cada magistrado concorrente, considerando-se a data final do período de
inscrição para a coleta dos dados;
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2.5 à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SIL) para informar sobre as instalações físicas e recursos
materiais de cada unidade;

Corregedoria

Boa Vista, 17 de maio de 2022

3. Quanto ao volume de produção (art. 6º, inc. II, Res. CNJ 106/2010), encaminhe-se à DG1G, para
levantamento dos dados estatísticos indicados abaixo, devendo informar, além dos dados de cada
candidato, as médias dos concorrentes, bem como a média de juízes(as) de unidades similares, nos
casos
previstos
no
Parágrafo
único
do
art.
6º,
da
Res.
CNJ
106/2010):
3.1. número de audiências realizadas;
3.2. número de conciliações realizadas, considerando-se a quantidade de audiências de conciliação
efetivamente ocorridas, independente do resultado positivo ou negativo;
3.3. número de decisões interlocutórias proferidas;
3.4. número de sentenças proferidas, por classe processual e com priorização dos processos mais antigos,
utilizando-se os critérios da Meta 2 (ano 2022) do CNJ para a aferição;
3.5. número de acórdãos e decisões (monocráticas) proferidas em substituição ou auxílio no 2º grau, bem
como em Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, informando-se a média dos
Desembargadores do respectivo Colegiado;
3.6. o tempo médio do processo na Vara;
3.7. número de sentenças homologatórias de transação;
3.8. número de sentenças sem resolução de mérito proferidas.
Destaco que, no que couber, a DG1G deverá fornecer os dados de forma a subsidiar a aferição da
produtividade dos concorrentes conforme o previsto no Anexo Único da Res. CM n.º 01/2011.

4. Avaliação da presteza (art. 7º, inc. I, Res. CNJ 106/2010):
Considerando a dedicação dos candidatos:
4.1. à SGM e à Secretaria da CGJ para informarem se há registro em desfavor da assiduidade dos
candidatos ao expediente forense e da pontualidade nas audiências e sessões;
4.2. à SGM para informar se há registro da participação efetiva dos candidatos em mutirões, em justiça
itinerante e outras iniciativas institucionais, considerando-se as designações de cada candidato e candidata;
sobre inspeção em serventias judiciais e extrajudiciais e em estabelecimentos prisionais e de internamento
de proteção de menores sob sua jurisdição;
4.3. à DG1G para informar sobre o alinhamento das unidades dos candidatos com as metas do Poder
Judiciário, traçadas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça. Neste item, deverá ser analisado
o grau de cumprimento anual das metas em 2020 e 2021. O indicador será calculado considerando o
percentual de metas cumpridas em relação ao total de metas no biênio, considerando-se a unidade que o
candidato atua, independente de sua atuação em todo o período.

4.4. a observância dos prazos processuais, computando-se o número de processos com prazo vencido e os
atrasos injustificáveis, considerando-se os processos conclusos há mais de 100 dias;
4.5. o tempo médio para a prática de atos;
4.6. o tempo médio de duração do processo na vara, desde a distribuição até a sentença;
4.7. o tempo médio de duração do processo na vara, desde a sentença até o arquivamento definitivo,
desconsiderando-se, nesse caso, o tempo que o processo esteve em grau de recurso ou suspenso;
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Para análise da celeridade na prestação jurisdicional, encaminhe-se à DG1G para fornecer os dados
dos concorrentes, informando:
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4.8. número de sentenças líquidas prolatadas em processos submetidos ao rito sumário e sumaríssimo e de
sentenças prolatadas em audiências. Neste item, considerando as alterações do Código de Processo Civil
quanto aos ritos processuais (Art. 318), devem ser consideradas apenas as sentenças prolatadas em
audiências.

Corregedoria

Boa Vista, 17 de maio de 2022

5. Avaliação do aperfeiçoamento técnico (art. 8º, Res. CNJ 106/2010): solicito da Escola do Poder
Judiciário de Roraima (EJURR) os dados relativos aos magistrados e magistrada concorrentes:
5.1. a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais realizados ou credenciados pelas Escolas Nacionais
ou, consoante regulamentação elaborada por estas, em ações outras educacionais, ainda que não
realizadas ou credenciadas pelas Escolas Nacionais respectivas, considerados os cursos e eventos
oferecidos em igualdade a todos os magistrados pelos tribunais e conselhos do Poder Judiciário, pelas
escolas dos tribunais, diretamente ou mediante convênio;
5.2. os diplomas, títulos ou certificados de conclusão de cursos jurídicos ou de áreas afins e relacionados
com as competências profissionais da magistratura, realizados após o ingresso na carreira;
5.3. ministração de aulas, palestras e cursos promovidos pelos Tribunais ou Conselhos do Poder Judiciário,
pelas Escolas da Magistratura ou pelas instituições de ensino conveniadas ao Poder Judiciário, nos termos
do art. 8º da Resolução CM nº 01/2010.
Ressalto que as informações relativas ao aperfeiçoamento técnico devem ser fornecidas de forma a
subsidiar a avaliação do referido critério, nos termos da Res. ENFAM n.º 8/2021.
Por fim, faço um resumo das solicitações, dividindo-as por setor/secretaria, destacando que as informações
deverão ser enviadas no prazo máximo de 10 (dez) dias:
DG1G - item 2.2; 3 e seguintes; 4.3; 4.4 e seguintes;
EJURR - item 5;
SEC-CGJ - item 4.1;
SGM - item 2.1 e seguintes; 4.1 e 4.2;
SGP - item 2.3;
SIL - item 2.5;
STI - item 2.4;
STP - item 1.
A Corregedoria se mantém à disposição para eventuais esclarecimentos, contando com a colaboração da
célere prestação das informações.
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TÂNIA VASCONCELOS
Corregedora-Geral de Justiça
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SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE DECISÃO
Processo ADMINISTRATIVO: n.º 0006569-91.2022.8.23.8000
Assunto: Aplicação de penalidades - Easy Tech - PE 09.2022 - aquisição de Webcams e Fones de ouvido
com microfone

Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 17 de maio de 2022

(...)
7. Da análise do autos, restou incontroverso que a licitante descumpriu com a obrigação assumida no
certame, deixando de comparecer para assinatura da ata de registro de preços, conduta sujeita à sanção
administrativa, conforme previsto no subitem 18.2, do instrumento convocatório:
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. As penalidades previstas no art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, serão aplicadas
sem prejuízo da aplicação de multa e demais cominações legais nos casos
dispostos na Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima n.º
042/2019.
18.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de
preços ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido no edital,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida em não manter a
sua proposta, sujeitando-o ao pagamento de multa compensatória de 15%
(quinze por cento) incidente sobre o valor da obrigação assumida no certame,
nos termos dos arts. 81 e 87, II, da lei 8.666/93 e do art. 1.º, IV, da Portaria
GP/TJRR n.º 306/2014, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas
no subitem 18.1.
8. Forçoso é constatar a prática de conduta vedada, posto que adjudicado o objeto, deve o licitante atender
a convocação para a assinatura, sob pena de aplicação de multa e demais cominações legais.
9. Oportuno realçar que, realizada a notificação, a licitante deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação de defesa prévia (Ep. 1263333).
10. Portanto, acolho o Parecer SG/NUJAD N.º 140, de 7 de abril de 2022 (Ep. 1278542), o qual adoto como
razão de decidir, para aplicar a penalidade de impedimento de licitar e contratar no âmbito do Estado
Roraima, pelo período de 4 (quatro) meses, e multa de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da
obrigação assumida no certame, em face da empresa Easytech Informática e Serviços Ltda.
11. Publique-se extrato da presente decisão.
12. À Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos para notificação da empresa acerca da
penalidade aplicada.
Felipe Diogo Jácome Queiroz
Secretário-Geral
DECISÃO

1. Trata-se de requerimento formulado por Wesley Nogueira Barbosa, em que solicita seu
descredenciamento como perito em contabilidade (Ep. 1309082).
2. Em manifestação (Ep. 1309086), a Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamento - SALC
opinou pela homologação do descredenciamento do requerente.
3. Portanto, considerando o requerimento apresentado, com fundamento no item 7.2 do Edital de
Credenciamento n.º 1/2017 (Ep. 1282785), homologo o descredenciamento.
4. Publique-se e certifique-se.
5. Após, encaminhem-se os autos à SALC para as providências pertinentes.
Felipe Diogo Jácome Queiroz
Secretário-Geral
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Processo ADMINISTRATIVO n.º 0000340-93.2016.6.23.8000
Assunto: Perícia - Implementação de Cadastro de Profissionais.
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PORTARIA DO DIA 16 DE MAIO DE 2022
Nº 217 - Considerando o teor do Procedimento SEI nº 0003794-06.2022.8.23.8000, bem como o art. 6º da
Portaria PR nº 134/2014: autorizar o deslocamento e as diárias abaixo discriminadas, conforme
detalhamento:
NOME
CARGO/FUNÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS
Dionara Oliver Albuquerque
Colaboradora eventual
7,5 (sete e meia)
Destino:
Município de Boa Vista
Motivo:
Realização de curso
Data:
04 a 11/06/2022

Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 17 de maio de 2022

+XMTI/PIlNnc50/EkeIsz7hMHlU=

Felipe Diogo Jácome Queiroz
Secretário-Geral
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE
PORTARIAS DO DIA 16 DE MAIO 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 547 - Tornar sem efeito a Portaria SGP n.º 483, de 29/4/2022, publicada no DJE n° 7138, de 2/5/2022.
N.º 548 - Designar o servidor HELDER DE SOUSA RIBEIRO, Técnico Judiciário, para responder pelo cargo
de Subsecretário da Subsecretaria de Arrecadação, nos períodos de 8 a 15/6/2022 e de 20 a 29/6/2022, em
virtude de recesso da servidora Marta Barbosa Silva Lopes.

Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 17 de maio de 2022

N.º 549 - Designar a servidora LUCIANA MENEZES DE MEDEIROS, Chefe de Setor, para, sem prejuízo de
suas atribuições, responder pela função de Coordenador Acadêmico da Coordenadoria Acadêmica, no
período de 16 a 30/5/2022, em virtude de férias da servidora Ana Paula Joaquim.
N.º 550 - Convalidar a designação do servidor MARLEY DA SILVA FERREIRA, Técnico Judiciário, por ter
respondido pela função de Diretor de Secretaria da Secretaria das Câmaras Reunidas, no período de 9 a
16/5/2022, em virtude de recesso da servidora Suzete Souza dos Santos.
N.º 551 - Designar o servidor MARLEY DA SILVA FERREIRA, Técnico Judiciário, para responder pela
função de Diretor de Secretaria da Secretaria das Câmaras Reunidas, no período de 17 a 20/5/2022, em
virtude de recesso da servidora Suzete Souza dos Santos.
N.º 552 - Designar o servidor MAURÍCIO ROCHA DO AMARAL, Função Técnica Especializada, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pela função de Diretor de Secretaria da Secretaria do Tribunal Pleno,
nos períodos de 20 a 24/6/2022, 27 a 28/6/2022 e de 30/6 a 1º/7/2022, em virtude de folgas da servidora
Michelle Miranda de Albuquerque.
N.º 553 - Designar o servidor RAFAEL DA CUNHA SOUSA, Técnico Judiciário, para responder pela função
de Diretor de Secretaria do Juizado Especial Criminal/ Secretaria, nos períodos 1º a 10/6/2022 e de 20 a
29/6/2022, em virtude de férias da servidora Larissa de Paula Mendes Campello.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

2FqyKUE0DUYElLT2p7fmHmrTMVw=

ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA TOALDO
Secretária de Gestão de Pessoas
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CENTRO MÉDICO E DE QUALIDADE DE VIDA
PORTARIAS DO DIA 16 DE MAIO DE 2022
A COORDENADORA DO CENTRO MÉDICO E DE QUALIDADE DE VIDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por meio do art. 3°-A da
Portaria da Presidência nº. 494, do dia 2 de março de 2021,
RESOLVE:
N.º 229 – Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora INGRID GONÇALVES DOS SANTOS,
Técnica Judiciária/Assessora Jurídica, no período de 25 a 29/4/2022.
N.º 230 – Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora MARCELLY LORENNA SALDANHA
PEIXOTO DA SILVA, Oficial de Gabinete de Juiz, no período de 9 a 13/5/2022.
N.º 231 – Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora POLLYANNE QUEIROZ LOPES DOS
SANTOS, Técnica Judiciária, no período de 2 a 6/5/2022.
N.º 232 – Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor ROSALVO RIBEIRO SILVEIRA,
Técnico Judiciário, no período de 28 a 29/3/2022.
N.º 233 – Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor STONEY FRAXE CAETANO, Técnico
Judiciário, no dia 10/5/2022.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Divisão - Centro Médico e de Qualidade de Vida / Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 17 de maio de 2022

O79kui0ArdBSXiAwhJqgtB5iPzY=

DANIELA CRISTINA DA SILVA MELO
Coordenadora do Centro Médico e de Qualidade de Vida, em exercício
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente do dia 16/05/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº DO CONTRATO:

21/2020 SEI n° 0009610-37.2020.8.23.8000.

ADITAMENTO:

Segundo Termo Aditivo.

ASSUNTO:

Prestação do serviço de locação de micro-ônibus e ônibus, em caráter diário,
sem motorista, com o fim de atender as necessidades do TJRR, em relação ao
transporte de magistrados, servidores, colaboradores em serviço e assistidos
da justiça, em viagens, em trechos urbanos, rurais e intermunicipais.

CONTRATADA:

ASATUR Transportes LTDA - CNPJ n° 12.117.963/0001-59.

OBJETO DA
ALTERAÇÃO:

Altera-se a Cláusula Sexta do Contrato (0799817) para inclusão do parágrafo
sexto com a seguinte redação: Cláusula sexta dos prazos, local e horário de
prestação dos serviços parágrafo sexto. A eventual disponibilização de
motorista pela Contratada para condução dos veículos locados, ocorrerá
totalmente sem ônus para o TJRR.

FUNDAMENTAÇÃO:

Artigo 65, alínea “a” do inciso I, da Lei n.º 8.666/93. artigo 65, alínea “a” do
inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

REPRESENTANTE DO
TJRR:

Felipe Diogo Jácome Queiroz – Secretário-Geral.

REPRESENTANTE DA
CONTRATADA:

Renildo Evangelista Lima - Representante Legal

DATA:

Boa Vista, 13 de maio de 2022.

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Nº DO CONTRATO:

41/2021. SEI nº 0017513-89.2021.8.23.8000

ADITAMENTO:

Primeiro Termo Aditivo

ASSUNTO:

Fornecimento de botijas de Gás Liquefeito de Petróleo GLP (somente a
substituição) com capacidade de 13kg, a serem utilizados nas copas dos
prédios pertencentes ao Poder Judiciário.

CONTRATADA:

Boaventura Empreendimentos LTDA. CNPJ: 29.047.505/0001-93.

OBJETO DA
ALTERAÇÃO:

Homologa-se o reequilíbrio econômico-financeiro de 12,06%. O valor total do
contrato após esta alteração é de R$ 24.747,63. O valor total deste termo
aditivo para cobrir as despesas relativas ao reequilíbrio econômico-financeiro é
de R$ 2.027,63 (dois mil vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

FUNDAMENTAÇÃO:

Art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93.

REPRESENTANTE DO
TJRR:

Felipe Diogo Jácome Queiroz – Secretário-Geral.

REPRESENTANTE DA
CONTRATADA:

Maria Karoline Ventura Sousa - Representante Legal

DATA:

Boa Vista, 16 de maio de 2022.
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SUBSECRETARIA AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS
Expediente de 16/05/2022

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 17 de maio de 2022

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados que a licitação realizada na
modalidade Pregão Eletrônico n.º 15/2022 (Proc. Adm. SEI n.º 0004832-53.2022.8.23.8000) que tem
como objeto: Formação de Sistema de Registro de Preços para aquisição de Licenças de Software
Microsoft e Serviços de Implantação de Infraestrutura de TI, incluindo o fornecimento de licenças de
software e serviços de suporte técnico, atualização de versão, manutenção de software com garantia de
atualização tecnológica com serviços agregados às licenças, além de treinamento, consultoria e
desenvolvimento de serviços técnicos especializados para atender a demanda do Poder Judiciário de
Roraima, teve o seguinte resultado:
ITEM/GRUPO

01

EMPRESA VENCEDORA

VALOR
OFERTADO
(R$)

VALOR
EDITALÍCIO
(R$)

RESULTADO/
SITUAÇÃO

TELSINC COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA
LTDA

2.632.615,40

4.042.486,88

Adjudicado/Homologado

Documento assinado eletronicamente por MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, Subsecretário(a), em
16/05/2022, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

cgmAoBkyjg9/fIufAeQBH10+ZrQ=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 1310076 e o código CRC 98AC3FEC.
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Diretoria do Forum / Fórum - Fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal

Boa Vista, 17 de maio de 2022
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Diretoria do Forum / Fórum - Fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal

Boa Vista, 17 de maio de 2022
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Boa Vista, 17 de maio 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
Expediente de 16/05/2022
Autos n.º 0836.447-73.2021.823.0010 - 3º EDITAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10
DIAS
O MM. Juiz Substituto da 1ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, Daniel
Damasceno Amorim Douglas,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
Cartório se processam os autos do processo de Interdição n.º 0836447-73.2021.823.0010, tendo como
requerente Ana Kátia Santos Silva e interditado José Gomes da Silva, tendo o MM. Juiz decretado a
interdição deste, conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DA SENTENÇA: "Assim, à vista do contido
nos autos e contando com o parecer favorável do Ministério Público, decreto a INTERDIÇÃO de José
Gomes da Silva, na condição de relativamente incapaz, nomeando-lhe como sua curadora Ana Kátia
Santos Silva que deverá assisti-lo em certos atos da vida civil. Em consequência, caberá ao (a)
curador (a) dirigir e reger os bens do (a) interditado (a), bem como receber os rendimentos e salários;
fornecer a este e a família as quantias necessárias para as despesas pessoais; adquirir bens e mercadorias
relativas a alimentos, vestuário, higiene, limpeza etc.; efetuar pagamentos decorrentes de obrigações
assumidas e outras mensalmente verificáveis, como água, luz, telefone e impostos; assistir o (a) interditado
(a) em juízo ou fora dele, como repartições públicas, bancos e estabelecimentos comerciais; promover as
alienações indispensáveis, sempre com autorização judicial, menos àquelas concernentes a bens móveis
de fácil deterioração e de valor não significativo. A administração das finanças do (a) interditado (a),
devem ter como escopo a mantença deste e seu tratamento de saúde em local apropriado. Outrossim, o
(a) curador (a) nomeado (a) não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de quaisquer
naturezas, eventualmente pertencentes ao (a) interdito (a), tampouco contrair dívidas ou empréstimos em
nome deste (a), 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. Em obediência ao art. 755 do Código de Processo Civil, publique-se a
sentença na rede mundial de computadores e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça e
no Órgão Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dispenso a publicação na imprensa
local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 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..” Boa Vista/RR, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Daniel
Damasceno Amorim Douglas, Juiz Substituto da 1ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente edital, que será publicado 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias e afixado no local público de costume da forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos dezesseis dias do mês de maio do
ano de dois mil e vinte dois. E para constar, eu, J.A.L., (Técnica Judiciária) o digitei e Liduina Ricarte
Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o assinou.
Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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Autos n.º 0836.319-53.2021.823.0010 - 3º EDITAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10
DIAS
O MM. Juiz Substituto da 1ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, Daniel
Damasceno Amorim Douglas,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
Cartório se processam os autos do processo de Interdição n.º 0836.319-53.2021.823.0010, tendo como
requerente Valdecir Gomes de Alencar e interditado Manoel Valdenir Alves de Alencar, tendo o MM.
Juiz decretado a interdição deste, conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DA SENTENÇA: "Assim, à
vista do contido nos autos, bem como o parecer favorável do Ministério Público, decreto a INTERDIÇÃO de
Manoel Valdenir Alves de Alencar, na condição de relativamente incapaz, nomeando-lhe como seu
curador Valdecir Gomes De Alencar que deverá assisti-lo em certos atos da vida civil. Em consequência,
caberá ao (a) curador (a) dirigir e reger os bens do (a) interditado (a), bem como receber os rendimentos e
salários; fornecer a este e a família as quantias necessárias para as despesas pessoais; adquirir bens e
mercadorias relativas a alimentos, vestuário, higiene, limpeza etc.; efetuar pagamentos decorrentes de
obrigações assumidas e outras mensalmente verificáveis, como água, luz, telefone e impostos; assistir o (a)
interditado (a) em juízo ou fora dele, como repartições públicas, bancos e estabelecimentos comerciais;
promover as alienações indispensáveis, sempre com autorização judicial, menos àquelas concernentes a
bens móveis de fácil deterioração e de valor não significativo. A administração das finanças do (a)
interditado (a), devem ter como escopo a mantença deste e seu tratamento de saúde em local apropriado.
Outrossim, o (a) curador (a) nomeado (a) não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de
quaisquer naturezas, eventualmente pertencentes ao (a) interdito (a), tampouco contrair dívidas ou
empréstimos em nome deste (a), sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade
previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, bem-estar da incapaz. Aplica-se, ao caso, o
disposto no art. 553 do Código de Processo Civil e as respectivas sanções. Em obediência ao disposto no
art. 755, do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso III, do Código Civil, expeça-se mandado para
registro da sentença ao Cartório do 1.º Ofício desta Comarca (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado
que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei
6.015/73, proceder à devida anotação ou comunicação, conforme o caso, do registro da interdição no
assento original de nascimento 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 o curador
para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Em obediência ao art. 755 do Código de Processo Civil,
publique-se a sentença na rede mundial de computadores e na plataforma de editais do Conselho Nacional
de Justiça e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dispenso a publicação na
imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 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.” Boa Vista/RR, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.
Daniel Damasceno Amorim Douglas, Juiz Substituto da 1ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente edital, que será
publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias e afixado no local público de costume da forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos dezesseis dias do mês
de maio do ano de dois mil e vinte dois. E para constar, eu, J.A.L., (Técnica Judiciária) 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, 17 de maio de 2022
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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Autos n.º 0835697-71.2021.823.0010 - 1º EDITAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS
A MM. Juiz Substituto da 1ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, Daniel
Damasceno Amorim Douglas,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
Cartório se processam os autos do processo de interdição nº 0835697-71.2021.823.0010, tendo como
requerente Diane Macedo Esbell Gomes e Interditado Mário Sergio de Alencar Macedo, tendo o MM.
Juiz, decretado a interdição deste, conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DA SENTENÇA: “Assim, à
vista do contido nos autos, bem como o parecer favorável do Ministério Público, decreto a INTERDIÇÃO de
Mário Sergio de Alencar Macedo, na condição de relativamente incapaz, nomeando-lhe como sua
curadora Diane Macedo Esbell Gomes que deverá assisti-lo em certos atos da vida civil. Em
consequência, caberá ao (a) curador (a) dirigir e reger os bens do (a) interditado (a), bem como receber os
rendimentos e salários; fornecer a este e a família as quantias necessárias para as despesas pessoais;
adquirir bens e mercadorias relativas a alimentos, vestuário, higiene, limpeza etc.; efetuar pagamentos
decorrentes de obrigações assumidas e outras mensalmente verificáveis, como água, luz, telefone e
impostos; assistir o (a) interditado (a) em juízo ou fora dele, como repartições públicas, bancos e
estabelecimentos comerciais; promover as alienações indispensáveis, sempre com autorização judicial,
menos àquelas concernentes a bens móveis de fácil deterioração e de valor não significativo. A
administração das finanças do (a) interditado (a), devem ter como escopo a mantença deste e seu
tratamento de saúde em local apropriado. Outrossim, o (a) curador (a) nomeado (a) não poderá, por
qualquer modo, alienar ou onerar bens de quaisquer naturezas, eventualmente pertencentes ao (a) interdito
(a), tampouco contrair dívidas ou empréstimos em nome deste (a), sem autorização judicial. Os valores
recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, bem-estar da
incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil e as respectivas sanções.
Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso III, do Código Civil,
expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º Ofício desta Comarca (art. 93 da Lei
6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determinam os
arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida anotação ou comunicação, conforme o caso, do
registro da interdição no assento original de nascimento 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 o curador para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Em obediência ao art. 755 do Código
de Processo Civil, publique-se a sentença na rede mundial de computadores e na plataforma de editais do
Conselho Nacional de Justiça e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.
Dispenso a publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária
gratuita. 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. Boa Vista/RR, 30/04/2022. Daniel Damasceno Amorim Douglas, Juiz
Substituto da 1ª Vara de Família. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir
o presente edital, que será publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias e afixado no local
público de costume da forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de
Roraima, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. E para constar, eu, J.A.L.,
(Técnica Judiciária) o digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem da MM.
Juíza o assinou.
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O MM. Juiz Phillip Barbieux Sampaio, respondendo pela 1ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista
RR, Estado de Roraima, determinou a
CITAÇÃO de Lindomar Silva de Almeida, brasileiro, nascido em 15/03/1974, CPF n.º 383.027.052-68,
filho de Maria Silva Almeida, estando em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Para, em 03 (três) dias, pagar a dívida de alimentos e acessórios no valor de R$ 757,10
(setecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), referente aos meses de outubro a dezembro de
2021, bem como das demais parcelas que se vencerem no curso do processo n.º 081348073.2017.823.0010, sob pena de prisão e de protesto judicial da dívida, nos termos do art. 528 §1º e § 7º
do CPC, Lei 13.105 de 16/03/2015. E, para, em 15 (quinze) dias, pagar a dívida no valor de R$ 1.018,29
(mil, dezoito reais e vinte e nove centavos), referente aos meses de junho a setembro de 2021, sob
pena de não o fazendo, ser acrescido ao débito, multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de
advogado no mesmo percentual, e ainda serem penhorados tantos bens quanto bastem para o integral
cumprimento do débito, nos termos do artigo 523 do CPC. Ficando ciente que em não havendo
manifestação será nomeado curador especial, na forma do art. 257. II e III do CPC.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Família – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 –
Centro – Boa Vista/RR – Fone: 3198-4721.
Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima aos dezesseis dias
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. E, para constar, Eu, J.A.L., (Técnico Judiciário) o
digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria), de ordem da MM. Juíza o assinou.
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria.
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2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Expediente de 16/05/2022

EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 30 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, na forma da lei etc.
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0821985-14.2021.8.23.0010 – Ação Popular
Autor(s): ELIAS BARROSO SILVA
Réu(s): ESTADO DE RORAIMA, ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
Em decorrência da desistência da Ação pelo Autor, fica assegurado a qualquer cidadão, bem como ao
representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover
o prosseguimento da ação, nos termos do §9° do Art. 7° da Lei 4.717/65.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, 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 13/05/2022. Eu, EVA DE MACEDO ROCHA, que o digitei e, Priscila Herbert
- Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
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Priscila Herbert
Diretor(a) de Secretaria
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2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA JUSTIÇA MILITAR
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias
O Meritíssimo Juiz Substituto respondendo pela 2ª Vara do Júri, Dr. Ruberval Barbosa de Oliveira Júnior,
no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL de INTIMAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento que
tramita neste Juízo criminal os autos da Ação Penal nº 0010951-76.2001.8.23.0010, que tem como
acusado WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Carlos Chagas/MG, nascido em
27/07/1950, portador do RG nº 91.567 SSP/RR, inscrito no CPF nº 379.882.637-49, filho de Ana Rodrigues
de Oliveira, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. Como não foi possível intimá-lo pessoalmente,
FICA INTIMADO PELO PRESENTE EDITAL, dando-lhe ciência do inteiro teor da SENTENÇA nos
seguintes termos: “Portanto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, declaro EXTINTA A
PUNIBILIDADE de WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto aos delitos descritos no art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal
Brasileiro. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, que será afixado no local de costume
e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista/RR, aos dezesseis
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

/t3De4xrR5ThHmPiyktuS4FQfcA=

LUANA ROLIM GUIMARÃES
Diretora de Secretaria
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VARA DE CRIME CONTRA VULNERÁVEIS
Expediente de 16/05/2022
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 0827096-13.2020.8.23.0010
Réu: BILLY THOM RAMOS CARNEIRO
A MM. Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, Dra.
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo
tramita o processo supra em desfavor do réu acima indicado E, estando a VÍTIMA adiante indicada em local
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO da vítima S. R.
R., amparada por sigilo processual, para tomar conhecimento da SENTENÇA e do ACORDÃO proferidos
nos autos da ação penal em epígrafe, nos seguintes termos: SENTENÇA: “(…) Posto isso, comprovada a
tipicidade, a ilicitude (antijuridicidade) e a culpabilidade, e não havendo causas excludentes de tipicidade,
de ilicitude (antijuridicidade) e de culpabilidade, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Parquet
contida na DENÚNCIA do EP 25.1, para condenar BILLY THOM RAMOS CARNEIRO pela prática do crime
previsto no art. 217-A, caput, com a incidência do art. 226, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código
Penal, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art.
68, caput, do Código Penal. (...). Sendo assim, fica BILLY THOM RAMOS CARNEIRO condenado à pena
de 34 anos e 10 dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO, pela prática do art.
217-A, caput, vítima criança de 6 anos de idade à época, com a incidência do art. 226, II, condenado
padrasto da vítima à época, na forma do art. 71, caput, diversas (incontáveis) infrações penais, do Código
Penal. (...). NEGO ao condenado BILLY o benefício de aguardar o julgamento de eventual recurso em
liberdade entendo que, no momento, deve dar início ao cumprimento de sua reprimenda, já que, pois restou
provado a existência do crime e a autoria, e tendo em conta também o periculum libertatis, consubstanciado
na necessidade da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), .... Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Anotações e expedientes pertinentes. Em conclusão, arquive-se, dando as devidas baixas”. Boa Vista,
Roraima, data inclusa pelo Sistema Projudi. GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO – Juíza de Direito
(Assinado digitalmente – Sistema CNJ-PROJUDI). ACÓRDÃO: “Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de Apelação Criminal nº 0827096-13.2020.8.23.0010, acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, à unanimidade de votos, e em consonância com o parecer do Ministério Público, em negar
provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, nos termos do voto
do relator, que fica fazendo aparte integrante deste julgado. Participaram do julgamento o Desembargador
Ricardo de Oliveira (Presidente), Des. Leonardo Cupello (Relator), e o Des. Almiro Padilha (membro), eo (a)
representante da douta Procuradoria de Justiça. Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um”. Leonardo Pache
de Faria Cupello – Des. Relator. Para o conhecimento de todos mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Boa Vista/RR, 16 de maio de
2022. Eu, Lorena Graciê Duarte Vasconcelos o digitei, e Glener dos Santos Oliva, Diretor de Secretaria, de ordem da MM. Juíza
Titular o assinou.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Crimes Contra Vulneráveis, localizado na Avenida Cabo PM José Tabira de
Alencar Macedo, nº 602, Caranã - Boa Vista/RR - CEP: 69.313-595 - Fone: (95) 3194-2611 - E-mail:
vcr.crianca.idoso@tjrr.jus.br.
GLENER DOS SANTOS OLIVA
Diretor de Secretaria
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Expediente de 16/05/2022
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 0018578-14.2013.8.23.0010
Réu: FRANCISCO GIRLENE ALVES e OUTROS
A MM. Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, Dra.
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo
tramita o processo supra em desfavor do réu acima indicado E, estando a VÍTIMA adiante indicada em local
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO da vítima E. DA
S. N., amparada por sigilo processual, para tomar conhecimento da SENTENÇA e do ACORDÃO proferidos
nos autos da ação penal em epígrafe, nos seguintes termos: SENTENÇA: “(…) Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: a) condenar: aI) WASHINGTON LUÍS PEREIRA
DE ANDRADE nas sanções dos tipos penais do art. 218-B, caput, por sete vezes, ... do Código Penal; art.
218-B, § 2º, I, do Código Penal, por seis vezes, ..., art. 240, caput, art. 240, § 1º, e art. 241-A, todos a Lei nº
8.069/90; .... aII) FRANKERLÃ MIRANDA, conhecido como “MIRANDA”, nas sanções dos tipos penais do
art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, por quatro vezes, ...; aIII) FRANCISCO GIRLEN ALVES, conhecido
como “CHIQUINHO”, nas sanções dos tipos penais do art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, por duas vezes,
...; aIV) PIERINO PAGANINI, conhecido como “PETER” ou “PETER SUÍÇO”, nas sanções dos tipos penais
do art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal; aV) VERA
LÚCIA DA CONCEIÇÃO nas sanções dos tipos penais do art. 218, § 2º, I, do Código Penal; e art. 240, § 1º,
da Lei nº 8.069/90; b) reparação de danos causados às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de
Processo Penal. f) absolver os Denunciados WASHINGTON LUÍS PEREIRA DE ANDRADE, FRANKERLÃ
MIRANDA, conhecido como “MIRANDA”, FRANCISCO GIRLENE ALVES, conhecido como “CHIQUINHO”,
PIERINO PAGANINI, conhecido como “PETER” ou “PETER SUÍÇO”, e VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, da
imputação do art. 288 do Código Penal. (...). Os delitos praticado pelo Denunciado WASHINGTON LUÍS
PEREIRA DE ANDRADE implicam nos efeitos do art. 69 do Código Penal, pelo que concretizo a pena
privativa de liberdade definitivamente em vinte e quatro (24) anos e quatro (4) meses de reclusão, e
cinquenta (50) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do
fato, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. (...). Os delitos praticado pelo Denunciado
FRANKERLÃ MIRANDA implicam nos efeitos do art. 69 do Código Penal, pelo que concretizo a pena
privativa de liberdade definitivamente em doze (12) anos de reclusão, e vinte (20) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado. (...). Os delitos praticado pelo Denunciado FRANCISCO GIRLENE ALVES implicam
nos efeitos do art. 69 do Código Penal, pelo que concretizo a pena privativa de liberdade definitivamente
em onze (11) anos e oito (08) meses de reclusão, e vinte (20) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. (...).
Continuidade delitiva: dúvidas não há de que o Denunciado praticou conduta delituosa por quatro vezes,
pelo que há de serem considerados crimes continuados, porque atende aos requisitos de pluralidade de
condutas e crimes da mesma espécie, bem como em circunstâncias semelhantes (tempo, lugar e maneira
de execução, pelo que aumento a pena de um quarto(1/4), concretizando definitivamente a pena privativa
de liberdade de PIERINO PAGANINI em cinco (05) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente semiaberto. (...). Os delitos praticado pela Denunciada, FRANCISCO GIRLENE ALVES
implicam nos efeitos do art. 69 do Código Penal, .... Assim concretizo a pena privativa de liberdade
definitivamente em oito (08) anos de reclusão, e dez (10) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. (...).
Decorrido o trânsito em julgado: a) Lance-se os nomes dos Sentenciados no rol dos culpados; b)
Procedam-se às comunicações devidas .... Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. Rorainópolis, 29 de junho
de 2015. Juiz EVALDO JORGE LEITE. ACÓRDÃO: “Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
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Apelação Criminal nº 0010.13.018578-7, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes da colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à
unanimidade de votos, e em consonância PARCIAL com o parecer ministerial, em negar provimento aos
recursos, nos termos do voto do relator, que fica fazendo aparte integrante deste Julgado. Participaram do
julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente/Relator), o Desembargador Ricardo Oliveira (Julgador), o
Juiz Convocado Luiz Fernando Mallet e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. Sala das
Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos trinta e um dias do mês de julho do ano
de dois mil e dezoito”. Leonardo Pache de Faria Cupello – Relator. Para o conhecimento de todos mandouse expedir o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder
Judiciário. Boa Vista/RR, 16 de maio de 2022. Eu, Lorena Graciê Duarte Vasconcelos o digitei, e Glener dos Santos Oliva, Diretor
de Secretaria, de ordem da MM. Juíza Titular o assinou.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Crimes Contra Vulneráveis, localizado na Avenida Cabo PM José Tabira de
Alencar Macedo, nº 602, Caranã - Boa Vista/RR - CEP: 69.313-595 - Fone: (95) 3194-2611 - E-mail:
vcr.crianca.idoso@tjrr.jus.br.

ZZDZzNnVtf8aFub62hP/6U/VXFA=

GLENER DOS SANTOS OLIVA
Diretor de Secretaria
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SECRETARIA JUDICIAL REMOTA DO INTERIOR
Expediente de 16/05/2022

PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE PACARAIMA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 30 (trinta) dias.

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Processo de Execução SEEU nº 1000013-30.2020.8.23.0045
Apenado: ISAMIR SANTIAGO LEMUS CHARLES
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) CLEBER GONÇALVES FILHO, Titular da Vara de Execuções Penais de Pacaraima,
Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a)
apenado adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte
finalidade:
INTIMAÇÃO do(a) apenado ISAMIR SANTIAGO LEMUS CHARLES, filho de Clemensia Del Carmen
Charles Rojas e Reyes Manuel Lemus Ramirez, nascido em 15/11/1994 em San Felix - Venezuela, para
comparecer a este Juízo para iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, cujas condições serão
estipuladas oportunamente, havendo comparecimento. 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 Pacaraima, Estado de Roraima, em 16/5/2022. Eu, Leandro Costa Tupinambá - SJRI,
que o digitei e, Marcos Antônio Demézio dos Santos - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Execução em Meio Aberto de Pacaraima – VEPEMA – SEEU, Rua Guiana, 210,
Fórum Humberto Teles Machado de Sousa – Centro, Pacaraima/RR. E-Mail: pac@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demézio dos Santos
Diretor de Gestão
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Com prazo de 90 (noventa) dias.
Processo nº 0800819-54.2017.8.23.0045
Réu: JOSE ADAILTON DA SILVA
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) Cleber Gonçalves Filho, Titular da Vara de Crimes contra Vulneráveis de
Pacaraima da Comarca de Pacaraima, 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:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

INTIMAÇÃO do(a) réu JOSE ADAILTON DA SILVA, nascido no dia 05/08/1985, em Caracaraí/RR,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Maria Misia da Silva e Silva e de José Wilson da
Silva, RG: 253357 / SSP - RR , para tomar conhecimento da SENTENÇA CONDENATÓRIA proferida dos
autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...) POSTO ISSO, firme nos argumentos acima expostos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO punitiva estatal,para o fim de CONDENAR
JOSÉ ADAILTON DA SILVA, amplamente qualificados nos autos, como incurso nas penas do crime
tipificado no art. 217-A do Código Penal, ao tempo em que passo a dosar-lhe a respectiva pena. (...) FIXO
definitivamente a pena em 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão (…) Estabeleço o REGIME
FECHADO para início de cumprimento da pena (...)", 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 Pacaraima, Estado de Roraima, em 16/5/2022. Eu,
Leandro Costa Tupinambá - SJRI, que o digitei e, Marcos Antônio Demézio dos Santos (Diretor(a) de
Secretaria), o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Crimes contra Vulneráveis de Pacaraima, localizado no(a) Av. Guiana, 0 - Centro
- Pacaraima/RR - CEP: 69.345-000 - Fone: (95)31984176 - E-mail: pac@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demézio dos Santos
Diretor de Gestão
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0800047-18.2022.8.23.0045
Réu: HECTOR JOSE VILLEGAS ALVAREZ
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) Cleber Gonçalves Filho, Titular da Vara Criminal de Pacaraima da Comarca de
Pacaraima, 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:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

CITAÇÃO do(a) réu HECTOR JOSE VILLEGAS ALVAREZ, nascido no dia 07/06/1989, em VENEZUELA,
sexo: masculino, filho de KELLIS MARIA ALVARE, 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 Pacaraima, Estado de Roraima, em 16/5/2022. Eu, Leandro Costa Tupinambá - SJRI,
que o digitei e, Marcos Antônio Demézio dos Santos - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara Criminal de Pacaraima, localizado no(a) Av. Guiana, 0 - Fórum Advogado Humberto
Teles Machado de Sousa - Centro - Pacaraima/RR - CEP: 69.345-000 - Fone: (95)31984176 - E-mail:
pac@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demézio dos Santos
Diretor de Gestão
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 15 (quinze) dias.
Processo nº 0800047-18.2022.8.23.0045
Réu: YORDY JOSE RODRIGUEZ PINO
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) Cleber Gonçalves Filho, Titular da Vara Criminal de Pacaraima da Comarca de
Pacaraima, 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:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

CITAÇÃO do(a) réu YORDY JOSE RODRIGUEZ PINO, nascido no dia 08/10/1992, em EL TIGRE ANZUATEGUI - VENEZUELA, sexo: masculino, filho de MARIFLOR PINO e de JHONNI RODRIGUEZ ,
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 Pacaraima, Estado de Roraima, em 16/5/2022. Eu,
Leandro Costa Tupinambá - SJRI, que o digitei e, Marcos Antônio Demézio dos Santos - Diretor(a) de
Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara Criminal de Pacaraima, localizado no(a) Av. Guiana, 0 - Fórum Advogado Humberto
Teles Machado de Sousa - Centro - Pacaraima/RR - CEP: 69.345-000 - Fone: (95)31984176 - E-mail:
pac@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demézio dos Santos
Diretor de Gestão
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PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE SÃO LUIZ
3ª PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
Com prazo de 10 (dez) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) Raimundo Anastácio Carvalho Dutra Filho, Titular da Vara de Família de São Luiz
do Anauá da Comarca de São Luiz, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800044-62.2015.8.23.0060 – Tutela e Curatela - Nomeação
Requerente(s): JOSÉ EUDÁZIO CAÚLA,

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Interessado(s): LEONARDO DE MOURA CÁULA,

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 - E-mail:
szw@tjrr.jus.br.
Marcos Antônio Demésio dos Santos
Diretor de Gestão

SICOJURR - 00078901

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Faz saber a 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 confirmou a interdição do Sr. LEONARDO DE
MOURA CAÚLA, brasileiro, solteiro, absolutamente incapaz, maior, portador da carteira de identidade nº
385135-4SSP/RR e CPF nº 024.479.352-26, residente e domiciliado na Vicinal 35, Km 03, Município de
Caroebe-RR, submetendo-o a exclusiva curatela, conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DE
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONFIRMAR a INTERDIÇÃO de
LEONARDO DE MOURA CAÚLA na condição de absolutamente incapaz para os atos da vida civil,
nomeando-lhe como seu Curador JOSÉ EUDÁZIO CAÚLA, que deverá representá-lo em todos os atos da
vida civil, nos moldes estabelecidos pelo art. 1.775, § 2º do CC. Confirmo a liminar deferida (mov. 25.1).
Mérito resolvido (art. 487, I do CPC). 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 da incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no
art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755 do CPC e no art. 9º,
inciso III, do CC, expeça-se mandado para registro de sentença ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca (art.
93 da Lei nº 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 nº 6.015/73, proceder à devida anotação ou comunicação,
conforme o caso, do registro de interdição no assento de nascimento da incapaz. Após o registro da
sentença, conforme o art. 93, parágrafo único da Lei nº 6.015/73, expeça-se o termo de curatela definitivo,
constando as observações acima. Em obediência ao art. 755, § 3º, do CPC, publique-se a presente
sentença na rede mundial de computadores, no sítio do TJRR e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, permanecendo por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo
de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da
curatela. Dispenso a publicação na impressa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência
judiciária gratuita. Sem custas e honorários. Após a confecção dos expedientes necessários, aguarde-se o
trânsito em julgado e arquive-se. Intime-se. (...).”E, para que chegue ao conhecimento do(a)s
interessado(a)s, mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Luiz do Anauá, Estado de Roraima, 16 de maio de 2022.
Eu, Liliane Cristina Silva e Silva, Técnica Judiciária– SJRI, o digitei e, Marcos Antônio Demésio dos
Santos(Diretor de Gestão) o assina de ordem.
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PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) RAFAELLA HOLANDA SILVEIRA, Titular da Vara de Família de Rorainópolis - 2º
Titular da Comarca de Rorainópolis, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

PROCESSO Nº 0801028-51.2016.8.23.0047 – Divórcio Litigioso
Requerente(s): ANTONIO SOARES DE SOUSA,
Requerido(s): ELENILDE SILVA DOS SANTOS SOUSA,
Como se encontra a parte ELENILDE SILVA DOS SANTOS SOUSA, nascida no dia 24/01/1978, em
Imperatriz/MA, nacionalidade: Brasileira, sexo: feminino, filha de Osimar Pereira dos Santos e de
Elenice Silva dos Santos, estado civil: Casado(a), escolaridade: Não Consta, atualmente em lugar
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua
publicação, para a parte Requerida, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestar a ação, ciente de que não
havendo contestação, se presumirão aceitos pelo mesmo como verdadeiros os fatos alegados pelo autor
em sua petição inicial.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Rorainópolis, Estado de Roraima, em 14/5/2022. Eu, Liliane Cristina Silva e Silva - SJRI, que o digitei e,
Marcos Antônio Demésio dos Santos - Diretor de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Rorainópolis - 2º Titular, localizado no(a) Av. Pedro Daniel da Silva, 0
- Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal - Centro - Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone:
(95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demésio dos Santos
Diretor de Gestão
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PUBLICAÇÕES DA COMARCA DE MUCAJAÍ
EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS, Titular da Vara de Família de Mucajaí da Comarca
de Mucajaí, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800052-85.2022.8.23.0030 – Procedimento Ordinário
Autor(s): JUCELIA DE MORAES FLACH,

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Réu(s): VALDEONI ANDRADE DA SILVA,
Como se encontra a parte VALDEONI ANDRADE DA SILVA, nascido no dia 27/10/1989, em Itaituba/PA,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Valdeci Pereira da Silva e de Maria da Conceição
Silva de Andrade, estado civil: Casado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o
presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua publicação, para a parte Requerida, no prazo
legal de 15 (quinze) dias, contestar a ação, ciente de que não havendo contestação, se presumirão aceitos
pelo mesmo como verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sua petição inicial.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Mucajaí, Estado de Roraima, em 16/5/2022. Eu, Liliane Cristina Silva e Silva - SJRI, que o digitei e, Marcos
Antônio Demésio dos Santos - Diretor de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Mucajaí, localizado no(a) Av. Nossa Senhora de Fátima, 0 - Fórum
Juiz Antônio de Sá Peixoto - Centro - CELULAR (WHATS): [95] 98415-1637/98401-1277 - Mucajaí/RR CEP: 69.340-000 - Fone: (95) 3198-4192 - E-mail: mji@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demésio dos Santos
Diretor de Gestão
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS, Titular da Vara de Família de Mucajaí da Comarca
de Mucajaí, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0801029-14.2021.8.23.0030 – Procedimento Ordinário
Autor(s): Celia Maria da Silva e Silva,
Réu(s): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA,

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Como se encontra a parte FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, nascido no dia 14/12/1965, em Sousa/PB,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de João Alves da Silva e de Auzenira Batista da
Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte)
dias, a partir de sua publicação, para a parte Requerida, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestar a
ação, ciente de que não havendo contestação, se presumirão aceitos pelo mesmo como verdadeiros os
fatos alegados pelo autor em sua petição inicial.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Mucajaí, Estado de Roraima, em 16/5/2022. Eu, Liliane Cristina Silva e Silva - SJRI, que o digitei e, Marcos
Antônio Demésio dos Santos - Diretor de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Mucajaí, localizado no(a) Av. Nossa Senhora de Fátima, 0 - Fórum
Juiz Antônio de Sá Peixoto - Centro - CELULAR (WHATS): [95] 98415-1637/98401-1277 - Mucajaí/RR CEP: 69.340-000 - Fone: (95) 3198-4192 - E-mail: mji@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demésio dos Santos
Diretor de Gestão
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS, Titular da Vara de Família de Mucajaí da Comarca
de Mucajaí, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800314-35.2022.8.23.0030 – Procedimento Ordinário
Autor(s): APARECIDA PEREIRA DA SILVA,
Réu(s): CARLOS JACINTO PEREIRA,

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Como se encontra a parte CARLOS JACINTO PEREIRA, nascido no dia 28/04/1971, em Guaíra/PR,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Rael Lourenço Pereira e de Ana Barbosa Jacinto
Pereira, estado civil: Casado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital,
com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua publicação, para a parte Requerida, no prazo legal de 15
(quinze) dias, contestar a ação, ciente de que não havendo contestação, se presumirão aceitos pelo mesmo
como verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sua petição inicial.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Mucajaí, Estado de Roraima, em 16/5/2022. Eu, Liliane Cristina Silva e Silva - SJRI, que o digitei e, Marcos
Antônio Demésio dos Santos - Diretor de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Mucajaí, localizado no(a) Av. Nossa Senhora de Fátima, 0 - Fórum
Juiz Antônio de Sá Peixoto - Centro - CELULAR (WHATS): [95] 98415-1637/98401-1277 - Mucajaí/RR CEP: 69.340-000 - Fone: (95) 3198-4192 - E-mail: mji@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demésio dos Santos
Diretor de Gestão
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS, Titular da Vara de Família de Mucajaí da Comarca
de Mucajaí, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800316-05.2022.8.23.0030 – Procedimento Ordinário
Autor(s): ILIONEIA LIMA CORREA,

Diretoria - Secretaria Judicial Remota do Interior - SJRI

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Réu(s): DIOCLÉCIO DE SOUZA CASTRO,
Como se encontra a parte DIOCLÉCIO DE SOUZA CASTRO, nascido no dia 23/10/1979, em Viseu/PA,
nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Cornélio Marques de Castro e de Carmem Sousa
Castro, atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte)
dias, a partir de sua publicação, para a parte Requerida, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestar a
ação, ciente de que não havendo contestação, se presumirão aceitos pelo mesmo como verdadeiros os
fatos alegados pelo autor em sua petição inicial.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Mucajaí, Estado de Roraima, em 16/5/2022. Eu, Liliane Cristina Silva e Silva - SJRI, que o digitei e, Marcos
Antônio Demésio dos Santos - Diretor de Gestão, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Família de Mucajaí, localizado no(a) Av. Nossa Senhora de Fátima, 0 - Fórum
Juiz Antônio de Sá Peixoto - Centro - CELULAR (WHATS): [95] 98415-1637/98401-1277 - Mucajaí/RR CEP: 69.340-000 - Fone: (95) 3198-4192 - E-mail: mji@tjrr.jus.br.

SIHcEf2ONHFaypCgt1LaaCs7wU8=

Marcos Antônio Demésio dos Santos
Diretor de Gestão
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COMARCA DE BONFIM
Expediente de 16/05/2022

Comarca - Bonfim

Boa Vista, 17 de maio de 2022

TERMO DE SORTEIO DE JURADOS
Aos dias 12 de maio de 2022, às 10h10, presentes telepresencialmente o MM. Juiz Substituto
Dr. THIAGO RUSSI RODRIGUES, o Promotor de Justiça Dr. LINCOLN ZANIOLO, o Defensor Público
Dr. JANUÁRIO MIRANDA LACERDA e, representando a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Roraima,
os Advogados Dra. BRUNA SABRINA REIS DA SILVA, inscrita na OAB/RR 1551. Iniciando, de portas
abertas, passou-se ao sorteio dos jurados que servirão durante a 2ª Reunião Ordinária do Tribunal do Júri de 2022,
cujas sessões encontram-se pautadas entre os dias 26/05/2022 a 25/07/2022, tendo sido sorteados
eletronicamente 25 jurados titulares: 1. ANTONIO GIUERLISON R. SANTOS; 2. REBECA ESTEVAM RICHIL; 3.
IRENILDE DA CONCEIÇÃO MOREIRA; 4. HEDY GARDENIA ANDRADE PEIXOTO; 5. ALTACIR VITORINA N. DA
SILVA; 6. ROBERTA JORDANIA EVANGELISTA; 7. KATIANA DE OLIVEIRA; 8. ANA ESMAEL
NASCIMENTO; 9. VIANNA JOANA ALFREDO; 10. LISA D’AGUIAR ZANE; 11. LUDMILLA RIBEIRO RICHIL
MILLEM; 12. ILDA SOUZA DA SILVA; 13. SAMUEL DA SILVA; 14. MARINILZA PIMENTEL PERES; 15.
ALEXANDRA PATRICIA VELASCO RODRIGUES; 16. LEILIANE LIMA DA SILVA; 17. MARIA LUZIA M.
RODRIGUES; 18. REINALDO DA ROCHA LACERDA; 19. ADÃO CARLOS LIMA SILVA; 20. ELZA DA SILVA
AMORIM; 21. PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS; 22. GRACIANE DA SILVA BEZERRA; 23. ERNESTO
COSTA MELVILLE; 24. ARLETE TORRES SILVA; 25. LEILA ATKINSON BRASHE. Ainda, visando assegurar a
convocação do número mínimo de jurados, o MM. Juiz sorteou, como suplentes, os jurados: 1.DALVINA DA SILVA
LAURENTINO; 2. DINA MENDES VERAS; 3. ADYLA PRISCILA DA SILVA TEIXEIRA; 4. ZAULO BRONSON DA
SILVA COSTA; 5. JONES PEREIRA DOS SANTOS; 6. ROSANE CAROLINE EVANGELISTA PERES; 7. ALDEMIR
RIBEIRO PERES; 8. CLEUDIMAR BRITO DOS SANTOS; 9. JULIENO CHRIS VELASCO RODRIGUES; 10.
MARLYN DA SILVA MELVILLE; 11. ERMORGE FREIRE DA SILVA; 12. VANESSA MARIA UCHOA; 13.
FRANCISCO HELEONAI V. DA SILVA; 14. ROCICLEIDE RODRIGUES; 15. EMERSON MATIAS COIMBRA; 16.
ERICA SILVA; 17. FRANCISCO EVANDRO GOMES DA SILVA; 18. SANDRA RIBEIRO DA SILVA; 19.
SHAUDESSA ANA GUIMARÃES; 20. ADILSON SILVA ROCHA; 21. EVERILDA CUSTÓDIO DA SILVA; 22.
ÂNGELA AZEVEDO DA SILVA; 23. MARCKLEY NASCIMENTO RICHIL; 24. MARIA LEONY CRUZ SOUSA; 25.
MARY BIRNEY. Por fim, o MM. Juiz determinou a realização dos atos necessários para a convocação dos Jurados
Sorteados, na forma da lei. Nada mais havendo, a sessão de sorteio foi encerrada. Eu, MARLON BRITO MELO,
Oficial de Gabinete, digitei e encerrei o presente termo por determinação do MM. Juiz.

bupVZkp6YyROr5rnuZaNLVUxZ0c=

THIAGO RUSSI RODRIGUES
Juiz Substituto
Respondendo pela Vara Única da Comarca de Bonfim
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2022
O MM. JUIZ SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONFIM,

Comarca - Bonfim

Boa Vista, 17 de maio de 2022

FAZ SABER a todos quanto ao presente Edital que, com observância das formalidades legais, foram
SORTEADOS, nesta data, para servirem durante a 2ª Reunião do Tribunal do Júri de 2022, cujas sessões
encontram-se designadas para o período de 26/05/2022 a 25/07/2022, a serem realizada no auditório do Tribunal do
Júri, sito à Rua Maria Deolinda de Franco Megias, s/n - Fórum Ruy Barbosa - Centro - Bonfim/RR - CEP: 69.380970 - Fone: (95) 3198-4171 / 98404-8724 / 98414-9427 - e-mail: bfi@tjrr.jus.br, os seguintes JURADOS, os quais
ficam convocados para as mencionadas sessões, através do presente edital e das notificações a serem efetuadas
por Oficial de Justiça, a saber:
1.ANTONIO GIUERLISON R. SANTOS; 2. REBECA ESTEVAM RICHIL; 3. IRENILDE DA
CONCEIÇÃO MOREIRA; 4. HEDY GARDENIA ANDRADE PEIXOTO; 5. ALTACIR VITORINA N. DA SILVA; 6.
ROBERTA JORDANIA EVANGELISTA; 7. KATIANA DE OLIVEIRA; 8. ANA ESMAEL NASCIMENTO; 9. VIANNA
JOANA ALFREDO; 10. LISA D’AGUIAR ZANE; 11. LUDMILLA RIBEIRO RICHIL MILLEM; 12. ILDA SOUZA DA
SILVA; 13. SAMUEL DA SILVA; 14. MARINILZA PIMENTEL PERES; 15. ALEXANDRA PATRICIA VELASCO
RODRIGUES; 16. LEILIANE LIMA DA SILVA; 17. MARIA LUZIA M. RODRIGUES; 18. REINALDO DA ROCHA
LACERDA; 19. ADÃO CARLOS LIMA SILVA; 20. ELZA DA SILVA AMORIM; 21. PAULO CESAR PEREIRA DOS
SANTOS; 22. GRACIANE DA SILVA BEZERRA; 23. ERNESTO COSTA MELVILLE; 24. ARLETE TORRES
SILVA; 25. LEILA ATKINSON BRASHE.
Ainda, visando assegurar o comparecimento do número mínimo, o MM. Juiz sorteou, como
SUPLENTES, os Jurados:
1.DALVINA DA SILVA LAURENTINO; 2. DINA MENDES VERAS; 3. ADYLA PRISCILA DA SILVA
TEIXEIRA; 4. ZAULO BRONSON DA SILVA COSTA; 5. JONES PEREIRA DOS SANTOS; 6. ROSANE CAROLINE
EVANGELISTA PERES; 7. ALDEMIR RIBEIRO PERES; 8. CLEUDIMAR BRITO DOS SANTOS; 9. JULIENO
CHRIS VELASCO RODRIGUES; 10. MARLYN DA SILVA MELVILLE; 11. ERMORGE FREIRE DA SILVA; 12.
VANESSA MARIA UCHOA; 13. FRANCISCO HELEONAI V. DA SILVA; 14. ROCICLEIDE RODRIGUES; 15.
EMERSON MATIAS COIMBRA; 16. ERICA SILVA; 17. FRANCISCO EVANDRO GOMES DA SILVA; 18. SANDRA
RIBEIRO DA SILVA; 19. SHAUDESSA ANA GUIMARÃES; 20. ADILSON SILVA ROCHA; 21. EVERILDA
CUSTÓDIO DA SILVA; 22. ÂNGELA AZEVEDO DA SILVA; 23. MARCKLEY NASCIMENTO RICHIL; 24. MARIA
LEONY CRUZ SOUSA; 25. MARY BIRNEY.
E, por fim, determinou a expedição do presente EDITAL, que será afixado no lugar de costume e
publicado pela Imprensa Oficial, na forma da lei.
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THIAGO RUSSI RODRIGUES
Juiz Substituto
Respondendo pela Vara Única da Comarca de Bonfim
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O MM. JUIZ SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONFIM,
APRESENTA a pauta de processos que irão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular no
Plenário do Fórum Rui Barbosa da Comarca de Bonfim – 2ª Reunião Ordinária de 2022.

Comarca - Bonfim

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Na conformidade do artigo 435 do Código de Processo Penal, a lista dos processos que deverão ser
julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular, com data de início 26/05/2022 e término no dia 25/07/2022, às
08h30:
1ª SESSÃO – Data: 26/05/2022, às 08h30:
AÇÃO PENAL: 0800724-90.2021.8.23.0010.
RÉU: MAUEL DOS SANTOS SILVA.
SITUAÇÃO: RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE.
DEFENSORIA PÚBICA.
VÍTIMA: VICENTE CÂNDIDO VIEIRA.
IMPUTAÇÃO: art. 121, § 2º, II, III e IV, § 4º, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

2ª SESSÃO – Data: 14/07/2022, às 08h30:
AÇÃO PENAL: 0000438-80.2013.8.23.0090.
RÉU: ALUISIO DA SILVA FERREIRA.
SITUAÇÃO: RÉU EM LIBERDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA.
VÍTIMA: SILVANO FERRO.
IMPUTAÇÃO: art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

3ª SESSÃO – Data: 21/07/2022, às 08h30:
AÇÃO PENAL: 0000419-40.2014.8.23.0090.
RÉU: MARLON THOMÉ TRAJANO.
SITUAÇÃO: RÉU EM LIBERDADE.

VÍTIMA: NEIMAR THOMÉ TRAJANO.
IMPUTAÇÃO: art. 121, caput, do Código Penal.

DATAS RESERVADAS, conforme dispõe o art. 429, § 2º, do Código Penal: 13/06/2022 e 25/07/2022.
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ADVOGADOS: Dr. ODERLAN NASCIMENTO DE SOUZA, OAB/RR 1845, e Dra. CRISLANE MENDES DOS SANTOS,
OAB/RR 1834.
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
Expediente de 16/05/2022

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL EM EXERCÍCIO
Portaria nº 878/2022/DPG-CG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 17 de maio de 2022

O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 18064, evento 0361716, Teor do Processo SEI nº 001496/2022;
RESOLVE:
DESIGNAR a Defensora Pública, Drª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES, para, excepcionalmente,
atuar em favor das assistidas C. de T., e R. de T., nos autos do processo nº 0801040-28.2019.8.23.0090,
que tramita na Comarca de Bonfim/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em 13 de maio de 2022.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral
em Exercício, em 13/05/2022, às 11:51, 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 0361771 e o código CRC 844FB61F.
Portaria nº 877/2022/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 18006, evento 0361586, Teor do Processo SEI nº 001500/2022;
RESOLVE:
DESIGNAR o Defensor Público, Dr. JOSÉ JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, para, através de
videoconferência, atuar em audiência da 1ª Vara de Família, autos do processo nº 080151270.2022.8.23.0010, em favor do assistido A. B. da S. A. F., no dia 16 de Maio do corrente ano.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral
em Exercício, em 13/05/2022, às 11:24, 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 0361749 e o código CRC 0673423E.
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Em 13 de maio de 2022.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício
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Portaria nº 876/2022/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 1881/2022/DEFIT/SDPG, evento 0361705, Teor do Processo Sei Nº
001449/2022;
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores Públicos abaixo relacionados, para prestarem Atendimento
através da Defensoria Itinerante em Ação a ser realizada em Boa Vista/RR (Bairro Tancredo Neves Escola Estadual Professor Coema Souto Maior Nogueira), no dia 14 de Maio do corrente ano, sem ônus:
 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO;
 FLAVIO DA SILVA FONSECA;
 JOSÉ HERALDO GEMAQUE DE OLIVEIRA;
 BRUNA SANTOS DE SOUZA;
 DIMAS RODRIGUES VIANA NETO.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em 13 de maio de 2022.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 17 de maio de 2022

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral
em Exercício, em 13/05/2022, às 11:14, 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 0361731 e o código CRC 89688031.
Portaria nº 875/2022/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 1481/2022/DEFIT/SDPG, evento 0360815, Teor do Processo Sei Nº
001481/2022;
RESOLVE:

Em 13 de maio de 2022.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral
em Exercício, em 13/05/2022, às 11:07, 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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AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores Públicos abaixo relacionados, para prestarem Atendimento
através da Defensoria Itinerante em Ação a ser realizada em Boa Vista/RR (Bairro João de Barro), no dia
14 de Maio do corrente ano, sem ônus:
 LAIRTO RAMON DE LIMA SILVA;
 ANASTÁCIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BARROSO SANTOS ;
 ANDREY NASCIMENTO RODRIGUES;
 WELLIGTON FELLYPE LIMA SILVA;
 GABRIELLE CORRÊA TEXEIRA.
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 0361706 e o código CRC 8DF3EBFC.
DIRETORIA GERAL
Portaria nº 844/2022/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. 002476/2021.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 17 de maio de 2022

RESOLVE:
Alterar, a pedido, as férias do servidor FRANCSON ANGELO BANDEIRA DOS SANTOS, Assessor
Especial II, referentes ao exercício de 2022, anteriormente marcadas para o período de 25 de abril a 04 de
maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 18 de fevereiro de 2022,
publicada no DODPERR nº 412 de 22.02.2022, conforme evento 0336708, a serem usufruídas, a contar de
11 de maio de 2022.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em 10 de maio de 2022.

MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral,
em 13/05/2022, às 10:30, 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 0360010 e o código CRC BB6138ED.
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Expediente de 16/05/2022
EDITAL DE PROCLAMAS

Tabelionato 1º Ofício

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro,
neste Registro Civil das Pessoas Naturais - 1º Ofício da Capital de Boa Vista-RR:
1) DEINNIS JOSE GUZMAN PEREZ e PAOLA ALEXANDRA BASTARDO LUGO
ELE: nascido em Venezuela, em 01/12/1987, de profissão Almoxarife, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua Antônio Silvino de Alexandre, Boa Vista-RR, filho de DENNIS JOSE GUZMAN ROJAS e
BELKIS MADELEINE PEREZ. ELA: nascida em Venezuela, em 12/09/1989, de profissão Autônoma, estado
civil solteira, domiciliada e residente na Rua Antônio Silvino de Alexandre, Boa Vista-RR, filha de GEBEN
RAFAEL BASTARDO e SULYS MARGARITA LUGO CEDENO.
2) NILDERSON GERMANO PEREIRA SOARES e TÁCYLLA GOMES DE SOUSA
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 03/09/1992, de profissão Analista de Tesouraria, estado civil solteiro,
domiciliado e residente na Travessa Dalício Amorim, Boa Vista-RR, filho de NEEMIAS SOARES DA SILVA
e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA. ELA: nascida em Presidente Dutra-MA, em 26/10/1997,
de profissão Enfermeira, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Ágata, Boa Vista-RR, filha de
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA e ELCÍ MARIA GOMES DE SOUSA.
3) AUGUSTO SCHAF EGGERS e THAINÁ SENA RODRIGUES
ELE: nascido em Santa Maria-RS, em 11/09/1996, de profissão Militar, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Avenida Capitão Ene Garcez, Boa Vista-RR, filho de CARLOS RENAN EGGERS e CARMEM
ROSANE SCHAF EGGERS. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 19/05/2000, de profissão Estudante,
estado civil solteira, domiciliada e residente na Avenida Capitão Ene Garcez, Boa Vista-RR, filha de
EDSON RODRIGUES DA SILVA e LILIANE SENA BISPO LIMA.
4) GABRIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO e ÍVINA MARIA ALBUQUERQUE DE ARAGÃO
ELE: nascido em Santa Luzia-MA, em 04/11/1994, de profissão Servidor Público, estado civil solteiro,
domiciliado e residente na Rua Pastor Almir Nogueira Guerra, Boa Vista-RR, filho de ANTONIO
CARVALHO DE ARAÚJO e MARIA IZAURA OLIVEIRA DE ARAÚJO. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em
08/01/1992, de profissão do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Pastor Almir Nogueira
Guerra, Boa Vista-RR, filha de JOSAFÁ PARENTE ARAGÃO e MARIA TELES ALBUQUERQUE.
5) JOSÉ FRANCISCO SILVA DE LIMA e MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 15/10/1975, de profissão Agricultor, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua Leôncio Barbosa, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ PEREIRA DE LIMA e MARIA TEREZA
PEREIRA DA SILVA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 04/01/1979, de profissão Servidora Pública
Municipal, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Leôncio Barbosa, Boa Vista-RR, filha de
OZIEL RIBEIRO VICENTE DA SILVA e JOANA PAULA DE OLIVEIRA.

7) GILLENO ISIDIO NÉU PINHEIRO DE SOUZA e SARA SOFIA DE SOUSA TAVARES MEDEIROS
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 22/11/1995, de profissão Empresário, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua Tiradentes, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA e BENEDITA
PINHEIRO DE SOUZA. ELA: nascida em Fortaleza-CE, em 01/08/1996, de profissão Dentista, estado civil
solteira, domiciliada e residente na Rua Tiradentes, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ MILTON TAVARES
MEDEIROS e MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS.
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6) LUIZ FERNANDO ARAÚJO LIRA e MARIA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE CASTRO
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 06/02/2002, de profissão Autônomo, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua General Penha Brasil, Boa Vista-RR, filho de JOAQUIM CORREIA LIRA e MEIRE JANE
ARAÚJO LIRA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 28/02/2003, de profissão Autônoma, estado civil
solteira, domiciliada e residente na Rua General Penha Brasil, Boa Vista-RR, filha de MAURO JORGE
CASTRO COSTA e LIZIANE TELES DE ALBUQUERQUE.
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8) MIGUEL DE SOUZA MEDEIROS e RAYNARA ALESSANDRA MONTEIRO COSTA
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 28/09/1996, de profissão Médico Veterinário, estado civil solteiro,
domiciliado e residente na Travessa Rio Quinô, Boa Vista-RR, filho de ROSINALDO DO RIO MEDEIROS e
ARGENTINA PEREIRA DE SOUZA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 24/05/2002, de profissão
Operadora de Caixa, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Bonfim, Boa Vista-RR, filha de
MANOEL ALEXANDRE MARTINS COSTA e ROBERTA MONTEIRO ALVES.

Tabelionato 1º Ofício
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9) EDNILSON COSTA ALVES e VERLENE GONÇALVES GUIMARÃES
ELE: nascido em Colorado do Oeste-RO, em 12/02/1975, de profissão Autônomo, estado civil divorciado,
domiciliado e residente na Rua 05, Boa Vista-RR, filho de SEBASTIÃO RODRIGUES ALVES e MARIA DA
COSTA ALVES. ELA: nascida em Bacabal-MA, em 12/01/1982, de profissão Funcionária Pública Municipal,
estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua 05, Boa Vista-RR, filha de ITAMAR GUIMARÃES e
SONIA GONÇALVES GUIMARÃES.
10) BENEDITO DE SOUSA CASTRO e LEYDYANNE DOS SANTOS VIEIRA
ELE: nascido em Santarém-PA, em 10/07/1987, de profissão Eletricista, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua 10, Boa Vista-RR, filho de LUIZ GONZAGA DE CASTRO e MAURICIA SARMENTO DE
CASTRO. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 18/09/1993, de profissão Atendente, estado civil solteira,
domiciliada e residente na Rua 10, Boa Vista-RR, filha de FRANCISCO PEDRO VIEIRA DA SILVA e
TARCISA LEILA DOS SANTOS ARAÚJO.
11) EDSON ELCONIDES ALVES e MARIA FRANCISCA SILVA OLIVEIRA
ELE: nascido em São Francisco de Assis-RS, em 22/04/1960, de profissão Militar, estado civil divorciado,
domiciliado e residente na Rua Doutor Arnaldo Brandão, Boa Vista-RR, filho de ARY RESTA ALVES e
IZOLINA LANÇANOVA ALVES. ELA: nascida em Marechal Thaumaturgo-AC, em 25/12/1990, de profissão
do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Doutor Arnaldo Brandão, Boa Vista-RR, filha de
OSVALDO CHAVES DE OLIVEIRA e MARIA TEREZINHA FÉLIX DA SILVA.
12) ALBERTO MARIN VILLALON e SAMIA SHIRLEY MACÁRIO PACHECO
ELE: nascido em Cuba, em 22/09/1979, de profissão Médico, estado civil divorciado, domiciliado e
residente na Rua dos Crisântemos, Boa Vista-RR, filho de ALICIO GERARDO MARÍN WHITTY e DALIA
MARÍA VILLALÓN GONZÁLEZ. ELA: nascida em zé Doca-MA, em 28/06/1990, de profissão Estudante,
estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua dos Crisântemos, Boa Vista-RR, filha de EDEZIO
MACÁRIO DO VALE e MARIA DOS REIS PACHECO JANSEN.
13) JÔNATAS PINHO NUNES e GILVANA DE OLIVEIRA ROMEU
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 01/11/1993, de profissão Balconista de Farmácia, estado civil solteiro,
domiciliado e residente na Rua Efigênia Lima, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ RAIMUNDO PENHA NUNES e
EULINA FERNANDES DE PINHO. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 01/11/1993, de profissão
Atendente, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Efigênia Lima, Boa Vista-RR, filha de
GILMAR SOARES ROMEU e MARIA EDIANA DOS SANTOS OLIVEIRA ROMEU.
14) JOSÉ ARAÚJO LAMEU JUNIOR e LARISSA ALVES SANTANA
ELE: nascido em Mucajaí-RR, em 16/08/1996, de profissão Agente de Endemias, estado civil solteiro,
domiciliado e residente na Rua Estrela Celeste, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ ARAÚJO LAMEU e JOANA
DE SOUSA DA COSTA. ELA: nascida em Imperatriz-MA, em 01/03/1994, de profissão Farmacêutica,
estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Estrela Celeste, Boa Vista-RR, filha de FRANCISCO
VIEIRA SANTANA e LUZIA ALVES DE CARVALHO.

OCk6PyL2Ea0hu8xNFxAwOa4JEAk=

Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista-RR, 16 de maio de
2022. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino.
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO
Expediente de 16/05/2022

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 17 de maio de 2022

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar ÍTALO LUAN COUTINHO FREIRE e KANANDA DA SILVA SOUSA,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro declaram:
Que ele é: de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante patrimonial, com 30 anos de idade, natural de
Manaus-AM, nascido aos sete dias do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e noventa e um,
domiciliado na Rua Cruzeta, S/N, QD 55, LT 593 - Said Salomão, Boa Vista-RR, filho de LUIZ AVELINO
FREIRE e LÚCIA APARECIDA MACÊDO COUTINHO.
Que ela é: de nacionalidade brasileira, solteira, autônoma, com 26 anos de idade, natural de Boa Vista-RR,
nascida aos sete dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e noventa e cinco, residente e
domiciliada na Rua Cruzeta, S/N, QD 55, LT 593 - Said Salomão, Boa Vista-RR, filha de ANTONIO
BATISTA SOUSA NETO e LEONILTA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 12 de maio de 2022.

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar LARISSON ROBERTO MARAJÓ MOREIRA e ADRINE COSTA
NASCIMENTO, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do
Código Civil Brasileiro declaram:

Que ela é: de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de aluno, com 29 anos de idade, natural de Boa
Vista-RR, nascida aos doze dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e noventa e dois,
residente e domiciliada na Rua Juvêncio Jaricuna de Albuquerque, N° 539, Asa Branca, Boa Vista-RR, filha
de GUILHERME DOS REIS NASCIMENTO e MARIA ELIZABETE COSTA NASCIMENTO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 11 de maio de 2022.

SICOJURR - 00078900

NNBG2KSoQJmIFmtIynLw5gbdoZE=

Que ele é: de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de logística, com 31 anos de idade, natural de
Boa Vista-RR, nascido aos dezessete dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e noventa,
domiciliado na Rua Pacu, N° 222, Santa Tereza, Boa Vista-RR, filho de ROBERTO DA SILVA MOREIRA
FILHO e ÂNGELA MARIA MARAJÓ.
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar EDILSON DA SILVA CASTRO e RAYANNE CALISTRO DE
OLIVEIRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro declaram:

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Que ele é: de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, com 42 anos de idade, natural de ImperatrizMA, nascido aos quinze dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e setenta e nove,
domiciliado na Rua Euzébio Pereira Maia, Boa Vista-RR, filho de ANTENOR MOTA DE CASTRO e ELANE
DA SILVA CASTRO.
Que ela é: de nacionalidade brasileira, solteira, funcionária pública, com 25 anos de idade, natural de
Bonfim-RR, nascida aos vinte e três dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e noventa e seis,
residente e domiciliada na Rua Euzébio Pereira Maia, nº 223, Equatorial, Boa Vista-RR, filha de
ROOSEVELT SOUZA DE OLIVEIRA e ANDRÉIA PERES CALISTRO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 16 de maio de 2022.

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar JOSÉ MARIA DA SILVA OLIVEIRA e LIANE MARQUES PEREIRA,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro declaram:

Que ela é: brasileira, divorciada, assistente administrativo, com 49 anos de idade, natural de Cruzeiro do
Sul-AC, nascida aos oito dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e setenta e dois, residente e
domiciliada na Avenida Consolação de Matos, nº 265 - Cidade Satélite, Boa Vista-RR, filha de CECILIO
GONÇALVES PEREIRA e ROSELY MARQUES DE ARAÚJO PEREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico.

Boa Vista-RR, 16 de maio de 2022.
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Que ele é: de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, com 50 anos de idade, natural de Cruzeiro do
Sul-AC, nascido aos quatro dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e setenta e dois,
domiciliado na Avenida Consolação de Matos, nº 265 - Cidade Satélite, Boa Vista-RR, filho de RAIMUNDO
DA SILVA OLIVEIRA e ONEIDE JESUS DA SILVA.
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS, REGISTRO CIVIL E DE IMÓVEIS
DE ALTO ALEGRE
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS,
REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Cartório Rodrigues Martins

Boa Vista, 17 de maio de 2022

Expediente de 10/052022

Termo: 000103

Livro D - 0001

Folha: 0103

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III
e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
VALDIR SOUSA FARIAS, de nacionalidade brasileiro, professor, solteiro, portador da carteira nacional de
habilitação nº 02590853705 expedida por DETRAN/RR em 03/02/2020, onde consta o RG n° 114975
SSP/RR e inscrito no CPF sob nº 446.480.652-04, nascido aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do
ano de mil e novecentos e setenta e cinco (1975), natural de Pindaré Mirim/MA, domiciliado e residente na
CH Três Irmãos, 70, Centro, Alto Alegre-RR, CEP: 69.350-000, filho de ANTERIO FARIAS e FRANCISCA
SOUSA FARIAS.
MARIA NARCISA CARVALHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, portadora da
carteira de identidade RG n° 402229-7, expedida por SESP/RR em 10/10/2016 e inscrita no CPF sob nº
614.850.982-20, nascida aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e
setenta e quatro (1974), natural de Vitorino Freire/MA, domiciliada e residente na CH Três Irmãos, 70,
Centro, Alto Alegre-RR, CEP: 69.350-00, filha de RAIMUNDO DAMASCENO SILVA e ROSITA CARVALHO
DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume, dispensando-se a sua publicação na imprensa, nos moldes do
disposto no art. 623 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.
SELO TJRR: HABCAS158253YXLJ5HUPUY63KF96, Consulte em https://cidadao.portalselorr.com.br.

Alto Alegre/RR, 11 de maio de 2022.
_______________________________
CARLA PAULO PINHEIRO
Escrevente Autorizada
CERTIDÃO

O referido é verdade e dou fé.
Alto Alegre/RR, 11 de maio de 2022.
________________________________
CARLA PAULO PINHEIRO
Escrevente Autorizada
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Certifico que nesta data, registrei sob número, folhas e livro acima mencionados, e afixei em cartório o edital
de proclamas dos contraentes.

