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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO
Expediente de 16/09/2022
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO TJRR/TP Nº 40, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Regulamenta o plantão no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Roraima e o funcionamento do Núcleo de Plantão
Judicial e Audiência de Custódia - NUPAC, além de outras
providências.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO as Resoluções 71/09 e 213/15, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ;
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 11.419/06, em que se admite o uso de meio eletrônico na tramitação
de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais;
CONSIDERANDO os dados e informações coligidos nos autos dos procedimentos administrativos 000049159.2016.6.23.8000, 0007456-80.2019.8.23.8000 e 0016733-57.2018.8.23.8000;
CONSIDERANDO que o processo eletrônico está inserido em todas as unidades judiciais do primeiro e do
segundo graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima; e
CONSIDERANDO, por fim, as diretrizes emanadas nos autos do PP 0004943-21.2022.2.00.0000, em que
foi determinado aos Tribunais de Justiça a promoção de alinhamento dos atos normativos consoante os
ditames do artigo 13, parágrafo único, da Resolução 213/2018 do CNJ, fazendo com que deles constem a
obrigatoriedade da realização das audiências de custódia nos casos de prisão temporária, de prisão
preventiva, de prisão definitiva para início de cumprimento de pena e de prisões cíveis, inclusive de
alimentos, e que a competência nessas hipóteses seja sempre dos Juízos que determinaram a expedição
da ordem de prisão e não das “centrais de custódia”, dos órgãos congêneres ou dos Juízos plantonistas.
RESOLVE:

Capítulo I
Das Disposições Gerais

Art. 1º Regulamentar o plantão no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, bem como o
funcionamento do Núcleo de Plantão Judicial e Audiência de Custódia (NUPAC).

Art. 3º O plantão judicial, no primeiro e no segundo graus de jurisdição, destina-se, exclusivamente, ao
exame das seguintes matérias:
I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar autoridade submetida à
competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III – comunicações de prisões em flagrante e as decorrentes de cumprimento de mandados de prisão
cautelar ou definitiva, assim como a apreciação dos pedidos de liberdade provisória;
IV – representação da autoridade policial ou do Ministério Público, visando à decretação de prisão
preventiva ou temporária, em caso de justificada urgência;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a
urgência;
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Art. 2º O plantão judicial destina-se para situação de urgência, envolvendo violação de direitos ocorrida no
horário e nos dias em que não houver expediente forense ordinário, e para a qual é exigida pronta e
inadiável manifestação judicial.
Parágrafo único. Os pedidos aviados no plantão para situações que não ocorreram no período do plantão
devem ser imediatamente enviados para os juízos competentes.
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VI – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, uma vez comprovada a impossibilidade de sua
solicitação durante o expediente forense ordinário, e cuja demora possa resultar em risco de grave prejuízo
ou de difícil reparação;
VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, a que se referem as
Leis federais nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses
acima enumeradas;
VIII – tutelas urgentes e necessárias à preservação de direitos que não se encontrem distribuídas ao relator
competente, ou que envolvam pedidos liminares, em decorrência de situação emergencial surgida no
plantão ou próximo a este, e/ou que não possam aguardar distribuição;
IX – medidas protetivas de urgência, da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica a que
se refere a Lei nº 11.340/2006; e
X – Concessão de autorização de viagem para crianças ou adolescentes estrangeiros. (Incluído pela
Portaria 21/2020).
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Art. 4º O plantão judicial no segundo grau obedecerá às disposições da Resolução nº 59/2016 do Tribunal
Pleno não conflitantes com a presente, e com a ressalva de que não serão analisadas as causas que já se
encontram distribuídas para um relator.
Art. 5º O plantão judicial não se destina à reiteração de pedidos apreciados no órgão judicial de origem ou
em plantão anterior; nem à sua reconsideração ou reexame, ou à apreciação de solicitação de prorrogação
de autorização judicial para escuta telefônica.
Art. 6º As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro,
ou valores, só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente, e só serão
executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal, por intermédio de servidor credenciado do
juízo ou de outra autoridade, por expressa e justificada delegação do magistrado.
Art. 7º Durante o plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou
valores, nem liberação de bens apreendidos.
Art. 8º Nos casos de motim, rebelião ou outros acontecimentos em estabelecimentos prisionais ou unidades
de internação de adolescentes, o atendimento caberá ao juiz titular da unidade judicial competente.
§ 1º Não localizado o juiz, ou estando impossibilitado de comparecer, o atendimento caberá ao juiz auxiliar
da unidade, se houver ou, ainda, ao juiz corregedor.
§ 2º Na impossibilidade de localização dos juízes descritos nas disposições acima, o atendimento caberá ao
juiz plantonista criminal.
Art. 9º Havendo suspeita de tentativa de burla ao princípio do juiz natural, o magistrado plantonista deverá,
mediante decisão fundamentada, determinar a distribuição do feito, ou o encaminhamento ao juízo
competente, em horário de expediente normal.

Art. 10. Haverá plantão judicial:
I – em dias úteis, após o expediente forense; e
II – em dias não úteis.
§ 1º Os nomes dos desembargadores e dos juízes, os locais e os números dos telefones do serviço de
plantão serão divulgados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, na internet, no sítio do Poder
Judiciário de Roraima (www.tjrr.jus.br).
§ 2º Os magistrados designados para os plantões disponibilizarão para o NUPAC os seus respectivos
contatos telefônicos, bem como, diariamente, serão contatados pelo NUPAC para obter informações das
distribuições, pendências e providências determinadas e efetivamente cumpridas.
§ 3º O Poder Judiciário comunicará a escala de plantão, de preferência pelos meios eletrônicos, ao
Ministério Público Estadual, à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima, à Defensoria Pública
Estadual, à Secretaria de Estado da Segurança Pública, à Delegacia-Geral de Polícia Civil e ao Comando
da Polícia Militar.
§ 4º O Presidente do Tribunal de Justiça não integrará a escala de desembargadores plantonistas, atuando
em regime de plantão apenas e durante o período de recesso forense, quando necessário.
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Capítulo II
Do Plantão Judicial
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§ 5º Os desembargadores que estiverem acumulando funções junto à Justiça Eleitoral não serão
designados para atuar em plantão judicial no semestre correspondente ao das eleições.
§ 6º Nas eleições municipais, os juízes que estiverem acumulando funções junto às Zonas Eleitorais,
ressalvada a composição da Junta Eleitoral, não serão designados para atuar em plantão judicial no
semestre correspondente ao das eleições.
Art. 11. Ficarão à disposição do desembargador e do juiz plantonista, no mínimo, 2 (dois) servidores; dentre
eles, 1 (um) oficial de justiça plantonista e 1 (um) servidor do NUPAC ou do Tribunal Pleno e/ou das
Câmaras Reunidas, a depender da jurisdição.
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Art. 12. O plantão manterá registro de suas atividades, inclusive nos sistemas judiciais eletrônicos.
§ 1º Os pedidos e documentos serão apresentados ao plantão nos sistemas judiciais eletrônicos
disponibilizados pelo Poder Judiciário de Roraima.
§ 2º Comprovada a impossibilidade de protocolo nos sistemas judiciais eletrônicos, o pedido e documentos
podem ser apresentados em meio físico, em duas vias ou com cópia, recebidos mediante protocolo que
contenha a data, a hora da entrada e o nome do servidor, e serão encaminhados à distribuição do plantão
ou ao juízo competente, impreterivelmente, até as 10 (dez) horas do primeiro dia útil subsequente ao
encerramento do sobreaviso.
Capítulo III
Plantão dos Desembargadores
Art. 13. O plantão dos Desembargadores é mensal e será cumprido em regime de sobreaviso.
§ 1º O Desembargador plantonista pode indicar à Presidência 1 (um) servidor do respectivo gabinete, com
antecedência de 5 (cinco) dias do plantão, para auxiliá-lo nas atividades correspondentes.
§ 2º Havendo impedimento do Desembargador plantonista, será acionado, sucessivamente, o
Desembargador imediatamente mais moderno ao plantonista, na escala de antiguidade, desde que esteja
disponível e não impedido.
§ 3º Se o Desembargador plantonista impedido for o mais moderno no Poder Judiciário, será acionado,
sucessivamente, o Desembargador mais antigo, desde que esteja disponível e não impedido.
Capítulo IV
Plantão dos Juízes de Direito e dos Juízes Substitutos

Art. 15. O plantão dos Juízes será cumprido, concomitantemente, por meio de duas escalas distintas, as
quais tratarão, respectivamente, de matérias cíveis e criminais, de acordo com as determinações
normativas.
§ 1º Os Juízes de Direito com titularidade em jurisdição cível serão designados para a escala de plantão
cível, e os Juízes de Direito com titularidade em jurisdição criminal serão designados para a escala de
plantão criminal.
§ 2º Os Juízes de Direito titulares das Comarcas do Interior, assim como os Juízes Substitutos, podem atuar
em quaisquer das escalas.
§ 3º Os Juízes de Direito com atuação nas varas do Tribunal do Júri e nos Juizados de Violência Doméstica
atuarão no plantão criminal, e os Juízes de Direito com atuação na Justiça Itinerante e nos Juizados da
Infância e da Juventude atuarão no plantão cível.
§ 4º Os Juízes, de Direito ou Substitutos, terão a mesma quantidade de designações nas escalas de
plantão.
§ 5º No período de 1 (um) ano, os Juízes de Direito e Juízes Substitutos não poderão acumular mais de dez
plantões semanais.
§ 6º Havendo impedimento do Juiz plantonista, será acionado, sucessivamente, o Juiz imediatamente mais
moderno ao plantonista, na escala de antiguidade, desde que esteja disponível e não impedido.
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Art. 14. O plantão dos Juízes de Direito e dos Juízes Substitutos é semanal, com competência em todas as
Comarcas, e será cumprido em regime de sobreaviso.
§ 1º O Juiz de Direito plantonista pode indicar à Presidência 1 (um) servidor do respectivo gabinete, com
antecedência de 5 (cinco) dias do plantão, para auxiliá-lo nas atividades correspondentes.
§ 2º O Juiz Substituto plantonista pode indicar à Presidência 1 (um) servidor de quaisquer das unidades
judiciais em que atue, com antecedência de 5 (cinco) dias do plantão, para auxiliá-lo nas atividades
correspondentes.
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§ 7º Se o Juiz plantonista impedido for o mais moderno no Poder Judiciário, será acionado, sucessivamente,
o Juiz mais antigo, desde que esteja disponível e não impedido.
Capítulo V
Plantão dos Servidores com atuação em Boa Vista
Art. 16. O plantão judicial do primeiro grau de jurisdição funcionará nas dependências do NUPAC, com
servidores lotados no próprio Núcleo, em escala de revezamento de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho
presencial por 72 (setenta e duas) horas de folga.
§ 1º A Secretaria de Gestão de Pessoas providenciará a lotação dos servidores do NUPAC, cabendo ao juiz
coordenador do Núcleo a elaboração da respectiva escala mensal, comunicando-se à Corregedoria-Geral
de Justiça.
§ 2º A Secretaria de Infraestrutura e Logística providenciará local adequado para o pernoite dos servidores
plantonistas do Núcleo.
§ 3º O Diretor de Secretaria e a assessoria jurídica do Núcleo têm a carga horária correspondente aos
cargos.
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Art. 17. A fiscalização do cumprimento dos plantões e o controle de gozo das folgas serão feitos pelo Diretor
de Secretaria ou pela chefia imediata do servidor do Núcleo, comunicando-se os registros à Secretaria de
Gestão de Pessoas para os devidos fins.
Art. 18. A escala de oficiais de justiça designados para o plantão judicial será organizada pela Central de
Mandados, por meio do respectivo magistrado coordenador.
Parágrafo único. Os oficiais de justiça designados para os plantões disponibilizarão para o NUPAC os seus
respectivos contatos telefônicos, bem como, diariamente, farão contato com o Núcleo para saber das
distribuições, pendências e providências determinadas.
Capítulo VI
Plantão dos Oficiais de Justiça nas Comarcas do Interior
Art. 19. Unicamente para fins de cumprimento do plantão judicial nas comarcas do interior, a escala dos
oficiais de justiça será dividida por regiões, da seguinte forma:
I – Região Norte: englobando as Comarcas de Pacaraima, Alto Alegre e Bonfim;
II – Região Sul: englobando as Comarcas de São Luiz do Anauá e Rorainópolis; e
III – Região Central: englobando as Comarcas de Mucajaí e Caracaraí.
Art. 20. A escala dos oficiais de justiça plantonistas, por região, será elaborada pela Presidência do Tribunal
de Justiça, com auxílio dos Juízes de Direito titulares das Comarcas do Interior.
Art. 21. Será mensal o plantão judicial do oficial de justiça designado por região, em sistema de sobreaviso.
Parágrafo único. Os oficiais de justiça designados para os plantões por região disponibilizarão para o
NUPAC os seus respectivos contatos telefônicos, bem como, diariamente, farão contato com o Núcleo para
saber das distribuições, pendências e providências determinadas.

Capítulo VII
Do Núcleo de Plantão Judicial e Audiência de Custódia - NUPAC
Seção I
Funcionamento, estrutura e atribuições
Art. 23. O NUPAC funcionará em Boa Vista, com estrutura física adequada à sua finalidade, sendo
composto, no mínimo, por:
I – um Juiz de Direito, designado pela Presidência, que coordenará as atividades administrativas do
Núcleo;
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Art. 22. O magistrado plantonista acionará o oficial de justiça plantonista por região somente nas situações
extremamente necessárias, em que a demora resulte em efetivo risco de grave prejuízo ou de difícil
reparação.
Parágrafo único. Deverá ser respeitado, para escolha dos plantonistas, o rodízio entre os oficiais de justiça,
por região, nas comarcas do interior.
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II – Juiz(es) e/ou juízo(s) plantonista(s), designado(s) pela Corregedoria-Geral de Justiça;
III – Assessor jurídico, que atuará por ocasião do expediente forense ordinário;
IV – Técnicos judiciários, no mínimo de 06 (seis), que atuarão em regime ininterrupto de revezamento; e
V – Estagiários.
Parágrafo único. A Presidência poderá designar outros magistrados e servidores para atuar em regime de
colaboração.
Art. 24. O NUPAC atenderá às demandas do plantão judicial do primeiro grau de jurisdição, assim como
realizará as respectivas audiências de custódia, exceto as audiências de custódia decorrentes, nos dias
úteis, de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva.
§1º. As audiências de custódia, nos dias úteis, decorrentes de cumprimento de mandados de prisão cautelar
ou definitiva, das unidades judiciais da Capital e das Comarcas do Interior, serão realizadas pelos
respectivos juízos que determinaram a expedição de ordem de prisão.
§2º. No caso de mandados de prisão cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, nos dias úteis,
inclusive aqueles oriundos de outros Estados da Federação, deverá o custodiado ser encaminhado
imediatamente à autoridade judicial do local do cumprimento da ordem, para fins de realização da
respectiva audiência de custódia (Art. 13, Parágrafo único da Res. 213/2015 do CNJ).

Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Art. 25. O NUPAC funcionará, nos dias de expediente forense, das 08 (oito) horas às 18 (dezoito) horas,
ocasião em que serão realizadas as audiências de custódia.
Art. 26. Os magistrados designados para as audiências de custódia no NUPAC decidirão, na forma do art.
310 e seguintes do Código de Processo Penal, sobre as prisões em flagrante nas quais o flagranteado não
foi posto em liberdade mediante o recolhimento de fiança.
Parágrafo único. As comunicações de prisão em flagrante e, nos dias não úteis, as decorrentes de
cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, para a realização da audiência de custódia,
dentro do prazo legal, deverão ser encaminhadas ao NUPAC por meio dos sistemas judiciais eletrônicos ou,
excepcionalmente, para o e-mail funcional nupac@tjrr.jus.br, sem prejuízo de posterior remessa do
comunicado em meio físico, cabendo ao remetente entrar em contato telefônico com o NUPAC para
confirmar o recebimento do auto de prisão em flagrante.
Art. 27. Após o término do expediente forense, o NUPAC concentrará o recebimento das demandas de
competência do plantão judicial do primeiro e do segundo graus.
§ 1º O NUPAC, quando em regime de plantão, deverá realizar as audiências de custódia porventura não
realizadas no horário regular de expediente forense.
§ 2º Os servidores plantonistas serão contatados por meio do telefone do NUPAC [(95) 98404-3085] e
receberão, excepcionalmente, documentos em meio físico, na sede do NUPAC, localizado no Fórum
Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, com endereço na Avenida CB PM José Tabira de Alencar Macedo,
nº 602, bairro Caranã, Boa Vista, Roraima.

Art. 29. O NUPAC possuirá telefone celular com acesso à internet, cadastrado no WhatsApp, e-mail
institucional (nupac@tjrr.jus.br), sendo possível aos servidores visualizar, instantaneamente, as mensagens
e documentos recebidos, além de equipamentos para videoconferência.
§ 1º Nos casos em que seja necessária pronta análise das mensagens e dos documentos recebidos, o
remetente deverá cientificar ao servidor do NUPAC o seu envio, mediante ligação telefônica, caso não seja
possível identificar o seu efetivo recebimento.
§ 2º O telefone celular terá uso exclusivo para fins institucionais.
Seção II
Da distribuição dos comunicados de prisão em flagrante e demais procedimentos
Art. 30. Os comunicados de prisão em flagrante serão recebidos, preferencialmente, pelos sistemas judiciais
eletrônicos:
I – Em horário de expediente forense ordinário:
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Art. 28. Cópia da chave do NUPAC ficará disponível no corpo de guarda do prédio, e somente será
disponibilizada para os servidores e/ou magistrados designados, com registros de entrega e de
recebimento.
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a) Pelo Cartório Distribuidor, quando o flagranteado tiver sido posto em liberdade mediante o recolhimento
de fiança; e
b) Pelo NUPAC, quando o flagranteado não tiver sido posto em liberdade.
II – Nos horários e dias em que não houver expediente forense ordinário:
a) Somente pelo NUPAC.
Parágrafo único. O NUPAC não receberá os comunicados de prisão em flagrante das Comarcas do Interior,
ressalvadas as determinações desta Resolução.
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Art. 31. O NUPAC receberá os pedidos relacionados a documentos recebidos no plantão, desde que os
feitos originários ainda não tenham sido distribuídos ao juízo competente.
Art. 32. Os servidores lotados no NUPAC deverão proceder à autuação, ao registro e à distribuição dos
comunicados de prisão em flagrante e demais procedimentos relacionados ao plantão judicial e audiência
de custódia, fazendo uso dos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, conforme o caso, por meio do perfil
Distribuidor da Vara de Plantão.
§ 1º Quando tratar-se de matéria de competência de uma das unidades judiciais com tramitação em meio
digital (Projudi, Seeu ou PJe), a distribuição do pedido de urgência será feita diretamente pelos membros do
Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia pública ou privada, sem a necessidade de
intervenção dos servidores do NUPAC, situação em que a autuação deverá ocorrer de forma automática.
§ 2º Os pedidos de urgência impossibilitados de protocolo via sistemas judiciais eletrônicos,
excepcionalmente, serão protocolizados em meio físico.
§ 3º O servidor plantonista deve, diária e regularmente, verificar o recebimento de pedido de urgência em
meio digital, certificando eventual prevenção, dependência ou outra informação imprescindível para a
análise judicial e, em seguida, fazer a imediata conclusão ao magistrado plantonista, que será prontamente
comunicado.
Art. 33. Concluídas as análises dos procedimentos recebidos, deve o servidor realizar, até as 10 (dez) horas
do primeiro dia útil subsequente, os respectivos encaminhamentos ao Cartório Distribuidor, atentando-se
para a identificação da situação prisional do flagranteado.
Parágrafo único. Recebidos os procedimentos pelo Cartório Distribuidor, este deverá distribuí-lo ao juízo
competente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento.
Capítulo VIII
Da distribuição dos comunicados de prisão em flagrante e demais procedimentos nas Comarcas do Interior

Art. 35. As audiências de custódia da Comarca de Boa Vista serão realizadas por meio do NUPAC.
§ 1º Na Comarca de Boa Vista, nos dias de expediente ordinário, as audiências de custódia, exceto as
decorrentes de cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, serão realizadas em escala
definida pela Corregedoria-Geral de Justiça, com auxílio do Juiz Coordenador do Núcleo, pelos Juízes de
Direito titulares das unidades criminais e pelos Juízes Substitutos que auxiliam ou respondem pelas
unidades criminais.
§ 2º Na Comarca de Boa Vista, as audiências de custódias, nos finais de semana e nos dias não úteis,
serão realizadas pelos Juízes de Direito e Juízes designados para o plantão criminal.
§ 3º As audiências de custódias, nos finais de semana e nos dias não úteis, inclusive as decorrentes de
cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, de natureza cível ou criminal, da capital ou do
interior, serão realizadas pelos Juízes de Direito e Juízes designados para o plantão criminal, permitindo-se,
excepcionalmente, fazê-las por meio de videoconferência, a fim de assegurar a observância normativa do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 4º Havendo um número extraordinário de audiências de custódia nas condições dos §§ 1º, 2º e 3º, do art.
35, deve o magistrado competente solicitar apoio do Tribunal de Justiça, que prontamente o atenderá.
Art. 36. As audiências de custódia, nos dias úteis, das Comarcas de Caracaraí, São Luiz do Anauá,
Mucajaí, Rorainópolis, Alto Alegre, Pacaraima e Bonfim serão realizadas pelos respectivos juízos.
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Art. 34. As prisões em flagrante ocorridas nas áreas de competência das Comarcas de Caracaraí, São Luiz
do Anauá, Mucajaí, Rorainópolis, Alto Alegre, Pacaraima e Bonfim serão submetidas aos seus respectivos
juízos.
Capítulo IX
Da audiência de custódia
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Art. 37. As audiências de custódia serão realizadas diariamente, nos dias em que houver expediente
forense, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas.
Art. 38. As audiências de custódia serão realizadas no mesmo dia quando o auto de prisão em flagrante e o
custodiado forem apresentados ao juízo até as 12 (doze) horas.
Art. 39. As audiências de custódia serão realizadas no dia seguinte ao da prisão quando o auto de prisão
em flagrante e o custodiado forem apresentados ao juízo após as 12 (doze) horas.
Parágrafo único. Nas Comarcas do Interior, excepcionalmente, e quando o custodiado for encaminhado
após as 12 (doze) horas para estabelecimento prisional diverso do da respectiva Comarca, a audiência de
custódia poderá ser realizada por meio de videoconferência, no dia útil subsequente.
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Art. 40. Quando em regime de plantão, os comunicados de prisão em flagrante deverão ser distribuídos ou
entregues nas unidades judiciais competentes até as 11 (onze) horas, para fins de realização da audiência
de custódia no mesmo dia, realizando-se no dia seguinte quando recebidos após as 11 (onze) horas.
Art. 41. Caberá à Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e/ou Autoridade Policial conduzir o custodiado
para realização da audiência de custódia, das 8 (oito) horas às 12 (doze) horas, bem como protocolizar nos
sistemas judiciais eletrônicos o pertinente comunicado de prisão, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
ou, excepcionalmente, apresentá-lo via e-mail institucional (nupac@tjrr.jus.br) ou fisicamente no NUPAC.
§ 1º O custodiado, quando necessário, será recolhido em estabelecimento adequado, de responsabilidade
do Poder Executivo, com adoção das medidas necessárias à segurança de todos.
§ 2º A apresentação do custodiado à autoridade judiciária será precedida, obrigatoriamente, da identificação
civil ou criminal, na forma da Lei nº 12.037/2009.
Art. 42. Excepcionalmente, em casos complexos, decorrentes da quantidade de pessoas detidas no mesmo
momento, ou outro motivo devidamente justificado pela autoridade policial, a apresentação do custodiado
poderá ser prorrogada por até 48 (quarenta e oito) horas.
§1º Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente
excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, deverá ser
assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento
se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após
restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação.
§ 2º Fica dispensada a realização da audiência de custódia, na forma deste artigo, quando circunstâncias
pessoais do autuado, mediante decisão fundamentada do juízo, assim justificarem, devendo o juiz
competente, se for o caso, decidir sobre a prisão em flagrante.

Art. 44. Na audiência de custódia o magistrado entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo:
I – esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem analisadas pela autoridade
judicial;
II – assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de resistência e de fundado receio
de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por
escrito;
III – dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio;
IV – questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos constitucionais
inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar-se com advogado ou defensor público, o de
ser atendido por médico e o de comunicar-se com seus familiares;
V – indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão;
VI – perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação à
audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos e adotando as providências cabíveis;
VII – verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando sua realização nos casos
em que:
a) não tiver sido realizado;
b) os registros se mostrarem insuficientes;
c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao exame realizado;
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Art. 43. O custodiado, antes da audiência de custódia, terá contato prévio, reservado e por tempo razoável
com seu advogado ou, na falta deste, com defensor nomeado, público ou dativo.
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d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-se a Recomendação nº 49/2014
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ quanto à formulação de quesitos ao perito.
VIII – abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal
relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante;
IX – adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades; e
X – averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, existência de filhos ou dependentes sob
cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e
a dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão da
liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar.
§ 1º Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o magistrado deferirá ao Ministério Público e à
defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as
perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em
seguida, requerer:
I – o relaxamento da prisão em flagrante;
II – a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão;
III – a decretação de prisão preventiva; e
IV – a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa.
§ 2º A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente, nos sistemas judiciais eletrônicos,
dispensando-se a formalização de termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações
das partes.
§ 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a deliberação fundamentada do magistrado
quanto à legalidade e manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória sem ou com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também as
providências tomadas, em caso da constatação de indícios de tortura e maus tratos.
§ 4º Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à pessoa presa em flagrante delito,
e ao defensor e ao Ministério Público, se solicitada, tomando-se a ciência de todos, e apenas o feito de
prisão em flagrante, com antecedentes, cópia da ata e depoimentos gravados, seguirão para regular
distribuição.
§ 5º Proferida a decisão que resultar no relaxamento da prisão em flagrante, na concessão da liberdade
provisória sem ou com a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, ou quando determinado o
imediato arquivamento do inquérito, a pessoa presa em flagrante delito será prontamente colocada em
liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, e será informada sobre seus direitos e obrigações,
salvo se por outro motivo tenha que continuar presa.
§ 6º A decisão proferida em audiência de custódia, assinada pelo magistrado pelos meios disponíveis,
preferencialmente os eletrônicos, será cumprida na própria audiência, expedindo-se, conforme o caso,
alvará de soltura ou mandado de prisão.
§ 7º O mandado de prisão deverá ser cadastrado no Banco Nacional de Monitoramento Prisional - BNMP.
§ 8º Será entregue cópia da decisão proferida, com o respectivo alvará ou mandado de prisão, ao agente
responsável pela apresentação do custodiado, o qual certificará que deu cumprimento à decisão, anexandose a respectiva certidão aos autos.
§ 9º O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual deverão ser oficiados, pelo Presidente
do Tribunal de Justiça, a apresentar, antecipada e regularmente, lista de seus respectivos membros que
atuarão junto ao NUPAC.
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Art. 46. Nas audiências de custódia decorrentes de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou
definitiva, emanadas de ordem do Poder Judiciário Estadual, seja do Estado de Roraima ou de outro Estado
da Federação, não haverá prolação de decisão sobre o juízo de necessidade da prisão, mantendo-se como
referência todas as demais providências contidas no art. 44 da Resolução nº 46/19, providenciando-se a
imediata comunicação da prisão e da audiência realizada, ao juízo que determinou a ordem prisional.
(Redação pela Resolução nº 37, de 13 de outubro de 2021)
§ 1º Os juízes de Direito e os Juízes Substitutos designados para as audiências de custódia, por atuarem no
NUPAC, sediado na Comarca de Boa Vista, a qual tem sede de jurisdição de primeiro grau das Justiças
Federal, Trabalhista, Eleitoral e Militar, não farão as audiências de custódia dos respectivos juízos.
(Redação pela Resolução nº 37, de 13 de outubro de 2021)
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Art. 45. É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a
audiência de custódia.
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§ 2º Havendo cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, decorrente de ordem emanada
dos Tribunais Superiores, a audiência de custódia será realizada nos termos do caput. (Redação pela
Resolução nº 37, de 13 de outubro de 2021)
Art. 47. Para fins de encaminhamento assistencial, o magistrado competente poderá valer-se dos órgãos do
Poder Executivo Estadual ou Municipal, assim como das estruturas do próprio Poder Judiciário.
Art. 48. Cabe à Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e/ou Autoridade Policial a custódia do preso
enquanto este estiver nas dependências dos Fóruns do Poder Judiciário Estadual.
Parágrafo único. Cabe, também, à Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e/ou Autoridade Policial as
providências necessárias para o cumprimento da decisão judicial.
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Art. 49. A apresentação do custodiado à autoridade judicial competente será obrigatoriamente precedida de
cadastro no Sistema de Audiência de Custódia - SISTAC.
§ 1º A apresentação do custodiado à autoridade judicial acontecerá após o protocolo e distribuição do auto
de prisão em flagrante perante a unidade judiciária correspondente, dele constando o motivo da prisão, o
nome do condutor e das testemunhas do flagrante perante a unidade responsável para operacionalizar o
ato.
§ 2º O auto de prisão em flagrante subsidiará as informações a serem registradas no SISTAC, em conjunto
com aquelas obtidas a partir do relato do próprio autuado.
§ 3º As autoridades judiciárias responsáveis devem assegurar a correta e contínua alimentação do
SISTAC.
§ 4º Será utilizado, preferencialmente, o sistema adotado pelo Conselho Nacional de Justiça –SISTAC para
elaboração da ata da audiência de custódia.
Capítulo X
Da retribuição pelo cumprimento do plantão
Art. 50. A retribuição pelo cumprimento do plantão para Desembargadores e Juízes será feita da seguinte
forma:
I – o Desembargador plantonista terá direito a 8 (oito) dias de folga por plantão mensal de sobreaviso
cumprido; e
II – o Juiz plantonista cível ou criminal terá direito a 5 (cinco) dias de folga por plantão semanal de
sobreaviso cumprido.

Art. 52. Nas hipóteses de cumprimento parcial dos plantões, as folgas serão proporcionais ao período em
que efetivamente o magistrado e/ou servidor estiveram à disposição do plantão, arredondando-se, quando
necessário, para o primeiro número inteiro superior.
§ 1º O plantão mensal tem início no dia primeiro de cada mês e termina no último dia do mês.
§ 2º O plantão semanal tem início às 18 (dezoito) horas da segunda-feira e termina às 08 (oito) horas da
segunda-feira seguinte.
CAPÍTULO XI
Das disposições finais
Art. 53. As audiências de custódia serão realizadas nos termos das recomendações do Conselho Nacional
de Justiça, considerando, contudo, as realidades do Estado e a presente regulamentação, com a necessária
cooperação do Poder Executivo, em especial das Polícias Civil, Militar e Federal, ao efetivo controle
temporal quanto à apresentação do custodiado em até 24 (vinte e quatro) horas.
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Art. 51. A retribuição pelo cumprimento do plantão para os servidores será feita da seguinte forma:
I – o servidor plantonista indicado ao presidente do Tribunal de Justiça pelo Desembargador plantonista terá
direito a 8 (oito) dias de folga por plantão mensal de sobreaviso cumprido.
II – o servidor plantonista indicado ao presidente do Tribunal de Justiça pelo Juiz plantonista terá direito a 2
(dois) dias de folga por plantão semanal de sobreaviso cumprido; e
III – o oficial de justiça plantonista por região, das comarcas do interior, terá direito a 4 (quatro) dias de
folga, por plantão mensal de sobreaviso cumprido, mais as horas extras dedicadas ao cumprimento das
ordens judiciais nos horários diversos do expediente ordinário, limitada a duas horas extras por dia.
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Art. 54. A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI providenciará as medidas necessárias, a exemplo
das competências do plantão nas unidades judiciais, bem como dos cadastros, logins e acessos dos
Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados, das
autoridades policiais e dos servidores do judiciário, aos sistemas eletrônicos, equipamentos para
videoconferência, para a plena realização do plantão e das audiências de custódias.
Art. 55. O Poder Judiciário Estadual providenciará os meios necessários aos custodiados eventualmente
colocados em liberdade nas audiências de custódia, declarados pobres e sem condição financeira alguma
para o transporte das unidades judiciais até suas residências, no âmbito das Comarcas de Roraima.
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Art. 56. As Secretarias de Gestão Estratégica e de Gestão de Pessoas providenciarão os ajustes
normativos e de pessoal necessários para alocar um Diretor de Secretaria no NUPAC.
Art. 57. Aplicam-se, subsidiariamente, as Resoluções nº 071/2009 e 213/2015 do Conselho Nacional de
Justiça.
Art. 58. Os casos omissos serão decididos pela Presidência e pela Corregedoria-Geral de Justiça, nas
respectivas atribuições.
Art. 59. Não obstante as deliberações desta Resolução, estão mantidas, até ulterior normativa, as
disposições não conflitantes da Resolução nº 59/2016, do Tribunal Pleno, relativas ao plantão do segundo
grau de jurisdição.
Art. 60. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 61. As disposições sobre plantão e audiência de custódia no período de recesso forense, de 20 (vinte)
de dezembro a 6 (seis) de janeiro, serão sedimentadas, a cada ano, no mês de dezembro do ano
respectivo, por meio de portaria conjunta da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça.
Art. 62. Esta Resolução entra em vigor em 01 de outubro de 2022.
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Desembargador Cristóvão Suter
Presidente
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RESOLUÇÃO TJRR/TP Nº 41, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
Altera a Resolução TJRR/TP nº 13, de 04 de maio de 2022,
que regulamenta o plano de obras do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso
de suas atribuições legais, e
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CONSIDERANDO que os Tribunais de Justiça Estaduais deverão elaborar Plano de Obras a partir de seus
programas de necessidades, de seus planejamentos estratégicos e das diretrizes fixadas pelo Conselho
Nacional de Justiça - CNJ;
CONSIDERANDO a edição da Resolução CNJ nº 114, de 20 de abril de 2010, dispondo, dentre outros
aspectos, sobre o planejamento, execução e monitoramento de obras no Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a edição da Portaria nº 1427, de 22 de junho de 2010, que dispõe sobre a implantação
do sistema de priorização de obras no Poder Judiciário do Estado de Roraima;
CONSIDERANDO o ganho efetivo com o estabelecimento de critérios, avaliações e requisitos técnicos para
definição das necessidades e prioridades do Poder Judiciário do Estado de Roraima no que diz respeito as
reformas e obras de imóveis em suas unidades;
CONSIDERANDO, por fim, que a elaboração de um Plano de Obras será instrumento facilitador para o
desenvolvimento dos trabalhos técnicos relativos aos orçamentos anuais, aos planos plurianuais e a
estratégia desta Corte, especialmente no diz respeito às perspectivas de despesas nos exercícios
financeiros,
RESOLVE:
Art. 1º O Anexo Único da Resolução TJRR/TP nº 13, de 04 de maio de 2022, passa a vigorar conforme o
Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Desembargador Cristóvão Suter
Presidente
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ANEXO ÚNICO
TABELA DE PRIORIZAÇÃO DE OBRAS
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOTA
FINAL

OBRA
Palácio da Justiça - Infraestrutura elétrica de
baixa tensão e melhorias nos banheiros PcD
em todos os pavimentos, além de rampa
acessível e adaptações internas de layout no
GABJA, incluindo subsolo para atender
NUCRI, SG, GABMIL e ambiente para
terceirizados, além da substituição de todo o
forro metálico por forro modular.
Revisão das instalações hidrossanitárias,
melhorias no telhado, reparos nos gabinetes
Desembargadores, nova área de mastros,
paisagismo, substituição do letreiro do portal,
elevador
e
plataforma
elevatória
do
estacionamento para o térreo.
FASP - Infraestrutura elétrica de baixa tensão
e melhorias nos banheiros, inclusive banheiros
PcD, adaptação de calçada para cadeirantes e
pedestres, melhorias no subsolo e auditório,
construção de estrutura auxiliar na cobertura
do auditório para receber painéis solares
e adaptações no alojamento do Gabmil.

11,0

CUSTO
ESTIMADO

R$ 2.500.000,00

PREVISÃO DO
PERÍODO DA OBRA
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2º semestre de 2021
2º semestre de 2022
(Em andamento)

10,5

Implantação de energia solar nos prédios do
Não
TJRR, conforme o Portfólio de Iniciativas da
aplicável
Gestão 2021/2023.

R$1.550.000,00

(Em andamento)

R$8.053.704,77

Melhorias e adaptações na Casa 1 do
Conjunto dos Desembargadores para abrigar
Não
R$700.000,00
o Centro de Cultura e Memória do Tribunal de aplicável
Justiça de Roraima.
Anexo Fórum Criminal – Construção nova
para atender o Núcleo do Plantão Judicial e
10,5
R$3.912.428,22
Audiências de Custódia - NUPAC.
Sede Administrativa – Adequações de salas,
adaptação da escada de emergência,
implantação de vestiários e bicicletário,
10,5
R$500.000,00
reorganização do estacionamento e reforço na
estrutura para receber painéis solares.
Melhorias e adaptações na Casa 9 do
Conjunto
dos
Desembargadores
para
Não
R$600.000,00
ampliação do Centro Médico e de Qualidade aplicável
de Vida do Tribunal de Justiça de Roraima.
Fórum Criminal – Adequações na VEP, pintura
dos brises e revestimento de alumínio
composto e reparos no telhado, inclusive
10,5
R$550.000,00
reforço na estrutura para receber painéis
solares.
Anexo Fórum Cível – Construção nova para
atender a criação de novas varas, aumento do
número de servidores e magistrados,
10,5
R$15.300.000,00
contemplando também em relação aos
referenciais de área indicados pelo Conselho
Nacional de Justiça.
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2º semestre de 2022

2º semestre de 2022

2º semestre de 2022

2º semestre de 2023
1º semestre de 2025
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Boa Vista, 19 de setembro de 2022
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RESOLUÇÃO TJRR/TP Nº 42, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
Altera a Resolução TJRR nº 70, de 19 de dezembro de 2016,
que regulamenta a estrutura organizacional do Poder
Judiciário e o mapeamento dos cargos em comissão e
funções de confiança.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso
de suas atribuições legais, e
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CONSIDERANDO a busca constante da excelência, valor sob o qual se sustenta o Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima, conforme Planejamento Estratégico 2021/2026;
CONSIDERANDO a previsão legal para transformação de cargos em comissão e funções de confiança do
quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, desde que não importe em aumento de
despesa, nos termos do art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 227, de 4 de agosto de 2014, com
redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 249, de 15 de dezembro de 2016; e
CONSIDERANDO que a estrutura organizacional impacta diretamente na eficiência do Poder Judiciário,
devendo, para tanto, ser dinâmica e alinhada às prioridades institucionais,
RESOLVE:
Art. 1º Transformar dez cargos em comissão de Subsecretário, código TJ/DCA-7, providos na Subsecretaria
de Projetos de TIC, na Subsecretaria de Cibersegurança, na Subsecretaria da Central de Serviços, na
Subsecretaria de Arrecadação, na Subsecretaria de Gestão Documental, na Subsecretaria de Orçamento,
na Subsecretaria de Infraestrutura, na Subsecretaria de Patrimônio, na Subsecretaria de Serviços Gerais e
na Subsecretaria de Movimentação de Pessoal, em dez funções de confiança de Subsecretário, código
TJ/FC-3.
Art. 2º Transformar um cargo em comissão de Gestor de Fórum, código TJ/DCA-7, provido na Diretoria do
Fórum Criminal, em uma função de confiança de Gestor de Fórum, código TJ/FC-3.
Art. 3º Acrescer, ao Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima, nove cargos em
comissão de Assessor Técnico III, código TJ/DCA-19 e uma Função Técnica de Assessoramento, código
TJ/FC-6.
Art. 4º Reestruturar as seguintes unidades:
I - a Subsecretaria de Movimentação de Pessoal passa a denominar-se Subsecretaria de Movimentação e
Acompanhamento de Servidores, subordinada à Secretaria de Gestão de Pessoas;
II - o Setor de Acompanhamento de Pessoal passa a denominar-se Setor de Acompanhamento de
Servidores, subordinado à Subsecretaria de Movimentação e Acompanhamento de Servidores.
Art. 5º Revogar o item 9.4 do Anexo I, referente à Estrutura Administrativa da Presidência, da Resolução
TJRR nº 70, de 2016.
Art. 6º O Anexo I, referente à Estrutura Administrativa da Presidência, da Resolução TJRR nº 70, de 2016,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
Assegurar a conformidade e agilidade das atividades de entrega de
1.1. Central de Mandados
mandados pelos Oficiais de Justiça.
23.6.5. Subsecretaria de
Movimentação e Acompanhamento
de Servidores

Coordenar a movimentação dos servidores nas unidades deste
Tribunal e supervisionar os registros das informações funcionais.

23.6.5.1. Setor de Acompanhamento Gerir as informações dos servidores, mantendo os registros
de Servidores
funcionais atualizados, acessíveis e automatizados.
(...)” (NR)
Art. 7º O Anexo II da Resolução TJRR nº 70, de 2016, passa a vigorar de acordo com o Anexo I desta
Resolução.
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Art. 8º O Anexo III da Resolução TJRR nº 70, de 2016, passa a vigorar de acordo com o Anexo II desta
Resolução.
Art. 9º Revogar os itens 17, 20, 23, 23-A, 27, 28, 29, 30, 71 e 72, do Anexo IV da Resolução TJRR nº 70, de
2016.
Art. 10. O Anexo IV da Resolução TJRR nº 70, de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
Formação de nível médio ou, quando exigido, formação superior
53. Assessor Técnico I
em área correlacionada com as atividades da respectiva
unidade.
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(...)
55. Assessor Técnico II

-

Formação de nível médio ou, quando exigido, formação superior
em área correlacionada com as atividades da respectiva
unidade.

-

Formação de nível médio ou, quando exigido, formação superior
em área correlacionada com as atividades da respectiva
unidade.

(...)
63. Assessor Técnico III
(...)” (NR)
Art. 11. O Anexo V da Resolução TJRR nº 70, de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
Chefe do Setor de
Servidor efetivo com Formação Superior.
48. Acompanhamento de
Servidores
(...)
Subsecretário de
Movimentação e
92.
Acompanhamento de
Servidores

Servidor efetivo com Formação Superior.

93. Subsecretário de Orçamento

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

94.

Subsecretário de
Arrecadação

Formação Superior em Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Economia, Gestão Pública ou Gestão Financeira, ou com experiência
profissional de no mínimo 1 ano de atuação na área técnica.

95.

Subsecretário de Gestão
Documental

Servidor efetivo com Formação Superior.

96.

Subsecretário de Projetos de
Servidor efetivo com Formação Superior.
TIC

98.

Subsecretário de
Infraestrutura

Servidor efetivo com Formação Superior em Engenharia Civil,
Engenharia Elétrica ou Arquitetura.

99.

Subsecretário de Serviços
Gerais

Servidor efetivo com Formação Superior.

100.

Subsecretário de
Cibersegurança

Servidor efetivo com Formação Superior.

101.

Subsecretário da Central de
Servidor efetivo com Formação Superior.
Serviços

102. Gestor de Fórum
(...)” (NR)

Servidor efetivo com Formação Superior.

Art. 12. O Anexo VI da Resolução TJRR nº 70, de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“(...)
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97. Subsecretário de Patrimônio Servidor efetivo com Formação Superior.
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39. CHEFE DO SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES
Coordenar o processo de admissão de servidores efetivos e comissionados;
Instruir e acompanhar os procedimentos relativos à exoneração, vacância, recondução, reintegração,
readaptação, aposentadoria por invalidez e auxílio creche;
Gerenciar o processo de substituição temporária de cargos comissionados e funções de confiança;
Emitir certidões e declarações funcionais aos servidores ativos e inativos, para fins de aposentadoria junto
ao IPER e ao INSS e para comprovação em instituições de ensino, entre outras finalidades;
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Instruir processos com informações funcionais para fins de abono de permanência, suprimento de fundos,
penalidades administrativas, licença-prêmio e aposentadoria junto ao IPER;
Promover o recadastramento anual de servidores, ativos e inativos, a fim de manter atualizados os registros
funcionais;
Manter atualizadas no sistema de gestão de pessoas as ocorrências de inclusão e exclusão de
dependentes para fins previdenciário, imposto de renda, auxílio creche, pensão alimentícia, alteração de
estado civil, bem como as ocorrências publicadas no DJe referentes à substituição, elogio, atuação em
plantões, entre outras solicitadas via Portal do Servidor, SEI e e-mail;
Gerenciar a apresentação da cópia da Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física apresentada à Receita
Federal e suas eventuais retificações supervenientes, em relação aos servidores;
Supervisionar a emissão de crachás e identidades funcionais dos servidores;
Supervisionar o registro de informações referentes a concurso público, admissão e vacância de pessoa,
para controle do órgão de fiscalização estadual;
Registrar no Sistema de Cadastro e Prestação de Contas - SICAP as informações de provimento de
servidores efetivos e comissionados e informações de concursos públicos de servidores efetivos;
Acompanhar a organização dos diplomas e certificados de formação nos assentamentos funcionais dos
servidores, para fins de auxílio qualificação e informações curriculares.
40. SUBSECRETÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES
Registrar, acompanhar e controlar as lotações, remoções e permutas de servidores;
Acompanhar os percentuais de cargos em comissão e funções de confiança deste Tribunal;
Acompanhar o quantitativo de servidores nas unidades do Tribunal de Justiça e identificar a necessidade de
adequação da força de trabalho com base nos quantitativos definidos pelas unidades competentes;
Auxiliar as comissões designadas para promover os concursos de remoção;
Registrar os atos praticados pela unidade nos assentamentos funcionais dos servidores
Manter atualizadas as movimentações de servidores;
Prestar informações mensais sobre o quantitativo de servidores, cargos, funções e unidades, para fins de
publicação nos portais da transparência;
Prestar informações sobre o quantitativo de funções de confiança, de cargos efetivos e comissionados,
previstos, providos e vagos, o quadro de servidores e as estruturas funcionais das unidades, sempre que
solicitado;
Realizar as alterações ocorridas no quadro geral de servidores;

Supervisionar os registros funcionais dos servidores.
(...)
” (NR)
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Cristóvão Suter
Presidente
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Disponibilizar informações, referentes a sua área de competência, para publicação no Portal da
Transparência;
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ANEXO I
CARGOS EM COMISSÃO
Quantidade por cargo

Total de vagas

Secretário-Geral

1

1

TJ/DCA-2

Secretário

7

7

TJ/DCA-4

Assessor Executivo

1

1

TJ/DCA-6

Assessor Jurídico

95

TJ/DCA-6

Assessor Jurídico Administrativo

4

TJ/DCA-7

Assessor Estatístico

2

TJ/DCA-7

Subsecretário

8

TJ/DCA-7

Chefe de Escritório

2

TJ/DCA-7

Gestor de Fórum

1

TJ/DCA-9

Assessor Especial

13

TJ/DCA-10

Analista de Negócios

2

TJ/DCA-10

Gerente de Projetos

4

TJ/DCA-11

Chefe
de
Desembargador

TJ/DCA-13

Assessor Técnico I

36

TJ/DCA-13

Assessor de Saúde

1

TJ/DCA-14

Oficial
de
Desembargador

TJ/DCA-14

Assessor Técnico II

58

TJ/DCA-15

Oficial de Gabinete de Juiz

40

40

TJ/DCA-16

Assessor de Gabinete Administrativo

17

17

TJ/DCA-19

Assistente de Gabinete

13

TJ/DCA-19

Assessor Técnico III

52

Cargo

Gabinete

Gabinete

de

de

13

13

Total

99

13

13
6
13
37
71

65
383
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ANEXO II
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Código
TJ/FC-1

Função

Quantidade por função

Total de vagas

Coordenador de Núcleo

6

TJ/FC-1

Coordenador do Centro Médico e de
Qualidade de Vida

1

TJ/FC-1

Coordenador Acadêmico

1

TJ/FC-1

Chefe do Gabinete Militar

1

TJ/FC-1

Assessor Executivo

1

TJ/FC-2

Diretor de Secretaria

39

TJ/FC-2

Diretor de Gestão

2

TJ/FC-3

Presidente de Comissão Permanente

2

TJ/FC-3

Subdiretor

1

TJ/FC-3

Subcoordenador

2

TJ/FC-3

Subsecretário

13

TJ/FC-3

Chefe de Escritório

2

TJ/FC-3

Assessor Jurídico Administrativo

6

TJ/FC-3

Gestor de Fórum

1

TJ/FC-4

Chefe de Setor

53

TJ/FC-4

Chefe Adjunto do Gabinete Militar

1

TJ/FC-4

Assessor de Saúde

3

TJ/FC-5

Função Técnica Especializada

34

34

TJ/FC-6

Função Técnica de Assessoramento

54

54

TJ/FC-7

Função Operacional de Fórum

9

9

10

41

27

57

232
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REPUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO POR INCORREÇÃO
RESOLUÇÃO TJRR/TP Nº 27, DE 13 DE JULHO DE 2022.
Estabelece o Plano de Segurança Orgânica no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima em substituição à Resolução do Tribunal
Pleno nº 29, de 28 de agosto de 2020, em função
das novas diretrizes estabelecidas pela Resolução
do Conselho Nacional de Justiça nº 435, de 28 de
outubro de 2021.
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O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária,
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a determinação do Conselho Nacional de Justiça, contida no art. 13, I, da
Resolução nº 435, de 28 de outubro de 2021;
CONSIDERANDO o art. 10 da Resolução TJRR/TP nº 1, de 2 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de implementar a segurança institucional como primeira
condição para garantir a independência dos órgãos judiciários;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecerem normas e diretrizes de segurança nos
prédios em que funcionam a administração, varas e outros setores do TJRR- Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima;
CONSIDERANDO a necessidade de se garantir a integridade física e a segurança dos
magistrados, em especial os ameaçados e em situação de risco, bem como dos servidores,
colaboradores e visitantes do TJRR; e
CONSIDERANDO a necessidade de se uniformizar as normas já existentes a respeito do sistema
de segurança no âmbito do TJRR,
RESOLVE:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Estabelecer o Plano de Segurança Orgânica com intuito de regulamentar e formalizar os
procedimentos para a implantação de estratégia de segurança nos prédios do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima, em razão da necessidade de se aprimorar a proteção e a assistência dadas
a magistrados, advogados, servidores, colaboradores e ao público em geral, além de salvaguardar
o patrimônio institucional.

Art. 3º O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima adotará, gradativamente, as seguintes medidas
de segurança:
I – disponibilização de coletes balísticos aos magistrados em situação de risco e aos agentes de
segurança para atuação em situações que assim o recomendem;
II – restrição do ingresso e permanência de qualquer pessoa portando arma de fogo em suas
unidades, salas de audiência, secretarias, gabinetes ou repartições judiciais e administrativas,
inclusive na condição de parte ou testemunha, ressalvados os casos previstos no inciso IV deste
artigo e aqueles autorizados pela unidade de segurança institucional;
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Art. 2º Respeitando-se as estruturas de cada edificação, a segurança deve ser organizada de
maneira que todos os que adentrarem as unidades controladas sejam submetidos ao crivo do
controle de entrada.
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III- disponibilização de veículos blindados, inclusive os apreendidos, aos (às) magistrados(as) em
situação de risco real ou potencial, bem como de serviço de escolta, após avaliação pelas
comissões permanentes de segurança;
IV – vedação do recebimento de armas apreendidas em Fóruns, salvo excepcionalmente para
exibição em processos, e apenas durante o ato;
V – disponibilização de armas de fogo para magistrados e agentes de segurança, nos termos das
alíneas “i” e “n” do inciso III do § 3º do art. 3º do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019;
VI – policiamento ostensivo com inspetores(as) e agentes da polícia judicial, sem prejuízo da
atuação acessória do serviço de vigilância privada, nas áreas de interesse dos conselhos e
tribunais e adjacências;
VII – permissão de uso de placas especiais para magistrados(as) em situação de risco real ou
potencial, bem como para as unidades de segurança institucional;
VIII – divulgação reservada entre os(as) magistrados(as) da escala de plantão dos(as)
inspetores(as) e agentes da polícia judicial, com respectivos contatos;
IX – criação de grupos especiais de segurança, com a incumbência de executar atividades de
policiamento especializado, para a proteção de magistrados(as), servidores(as) e usuários(as) de
suas dependências, com o emprego de técnicas especiais e protocolos de segurança próprios; e
X- promover vistorias periódicas nos prédios do TJRR e, quando autorizada, nos veículos,
gabinetes e equipamentos de uso das autoridades, para fins de verificar estritamente as condições
de segurança.
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Art. 4º O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima poderá requisitar, sem prejuízo das demais
providências inerentes às suas competências e prerrogativas, as polícias judiciárias Federal e
Estadual para o auxílio de força e prestação de serviço de proteção a membros do Poder Judiciário
do Estado de Roraima e familiares em situação de risco.
Capítulo II
Do Sistema de Controle e Acesso aos Prédios do TJRR

Art. 6º O controle de acesso a que se refere o artigo anterior será implementado por meio dos
seguintes dispositivos:
I – crachás de identificação pessoal;
II – cadastro no sistema de Controle de Acesso de Visitantes – CONAV;
III – equipamentos detectores de metal fixos e portáteis;
IV – instalação de pórtico detector de metais e catracas, aos quais devem se submeter todos(as)
que acessarem as dependências, ainda que exerçam cargo ou função pública, ressalvados(as)
os(as) magistrados(as), os(as) integrantes de escolta de presos e os(as) agentes ou inspetores(as)
da polícia judicial que tenham lotação ou sede de seus cargos e funções nas dependências dos
respectivos conselhos e tribunais;
V – equipamento de raio X;
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Art. 5º O acesso de pessoas e veículos às dependências das unidades judiciárias e administrativas
será regido por esta Resolução, com a observância dos seguintes preceitos:
I – deverá ser feita a identificação das pessoas e cadastro em livro, ficha ou sistema eletrônico
próprios e triagem de segurança por meio de equipamentos detectores de metais e raios-x fixos ou
portáteis, onde houver, mediante a apresentação de documento oficial com foto, bem como
verificação de veículos;
II – é vedado o acesso de pessoas portando malas ou volumes que possibilitem ocultar objetos ou
materiais que representem risco à segurança pessoal e às instalações, além dos itens elencados
no anexo único desta Resolução; e
III – pessoas com necessidades especiais, gestantes ou pessoas que declarem ser portadoras de
marca-passo ou implante coclear serão submetidas à inspeção pessoal, feita por meio de detector
de metal portátil, tendo acesso autorizado após a realização dos procedimentos cadastrais e
fornecimento de identificação.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7232

21/62

VI – disponibilização de cofre ou armário para a guarda de armas e munições;
VII – adesivo de identificação para veículos; e
VIII – outros dispositivos aplicáveis ao controle de que trata o presente Capítulo.
Parágrafo único. Os sistemas de segurança previstos nos incisos acima serão implementados de
forma gradativa em todas as unidades judiciárias, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
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Art. 7º Para o acesso aos prédios do TJRR, é obrigatória a passagem de pessoas e objetos
pessoais pelos equipamentos de segurança em uso.
§ 1º Ocorrendo o acionamento do alarme por equipamento detector de metais ou,
excepcionalmente, em caso de fundada suspeita, será solicitada à pessoa a apresentação dos
objetos que estiverem portando e nova passagem pelo detector. E, persistindo o alarme, o visitante
será submetido ao detector de metais, individualmente, em sala reservada.
§ 2º Somente será permitido o ingresso após a localização do objeto que deu causa ao alerta e a
verificação poderá, inclusive, ser feita por meio de revista pessoal e nos volumes transportados,
em cumprimento às normas de segurança aqui instituídas.
§ 3º Será proibida a entrada dos objetos constantes no anexo único desta Resolução, e, caso
encontrado algum desses objetos que seja considerado de risco à segurança, este será retido na
portaria mediante recibo e devolvido ao portador na saída.
§ 4º Profissionais entregadores terão acesso restrito à recepção ou serão acompanhados por
pessoal de segurança, salvo autorização expressa do Gabinete Militar ou do responsável pela
segurança no local.
§ 5º O servidor que perceber indício de incêndio (fumaça, fogo, calor excessivo) deverá informar ao
serviço de segurança e proceder, quando possível, em caso de confirmação, ao combate com
extintores e outros meios ou acionar quem o faça.
§ 6º É proibida visita ou entrevista aos presos sob custódia ou escolta nas celas dos Fóruns ou em
outras dependências do Poder Judiciário do Estado de Roraima, salvo em caso de consulta com
advogado ou outras situações autorizadas em lei.

Art. 9º Todos que acessarem as dependências dos prédios institucionais do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima ou suas respectivas salas de audiência, ainda que exerçam qualquer
cargo ou função pública, deverão se submeter ao aparelho detector de metal e os volumes que
estiverem portanto, ao scanner de raio x, quando houver, localizado na entrada principal ou
corredores, exceto:
I – Magistrados pertencentes ao Poder Judiciário do Estado de Roraima;
II – Policial federal, militar, civil, rodoviário, bombeiros militares, agente penitenciário e guardas
municipais, quando a serviço do Poder Judiciário Estadual ou em serviço de escolta policial,
devidamente identificados e autorizados pelo Gabinete Militar do TJRR;
III – Vigilante, a serviço do Poder Judiciário do Estado de Roraima ou em atividade de transporte
de valores para as agências bancárias situadas nos prédios do Poder Judiciário Estadual;
IV – Profissional de segurança que esteja acompanhando autoridade em visita aos prédios do
Poder Judiciário do Estado de Roraima, desde que sejam previamente informados e autorizados
pelo Gabinete Militar do TJRR; e
V – Os militares integrantes do Gabinete Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima,
desde que em serviço ou por razões que o justifiquem.
Art. 10. Os militares do Gabinete Militar que estiverem em serviço deverão orientar os portadores
do armamento quanto às medidas de segurança, devendo o portador realizar os procedimentos
básicos na caixa de areia existente no local (golpe de segurança, arma aberta e sem carregador),
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Art. 8º É obrigatório o uso de crachá para servidores, policiais efetivos do Gabinete Militar,
colaboradores terceirizados, bem como de identificação para visitantes e auxiliares da justiça, para
acesso às dependências das unidades judiciárias ou administrativas do TJRR.
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e, só após a realização desses procedimentos, a guarda deverá realizar os procedimentos de
acautelamento do armamento e da munição.
Art. 11. O Poder Judiciário do Estado de Roraima providenciará local adequado para a guarda das
armas e munições retidas, devendo ser acondicionadas em invólucro ou cofre, com o devido
preenchimento de recibo, sendo uma via entregue ao portador e a outra deverá permanecer com o
policial militar ou vigilante, contendo obrigatoriamente:
I – O tipo da arma;
II – O calibre da arma;
III – O número de série da arma;
IV – A quantidade de munições; e
V – O nome do portador e o número do documento de identificação.
§1º A devolução da arma somente ocorrerá por ocasião da saída definitiva do portador das
instalações do Poder Judiciário do Estado de Roraima, mediante a apresentação do recibo.
§2º As armas de fogo e munições que não forem retiradas pelo portador no prazo de 48
(quarenta e oito) horas serão entregues ao Gabinete Militar do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima ou à Direção do Fórum da respectiva Comarca, para posterior encaminhamento às
autoridades competentes.
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Art. 12. Após a entrega do armamento na guarda, o portador deverá passar pelo portal detector
para que seja confirmada a não existência de outro armamento.
Art. 13. Todos aqueles que se recusarem a passar pelos procedimentos acima especificados não
poderão entrar armados nas instalações do Poder Judiciário Estadual.
Art. 14. O acesso dos visitantes às dependências do Palácio da Justiça, dos Fóruns, das
Comarcas e de outras instalações do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima fica restrito aos
locais a que se destinam.
Art. 15. O ingresso fora do horário de funcionamento é restrito aos Magistrados.
Parágrafo único. Os servidores autorizados em lista fornecida pelo Gabinete Militar poderão
ingressar nas unidades da respectiva lotação.

Art. 17. É vedado o acesso, nas dependências das unidades judiciárias ou administrativas do
TJRR, de pessoa que:
I – não tenha sido devidamente identificada na recepção;
II – esteja portando arma de fogo de qualquer natureza, ressalvado o disposto no art. 9º desta
Resolução;
III – demonstre comportamento agressivo, desequilibrado ou que esteja visivelmente fora do seu
estado normal de consciência ou sob efeito de substâncias que provoquem resultados análogos;
IV – venha praticar comércio ou propaganda ou angariar donativos ou congêneres;
V – seja prestador de serviço não vinculado a contrato ou convênio firmado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima;
VI – esteja vestido de modo notoriamente inadequado e incompatível com o decoro, o respeito e a
imagem do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme portaria a ser editada pela
Presidência deste Tribunal; e
VII – esteja acompanhada de animais, exceto de cão-guia, quando auxiliando pessoas com
deficiência física ou sensorial, nos termos da Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, e do Decreto
nº 5.904, de 21 de setembro de 2006.
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Art. 16. Membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e Advogados, comprovadamente no
exercício de suas atividades em plantão, terão acesso mediante identificação e devem se
submeter ao pórtico detector de metais.
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Art. 18. O setor de recepção de cada prédio ficará responsável pela identificação e cadastro das
pessoas que ingressarem em suas dependências, promovendo o registro de entrada e saída,
conforme estabelecido nesta Resolução.
Art. 19. O sistema de controle de acesso de pessoas aos prédios observará as normas gerais
previstas no presente plano.
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Art. 20. Nos prédios onde existirem estacionamento de veículos, ficará a cargo do Juiz Diretor
responsável pela Unidade a disponibilização e a distribuição das vagas, observando-se os
seguintes requisitos de segurança:
I – ao ingressarem no estacionamento, os condutores e passageiros dos veículos autorizados
deverão identificar-se à segurança, por meio de abaixamento completo de vidros, acionamento de
luzes internas (durante o período noturno) e parada do veículo em tempo suficiente para a
adequada identificação;
II – a destinação de vagas fixas ao público externo ou a outros órgãos públicos atenderá os
normativos internos ou de autorização especial da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima;
III – os condutores e passageiros deverão ser orientados e direcionados à portaria principal da
Unidade, onde se submeterão ao detector de metais e outras medidas de segurança que se
fizerem necessárias;
IV – quando da abertura dos portões de acesso, o controle e acompanhamento da movimentação
de veículos deverá ser executado por funcionário da segurança;
V – os veículos de transporte de réus presos deverão ter vaga fixa destinada ao embarque e
desembarque, preferencialmente próxima à porta de acesso da carceragem; e
VI – o controle de acesso dos veículos deverá ser feito mediante uso de identificação funcional ou
outro meio adequado homologado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Capítulo III
Do Policiamento e da Vigilância
Art. 21. A segurança das instalações da sede do Poder Judiciário do Estado de Roraima, dos
Fóruns, Comarcas do Interior e doutros prédios institucionais do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima será realizada pela Polícia Militar de Roraima, por meio do Gabinete Militar do TJRR.

Art. 23. O Gabinete Militar estabelecerá regime de plantão de segurança para pleno atendimento
dos magistrados, em caso de urgência.
§ 1º Nos casos urgentes, deverá ser publicado escala e número do celular para contato nos meios
disponíveis.
§ 2º Os agentes responsáveis pela segurança dos magistrados em situação de risco, passarão a
exercer efetivamente funções relacionadas à segurança, devendo a escala de plantão e o número
do celular dos agentes serem de conhecimento dos magistrados.
Art. 24. Não sendo possível a realização de audiência por meio de recursos tecnológicos, o
controle dos presos que se deslocam para as audiências nas diversas Varas dos Fóruns deverá
ser feito pela guarda dos respectivos prédios.
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Art. 22. A segurança das instalações do Poder judiciário poderá ser realizada por
vigilância privada, mediante proposta da Comissão Permanente de Segurança Institucional do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - CPSI/TJRR e do Gabinete Militar, a critério da
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Parágrafo único. A fiscalização dos serviços privados de vigilância ficará a cargo do Gabinete
Militar do TJRR.
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Parágrafo único. A guarda só poderá receber os presos e conduzi-los à cela após apresentação de
documentação oriunda do Sistema Penitenciário, devendo constar o nome do conduzido e a vara
em que será ouvido.
Art. 25. A guarda efetuará o registro dos presos, fazendo constar principalmente os campos com
entrada e saída, que deverão ser assinados pelo agente do Sistema Penitenciário.
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Art. 26. Durante o deslocamento da cela para as varas em que serão ouvidos e vice-versa, a
segurança dos presos será realizada pelos Agentes do Sistema Penitenciário, podendo haver
reforço por parte da guarda quando solicitado por Magistrado, inclusive nas salas de audiências.
Art. 27. O apoio aos Oficiais de Justiça para cumprimentos de mandados judiciais será prestado
por guarnição de serviço do Gabinete Militar, e para isso o policial de graduação mais antiga que
atenderá o pedido deverá fazer uma análise sobre o grau de evolução e rejeição do cumprimento
do mandado por parte da pessoa a ser intimada. Constatando que servidor necessitará de reforço,
o policial deverá fazer contato com a Polícia Militar, solicitando o apoio necessário.
Art. 28. Quando se constatar que o cumprimento do mandado judicial poderá resultar em
desobediência e confusão por parte das pessoas que o receberão, o Oficial de Justiça deverá
solicitar antecipadamente do Comando da PMRR o apoio necessário ao cumprimento do mandado
judicial.

Art. 29. Para fins de promover a segurança dos magistrados e servidores do TJRR, bem como de
todos os visitantes que adentrarem nos prédios da Instituição, compete a CPSI/TJRR, nos termos
da Resolução TJRR/TP nº 1 de 2 de fevereiro de 2022:
I - elaborar plano de segurança orgânica, proteção e assistência de juízes em situação de risco ou
ameaçados e auxiliar no planejamento da segurança de seus órgãos;
II - elaborar plano de proteção e assistência dos juízes em situação de risco;
III - propor, elaborar, avaliar e auxiliar na execução de projetos de segurança de monitoramento e
controle de acesso;
IV - receber originariamente pedidos e reclamações dos magistrados em relação ao tema objeto
desta Resolução;
V - deliberar originariamente sobre os pedidos de proteção especial formulados por magistrados,
associações de juízes ou pelo CNJ, inclusive representando pelas providências do art. 9º da Lei nº
12.694, de 24 de julho de 2012;
VI - gerenciar, promover e avaliar atividades relativas à segurança dos magistrados do TJRR;
VII- divulgar reservadamente entre os magistrados a escala de plantão dos agentes de segurança,
com os nomes e o número do celular;
VIII- elaborar plano de formação e especialização de agentes de segurança, preferencialmente
mediante convênio com órgãos de segurança pública, juntamente com Gabinete Militar;
IX - propor e fazer executar as ações previstas no PSO/TJRR;
X - elaborar o Manual de Segurança, destinado a orientar magistrados e servidores sobre as
normas gerais e específicas de prevenção e ações de salvaguarda em caso de incidentes nas
dependências do TJRR, assim como procedimentos de simulações de situação de risco;
XI - promover a segurança pessoal das autoridades em solenidades internas e externas, apoiando
as atividades de segurança nas viagens, deslocamentos, aeroportos, residências e outras
localidades quando solicitado;
XII - controlar o acesso de pessoas às dependências da Instituição, segundo as normas em vigor;
XIII- elaborar e executar planos de segurança para o transporte e escolta de presos, testemunhas
e materiais sob a responsabilidade do órgão, quando solicitado;
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Capítulo IV
Da Comissão Permanente de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima - CPSI/TJRR
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XIV - organizar a segurança no serviço de plantão judicial, quando solicitado, tomando as medidas
necessárias para a prevenção de riscos à integridade física dos magistrados e servidores,
mantendo equipes em condições de atuação durante as vinte e quatro horas do dia, inclusive nos
dias não úteis;
XV - exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas;
XVI - fazer cumprir a obrigatoriedade do uso do crachá de identificação pelos servidores do TJRR,
segundo as normas em vigor;
XVII - promover vistorias periódicas nos prédios do TJRR e, quando autorizada, nos veículos,
gabinetes e equipamentos de uso das autoridades, para fins de verificar estritamente as condições
de segurança;
XVIII - propor a aquisição de equipamentos específicos necessários ao bom desempenho das
atividades de segurança;
XIX - fiscalizar a manutenção dos equipamentos de segurança da Instituição, verificando as
condições de conservação, funcionamento e segurança;
XX - emitir pareceres e elaborar a especificação técnica dos equipamentos de segurança nas
edificações do TJRR;
XXI - promover cursos, treinamentos e inspeções, bem como executar as medidas concretas com
vistas à prevenção e ao combate a incêndios, inundações e eventuais sinistros nas dependências
da Instituição;
XXII - propor à Presidência do TJRR a edição de atos normativos concernentes à promoção da
segurança institucional, sempre que necessário;
XXII - divulgar e estimular o cumprimento das normas de segurança junto às diversas unidades da
Instituição;
XXIII - propor à Presidência a celebração de convênio para a realização periódica de curso sobre
segurança institucional, com ênfase em inteligência, crime organizado, grupo de extermínio,
estatuto do desarmamento, armamento e tiro, prática de tiro, direção ofensiva e defensiva e
conduta de pessoa protegida;
XXIV - propor à Presidência do TJRR a edição ou reformulação de Resolução que restringe o
ingresso de pessoas armadas dentro dos prédios institucionais do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, devendo ser observadas as exceções;
XXV - viabilizar junto à Presidência e às varas competentes que os veículos blindados apreendidos
sejam disponibilizados aos magistrados em situação de risco, bem como a aquisição de veículos
novos de escolta;
XXVI - planejar, coordenar, orientar e avaliar ações de inteligência, contra inteligência e de
investigação, juntamente com o Setor de Inteligência e o Gabinete Militar;
XXVII - proceder por determinação da Presidência, as investigações relacionadas à segurança,
devendo ser encaminhado relatório circunstanciado para conhecimento;
XXVIII - interagir com outros órgãos de segurança visando sempre ao aprimoramento e
cumprimento dos objetivos do Plano de Segurança;
XXIX- articular com os órgãos policiais o estabelecimento de prioridades para atendimento de
ocorrências envolvendo a segurança dos juízes e seus familiares e comunicação imediata ao
TJRR de qualquer evento criminal envolvendo magistrado, ainda que de mero suspeito de autor de
crime;
XXX - estabelecer estratégia junto aos órgãos de segurança para a escolta dos magistrados e de
seus familiares com alto risco quanto à segurança; e
XXXI - propor e executar outras atividades afins.
Capítulo IV
Das Disposições Finais
Art. 30. Por ocasião de eventos extraordinários ou de grande vulto nas dependências dos prédios
do Poder Judiciário do Estado de Roraima, regras especiais poderão ser adotadas pelo Gabinete
Militar, ouvida a CPSI/TJRR.
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Art. 31. Todos os servidores, sob pena de apuração de responsabilidade funcional, bem como os
policiais efetivos do Gabinete Militar e os colaboradores terceirizados do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima, cumprirão a obrigatoriedade do uso do crachá de identificação, para entrada
e saída dos edifícios, de suas unidades de trabalho e das demais dependências, segundo as
normas em vigor.
Art. 32. Os policiais militares que prestam segurança aos prédios do Poder Judiciário do Estado de
Roraima procederão à revista de quaisquer pessoas, quando houver fundada suspeita, respeitando
a lei e a presente Resolução.
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Art. 33. Os procedimentos e protocolos complementares de segurança, em consonância com esta
Resolução, serão regulados por normativos internos editados pela Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima.
Art. 34. O descumprimento das normas contidas nesta Resolução será comunicado ao chefe
imediato para instauração de procedimento disciplinar.
Art. 35. Fica revogada a Resolução TJRR/TP nº 29, de 28 de agosto de 2020.
Art. 36. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Cristóvão Suter
Presidente
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO
Itens proibidos de serem portados nas dependências do Poder Judiciário de Roraima:
1. MATERIAIS, SUBSTÂNCIAS OU DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS: Artefatos pirotécnicos como
sinalizadores, bombas de fumaça, fogos de artifício. Substâncias explosivas (dinamite, explosivos
de plástico). Detonadores elétricos e cápsulas de detonadores. Qualquer mecanismo suspeito que
possa ser utilizado para ativar explosivos.
2. ARMAS DE FOGO (OU PARTES DELA) OU QUAISQUER DISPOSITIVOS SUSPEITOS DE
SEREM UMA ARMA DE FOGO: Qualquer tipo de munição ou pólvora. Artefatos semelhantes a
armas de fogo, réplicas, simulacros ou qualquer item que possa ser utilizado com uma arma
improvisada. Armas pneumáticas e pistolas de ar.
3. SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU VENENOSAS (SOB QUALQUER FORMA E EM QUALQUER
TIPO DE RECIPIENTE): Drogas ilícitas, conforme legislação brasileira. Substâncias perigosas,
como produtos químicos e venenos. Frascos de perfume e de aerossol.

5. ARMA BRANCA OU QUALQUER OBJETO QUE POSSA SER USADO PARA FERIR OUTRAS
PESSOAS: Facas, tesouras, punhais, espadas, canivetes, lâminas de barbear, brocas, serras,
arpões, flechas, machados, facas de cozinha, chaves de fenda, agulhas. Objetos contundentes:
martelos, alicates, remos, tacos, bastões e equipamentos similares.
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 16 DE SETEMBRO DE 2022.
Michelle Miranda de Albuquerque
Diretora de Secretaria
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4. SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS OU DISPOSITIVOS INCENDIÁRIO: Qualquer recipiente que
contenha qualquer tipo de gás, tais como butano, propano e metanol. Qualquer líquido inflamável.
Isqueiros.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7232

27/62

PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 935, DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022

Presidência - TJRR

Boa Vista, 19 de setembro 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 0018796-16.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender, por necessidade de serviço, as férias do Desembargador/Vice-Presidente Jésus
Nascimento, referentes ao 1º período do exercício de 2022, anteriormente agendadas para usufruto no
período de 11 a 30/09/2022, para usufruto em data oportuna.
Art. 2º - Suspender, por necessidade de serviço, as férias do Desembargador/Vice-Presidente Jésus
Nascimento, referentes ao 2º período do exercício de 2022, anteriormente agendadas para usufruto no
período de 03 a 22/11/2022, para usufruto em data oportuna.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/09/2022, às 06:34, 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 1431259 e o código CRC DCD3E270.

PORTARIA Nº 936, DO DIA 16 DE SETEMBRO 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 0017640-90.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Prorrogar a licença para tratamento de saúde do servidor Gilberto da Silva Carvalho, Técnico Judiciário,
no período de 29/09 a 28/10/2022.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/09/2022, às 07:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria
da Presidência - TJRR nº1650/2016.

EXTRATO DE DECISÃO
SEI nº 0005719-37.2022.8.23.8000
Assunto: Requerimento de Auxílio Qualiﬁcação.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código veriﬁcador 1427514 e o código CRC EB7276C4.
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Posto isto, com lastro nos pareceres lançados pelos órgãos técnicos deste Tribunal, deﬁro o pleito
formulado na exordial, devendo a pretensão relativa aos anos de 2020 e 2021 ser submetida à análise
prévia da nobre Corregedoria Nacional de Justiça.
Publique-se o extrato desta decisão.

Presidência - TJRR

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Encaminhe-se ao GABJA para providências pertinentes.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/09/2022, às 07:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria
da Presidência - TJRR nº1650/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código veriﬁcador 1424323 e o código CRC 4F2F459E.

EXTRATO DE DECISÃO
SEI nº 0014093-42.2022.8.23.8000
Assunto: Requerimento de Auxílio Qualiﬁcação.
Posto isto, com lastro nos pareceres lançados pelos órgãos técnicos deste Tribunal, deﬁro o pleito
formulado na exordial, devendo a pretensão relativa aos anos de 2020 e 2021 ser submetida à análise
prévia da nobre Corregedoria Nacional de Justiça.
Publique-se o extrato desta decisão.
Encaminhe-se ao GABJA para providências pertinentes.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/09/2022, às 07:25, 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 1423614 e o código CRC 31B9B257.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE MAGISTRADOS
Expediente de 16/9/2022.

PORTARIA Nº 162, DO DIA 16 DE SETEMBRO 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 n° 0018643-80.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Designar o Juiz Substituto Marcelo Batistela Moreira, para auxiliar na Segunda Vara do Tribunal do
Júri e da Justiça Militar, no dia 16/9/2022, sem prejuízo de outras atribuições.

Departamento - Secretaria de Gestão de Magistrados / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 16/09/2022, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria
da Presidência - TJRR nº1650/2016.

U6srIJXVIslwaWvfuWZQqatNEDo=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 1431923 e o código CRC 46289FD5.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE
PORTARIAS DO DIA 16 DE SETEMBRO 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 1033 - Convalidar a designação da servidora ANA KAROLINE LEITÃO VALE, Assessora Técnica III,
por ter respondido, sem prejuízo de suas atribuições, pelo cargo de Assessor de Gabinete Administrativo da
Secretaria de Gestão Estratégica, no período de 2 a 16/9/2022, em virtude de licença à gestante da
servidora Poliana do Rego Moura.

Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

N.º 1034 - Designar a servidora ANA KAROLINE LEITÃO VALE, Assessora Técnica III, para, sem prejuízo
de suas atribuições, responder pelo cargo de Analista de Negócios da Secretaria de Gestão Estratégica, no
período de 19 a 28/9/2022, em virtude de férias da servidora Cristine Helena Miranda Ferreira Rodrigues.
N.º 1035 - Designar a servidora ANA KAROLINE LEITÃO VALE, Assessora Técnica III, para, sem prejuízo
de suas atribuições, responder pelo cargo de Analista de Negócios da Secretaria de Gestão Estratégica, no
período de 10 a 19/10/2022, em virtude de férias da servidora Marcela Pereira de Arruda.
N.º 1036 - Designar a servidora CREUZA ALVES DE ARAUJO, Requisitada da União, para responder pelo
cargo de Assessor de Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão Estratégica, no período de
17/9/2022 a 28/2/2023, em virtude de licença à gestante da servidora Poliana do Rego Moura.
N.º 1037 - Designar o servidor CARLOS WANDERLEY BARBOSA DE LIMA, Analista Judiciário - Análise
de Processos, para responder pelo cargo de Assessor Jurídico do Primeiro Juizado Especial Cível/
Gabinete, no período de 19/9 a 15/10/2022, em virtude de recesso e férias do servidor Michel Wesley
Lopes.
N.º 1038 - Designar o servidor DURVAL FARNEY MESSA BEZERRA, Função Técnica de
Assessoramento, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pela função de Presidente da
Comissão Permanente de Sindicância, no período de 18 a 27/10/2022, em virtude de férias da servidora
Jacqueline do Couto.
N.º 1039 - Convalidar a designação da servidora HULI CAROLINA CARVALHO REBOUÇAS, Oficiala de
Gabinete de Juiz, por ter respondido, sem prejuízo de suas atribuições, pelo cargo de Assessor Jurídico da
Primeira Vara de Família/ Gabinete, no período de 2 a 18/9/2022, em virtude de afastamento do servidor
Luiz Antônio Souto Maior Costa.
N.º 1040 - Designar a servidora HULI CAROLINA CARVALHO REBOUÇAS, Oficiala de Gabinete de Juiz,
para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico da Primeira Vara de
Família/ Gabinete, no período de 19/9 a 11/10/2022, em virtude de afastamento do servidor Luiz Antônio
Souto Maior Costa.
N.º 1041 - Designar o servidor JADSON SILVA COSTA, Assessor Técnico III, para responder pelo cargo de
Assessor Jurídico do Gabinete do Desembargador Almiro Padilha, no período de 13 a 27/10/2022, em
virtude de férias do servidor Erich Victor Aquino Costa.

N.º 1043 - Designar o servidor JOÃO FELIPE CARVALHO DE SOUZA MOREIRA, Oficial de Gabinete de
Juiz, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Técnico II da Comarca de
Caracaraí/ Gabinete, no período de 18 a 21/10/2022, em virtude de folgas da servidora Talita Yoshie
Nakata.
N.º 1044 - Designar a servidora JOSIVÂNIA GONÇALVES VERAS, Assessora Técnica II, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico do Primeiro Juizado de Violência
Doméstica/ Gabinete, no período de 19 a 28/9/2022, em virtude de férias da servidora Alexssandra Jales
Nogueira de Oliveira.

SICOJURR - 00080331
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N.º 1042 - Convalidar a designação do servidor JHEMENSON SANTOS FERREIRA, Técnico Judiciário, por
ter respondido pelo cargo de Oficial de Gabinete de Juiz do Juizado Especial Criminal/ Gabinete, no período
de 22 a 31/8/2022, em virtude de afastamento da servidora Denise Almeida Evangelista.
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N.º 1045 - 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 12 a
16/9/2022, em virtude de folgas da servidora Suzete Souza dos Santos.
N.º 1046 - 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 19 a 22/9/2022, em
virtude de folgas da servidora Suzete Souza dos Santos.
N.º 1047 - Convalidar a designação da servidora NATHÁLIA MARTINS ARAÚJO, Oficiala de Gabinete de
Juiz, por ter respondido, sem prejuízo de suas atribuições, pelo cargo de Assessor Jurídico da Vara de
Execução Fiscal/ Gabinete, nos dias 8 e 9/9/2022, em virtude de folgas da servidora Kayllar de Oliveira
Rodrigues Carra.
N.º 1048 - Convalidar a designação da servidora PATSY DA GAMA JONES, Técnica Judiciária, por ter
respondido pela função de Subsecretário da Subsecretaria de Finanças, no período de 12 a 18/9/2022, em
virtude de férias da servidora Bruna Stephanie de Mendonça França.
N.º 1049 - Designar a servidora PATSY DA GAMA JONES, Técnica Judiciária, para responder pela função
de Subsecretário da Subsecretaria de Finanças, no período de 19 a 21/9/2022, em virtude de férias da
servidora Bruna Stephanie de Mendonça França.

Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

N.º 1050 - Designar a servidora PRISCILA MARIA OLIVEIRA COUTINHO, Assessora Técnica II, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico da Vara de Execução Fiscal/
Gabinete, nos dias 22 e 23/9/2022, em virtude de folgas da servidora Kayllar de Oliveira Rodrigues Carra.
N.º 1051 - Designar o servidor VINÍCIUS ARRUDA DE SOUSA, Analista Judiciário - Administração, para
responder pelo cargo de Assessor de Gabinete Administrativo da Secretaria de Orçamento e Finanças, no
período de 19 a 30/9/2023, em virtude de recesso da servidora Luciana Nunes Ramalho.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

pFhLFK+SKLiFYByRhSyWHu8a7Dg=

ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA TOALDO
Secretária de Gestão de Pessoas

SICOJURR - 00080331

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7232

32/62

SUBSECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS
Expediente de 16/09/2022
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados a realização do Pregão
Eletrônico n.º 52/2022 (Proc. Adm. n. 0014310-85.2022.8.23.8000).

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

OBJETO: Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de placas para sinalização
interna e externa para atender demandas do Poder Judiciário de Roraima, conforme as especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
ENTREGA DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO: a partir 19/09/2022, às 08h00min.
SESSÃO PÚBLICA: 29/09/2022, às 10h00min (horário de Brasília).
Todas as operações serão realizadas no Horário de Brasília/DF,
https://www.gov.br/compras/pt-br/, pelo código UASG n. º 925480.

no

endereço

eletrônico

O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/ e pelo site
cpl.tjrr.jus.br a partir do dia 19/09/2022 às 08h00min (horário local).
Boa Vista – RR, 16 de setembro de 2022.
Manoel Martins da Silva Neto
Subsecretário de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0011637-22.2022.8.23.8000
OBJETO: Formação de sistema de registro de preços para eventual aquisição de materiais de som em
geral, com o fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme Termo
de Referência - Anexo I do Edital.
A Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos comunica aos interessados a
SUSPENSÃO do Pregão eletrônico nº 50/2022, marcado para o dia 19/09/2022, nos termos da decisão
exarada nos autos do procedimento administrativo em epígrafe.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 1432410 e o código CRC CE024267.

SICOJURR - 00080337
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Documento assinado eletronicamente por MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, Subsecretário(a), em
16/09/2022, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
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AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados que a licitação realizada na
modalidade Pregão Eletrônico n.º 46/2022 (Proc. Adm. SEI n.º 0011442-37.2022.8.23.8000) que tem como
objeto: Formação de sistema de registro de preços para o fornecimento de recargas de botijas de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP), com capacidade de 13kg, doravante denominado gás de cozinha, a serem
utilizados nas copas dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital., teve o
seguinte resultado:
ITEM/GRUPO

EMPRESA
VENCEDORA

VALOR OFERTADO
(R$)

VALOR
EDITALÍCIO (R$)

01

FRACASSADO

FRACASSADO

R$ 24.830,00

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

RESULTADO/
SITUAÇÃO
FRACASSADO/
HOMOLOGADO

Documento assinado eletronicamente por MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, Subsecretário(a), em
16/09/2022, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

D7YZo5nzKI8iw3yvYeKdOr4oWGE=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 1431506 e o código CRC 21C40AA3.
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Boa Vista, 19 de setembro de 2022
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Boa Vista, 19 de setembro 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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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL
Expediente de 16/09/2022
MM. Juiz de Direito Titular
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
Diretor de Secretaria
Everton Sandro Rozo Piva
EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Titular da Vara de Execução Fiscal da Comarca
de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Processo nº 0841133-79.2019.8.23.0010
Autor(s): ESTADO DE RORAIMA (CPF/CNPJ: 84.012.012/0001-26)
Réu(s): W STOLL TRANSPORTES ME (CPF/CNPJ: 09.664.594/0001-00)WALDEMAR STOLL (RG:
1046618961 SSP/RS e CPF/CNPJ: 133.299.520-91)

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Estando o executado adiante qualificado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital com a
seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) executados(s) W STOLL TRANSPORTES ME (CPF/CNPJ: XX.664.594/000100)WALDEMAR STOLL (RG: XX46618961 SSP/RS e CPF/CNPJ: XX.299.520-91), para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa acosta na inicial, ou garantir a execução efetuando depósito em dinheiro à ordem do Juízo,
oferecendo fiança bancária, ou nomeando/indicando bens à penhora, sob pena de lhe(s) ser(em)
penhorado(s) ou arrestados bens bastantes à garantia da execução (art. 7º e 8º da Lei 6830/80). Fica a
parte advertida que, decorrido o prazo contido neste edital sem a respectiva manifestação, será nomeado
curador especial para o exercício de sua defesa/representação..
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 16/9/2022. Eu, ELEZEYDE MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA, que o
digitei e, EVERTON PIVA - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem..

EVERTON SANDRO ROZZO PIVA
Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00080327
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SEDE DO JUÍZO: Vara de Execução Fiscal de Boa Vista, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 2º
Piso, nº 666 - Praça do Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - Fone: (95) 3198-4774 / Whatsapp (95)
98413-2774 - e-mail: vef@tjrr.jus.br..
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Titular da Vara de Execução Fiscal da Comarca
de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Processo nº 0832843-51.2014.8.23.0010
Autor(s): ESTADO DE RORAIMA (CPF/CNPJ: 84.012.012/0001-26)
Réu(s): JOSE KAUFFMANN (CPF/CNPJ: XXX.491.909-00)KAUFFMANN & RIBEIRO LTDA ME
(CPF/CNPJ: XX.640.644/0001-60)ZELIO RIBEIRO PAZ FILHO (CPF/CNPJ: XXX.846.332-72)
Estando o executado adiante qualificado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital com a
seguinte finalidade:
CITAÇÃO do(a) executados(s) KAUFFMANN & RIBEIRO LTDA ME (CPF/CNPJ: XX.640.644/0001-60),
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa acosta na inicial, ou garantir a execução efetuando depósito em dinheiro à ordem
do Juízo, oferecendo fiança bancária, ou nomeando/indicando bens à penhora, sob pena de lhe(s) ser(em)
penhorado(s) ou arrestados bens bastantes à garantia da execução (art. 7º e 8º da Lei 6830/80). Fica a
parte advertida que, decorrido o prazo contido neste edital sem a respectiva manifestação, será nomeado
curador especial para o exercício de sua defesa/representação..

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 16/9/2022. Eu, ELEZEYDE MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA, que o
digitei e, EVERTON PIVA - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem..
SEDE DO JUÍZO: Vara de Execução Fiscal de Boa Vista, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 2º
Piso, nº 666 - Praça do Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - Fone: (95) 3198-4774 / Whatsapp (95)
98413-2774 - e-mail: vef@tjrr.jus.br..

m37ZO+LIAaUR6XsdU2bGKgDu5jU=

EVERTON SANDRO ROZZO PIVA
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, titular da Vara de Execução Fiscal da Comarca
de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Processo nº 0817528-41.2018.8.23.0010 – (Execução Fiscal)
Autor(s): ESTADO DE RORAIMA,
Réu(s): CONSTRUTORA ENFRA LTDA, EDNALDO GARCIA SILVA, JOSE LOIOLA LIMA,
Estando a(s) parte(s) adiante qualificada(s) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO da(s) parte(s) JOSÉ LOIOLA LIMA (CPF/CNPJ: XXX.893.132-20), para tomar conhecimento
da penhora realizada sob seu(s) bem(s) nos presentes autos (veículo(s): HONDA/CG 125 FAN KS de
placa NAV1459, e para, em querendo, oferecer embargos no prazo legal de 30 (trinta) dias úteis.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do
Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 16 de
setembro de 2022. Eu, ELEZEYDE MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA, Serventuário de Justiça, que o
digitei e Everton Piva, Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

SEDE DO JUÍZO: Vara de Execução Fiscal, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça do
Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198-4774 e whatsapp (95) 984132774 - e-mail: vef@tjrr.jus.br.

m37ZO+LIAaUR6XsdU2bGKgDu5jU=

EVERTON PIVA
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, titular da Vara de Execução Fiscal da Comarca
de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Processo nº 0139435-36.2006.8.23.0010 – (Execução Fiscal)
Autor(s): ESTADO DE RORAIMA,
Réu(s): M A LEOCADIO VIANA, MARIA ALZENIR LEOCADIO VIANA,
Estando a(s) parte(s) adiante qualificada(s) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO da(s) parte(s) M A LEOCADIO VIANA, CNPJ Nº XX.757.373/0001-08, MARIA ALZENIR
LEOCADIO VIANA, CPF Nº XXX.773.113-68, para tomar ciência do recurso de apelação, e para, no prazo
de 15 dias apresentar contrarrazões.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do
Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 16 de
setembro de 2022. Eu, ELEZEYDE MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA, Serventuário de Justiça, que o
digitei e Everton Piva, Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

SEDE DO JUÍZO: Vara de Execução Fiscal, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça do
Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198-4774 e whatsapp (95) 984132774 - e-mail: vef@tjrr.jus.br.

m37ZO+LIAaUR6XsdU2bGKgDu5jU=

EVERTON PIVA
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, titular da Vara de Execução Fiscal da Comarca
de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Processo nº 0700612-94.2013.8.23.0010 – (Execução Fiscal)
Autor(s): ESTADO DE RORAIMA,
Réu(s): EVERALDO PRTELA DA PONTE, MOBILHAR VARIEDADES,
Estando a(s) parte(s) adiante qualificada(s) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO da(s) parte(s) EVERALDO PRTELA DA PONTE CPF Nº XXX.429.682-72, MOBILHAR
VARIEDADES, CNPJ Nº XX.898.262/0001-31, para tomar conhecimento da penhora realizada sob seu(s)
bem(s) nos presentes autos (veículo(s): FIAT/STRADA TREK CE FLEX de placa NOS7860,
VW/SAVEIRO 1.8 SPORTLINE de placa JXH4425, e para, em querendo, oferecer embargos no prazo legal
de 30 (trinta) dias úteis.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do
Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 16 de
setembro de 2022. Eu, ELEZEYDE MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA, Serventuário de Justiça, que o
digitei e Everton Piva, Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Execução Fiscal, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça do
Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198-4774 e whatsapp (95) 984132774 - e-mail: vef@tjrr.jus.br.
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EVERTON PIVA
Diretor(a) de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, titular da Vara de Execução Fiscal da Comarca
de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Processo nº 0100125-57.2005.8.23.0010 – (Execução Fiscal)
Autor(s): ESTADO DE RORAIMA,
Réu(s): CARLITO V SALES, CARLITO VITOR SALES,
Estando a(s) parte(s) adiante qualificada(s) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO da(s) parte(s) CARLITO VITOR SALES, CPF Nº XXX.340.239-72, para tomar conhecimento
da penhora realizada sob seu(s) bem(s) nos presentes autos (veículo(s): YAMAHA/125 de placa ADI8376,
HONDA/CG 125 TODAY de placa NAI0735, GM/CORSA WIND de placa NAK8618, HONDA/XLR 125
ES de placa NAN6090, e para, em querendo, oferecer embargos no prazo legal de 30 (trinta) dias úteis.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do
Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 16 de
setembro de 2022. Eu, ELEZEYDE MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA, Serventuário de Justiça, que o
digitei e Everton Piva, Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara de Execução Fiscal, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça do
Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198-4774 e whatsapp (95) 984132774 - e-mail: vef@tjrr.jus.br.

m37ZO+LIAaUR6XsdU2bGKgDu5jU=

EVERTON PIVA
Diretor(a) de Secretaria
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2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA JUSTIÇA MILITAR
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias
O Meritíssimo Juiz de Substituto, 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 CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento que
tramita neste Juízo criminal os autos da Ação Penal nº 0008610-86.2015.8.23.0010, que tem como
acusado ISRAEL DO NASCIMENTO AUZIER, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Manaus/AM, nascido
em 09/11/1975, portador do RG. nº 473.959 SSP/RR, inscrito no CPF nº 701.528.942-33, filho de
Raimundo Artur Gonçalves Auzier e de Idalina Porfírio do Nascimento, encontrando-se em lugar incerto e
não sabido, denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.º incisos II, III
e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro. Como não foi possível citá-lo
pessoalmente, FICA CITADO PELO PRESENTE EDITAL, dando-lhe ciência do inteiro teor da DENÚNCIA
oferecida pelo Ministério Público, bem como para responder a acusação, por escrito, por intermédio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 406 do CPP, podendo arguir preliminares e
alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário. Advertindo-lhe, outrossim, que, em não sendo apresentada a resposta no prazo legal, o
juiz nomeará defensor para oferecê-la. 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 setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Secretaria Vara / 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista
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LUANA ROLIM GUIMARÃES
Diretora de Secretaria
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VARA DE EXECUÇÃO PENAL
Expediente de 16/09/2022
PORTARIA N.º 004 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022
ASSINATURA DE REEDUCANDOS EM LIVRAMENTO CONCIDIONAL NA VARA DE EXECUÇÃO
PENAL
Considerando a retomada das atividades presenciais no Fórum Criminal, autorizada pela Portaria Conjunta
nº 01 do dia 13 de janeiro 2022;
Considerando a Portaria – VEP Nº 006 do dia 25 de agosto 2021 que estabeleceu apresentação dos
reeducandos que se encontram em livramento condicional, ao Cartório da Vara de Execução Penal em
SETEMBRO DE 2022, resolvo:
Art.1º. Autorizar a apresentação de reeducandos em livramento condicional no mês
NOVEMBRO/2022, respeitando a ordem alfabética de seus nomes, conforme calendário abaixo:

de

a) Letras: A, B, C e D (comparecimento dia 21 - 8 às 14 horas);
b) Letras: E, F, G, H e I (comparecimento dia 22 - 8 às 14 horas);
c) Letras: J, K, L e M (comparecimento dia 23 - 8 às 14 horas);
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d) Letras: N, O, P, Q, R e S (comparecimento dia 24 - 8 às 14 horas);
e) Letras: T, U, V, W, X, Y e Z (comparecimento dia 25 - 8 às 14 horas);
Art. 2º. Autorizar a apresentação dos reeducandos em livramento condicional no mês de
JANEIRO/2023, respeitando a ordem alfabética de seus nomes, conforme calendário abaixo:
a) Letras: A, B, C e D (comparecimento dia 23 - 8 às 14 horas);
b) Letras: E, F, G, H e I (comparecimento dia 24 - 8 às 14 horas);
c) Letras: J, K, L e M (comparecimento dia 25 - 8 às 14 horas);
d) Letras: N, O, P, Q, R e S (comparecimento dia 26 - 8 às 14 horas);
e) Letras: T, U, V, W, X, Y e Z (comparecimento dia 27 - 8 às 14 horas);
Art. 3º. Autorizar a apresentação dos reeducandos em livramento condicional no mês de MARÇO/2023,
respeitando a ordem alfabética de seus nomes, conforme calendário abaixo:
a) Letras: A, B, C e D (comparecimento dia 20 - 8 às 14 horas);

c) Letras: J, K, L e M (comparecimento dia 22 - 8 às 14 horas);
d) Letras: N, O, P, Q, R e S (comparecimento dia 23 - 8 às 14 horas);
e) Letras: T, U, V, W, X, Y e Z (comparecimento dia 24 - 8 às 14 horas);
Art. 4º. Os reeducandos deverão apresentar-se na Vara de Execução Penal do Fórum Criminal Ministro
Evandro Lins e Silva, Av. Cabo - Polícia Militar José Tabira de Alencar Macêdo, n.602, Bairro Caranã.
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b) Letras: E, F, G, H e I (comparecimento dia 21 - 8 às 14 horas);
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Art. 5º. Fica suspensa a apresentação mensal dos reeducandos em livramento condicional durante os
meses de OUTUBRO de 2022, DEZEMBRO de 2022 e FEVEREIRO de 2023;
Art. 6º. Aos reeducando que não comparecerem nos dias estabelecidos no calendário será concedido o
prazo de 30 (trinta) dias, após intimação da Defesa, para comparecerem ao Fórum Criminal e regularizar
sua situação processual;
Art. 7º. A Diretora de Secretaria emitirá relatório acerca dos reeducandos que não compareceram para
assinatura, que deverá ser juntado na respectiva execução, com intimação da Defesa para manifestação.
Art. 8º. Junte-se cópia da presente Portaria nos autos 0808649-74.2020.8.23.0010 (PROJUDI), que trata
das providências adotadas para contenção da pandemia do CORONAVÍRUS no Sistema Prisional de
Roraima.
Art. 9º. Dê ciência deste ato à DPE, OAB/RR, MPE, GMF, e a Corregedoria Geral de Justiça.
Art. 10º. Dê ciência as Unidades Prisionais e a SEJUC.
Art. 11º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

eMaUZBqGga5AQ7ICTaePgpkD1oo=

Juíza RAFAELLY DA SILVA LAMPERT
Respondendo pela Vara de Execução Penal
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COMARCA DE RORAINÓPOLIS
Expediente de 15/09/2022
PORTARIA Nº 001/2022
Portaria nº. 001, DE 31 DE AGOSTO DE 2022
Gabinete da 2ª Titularidade da Comarca de Rorainópolis/RR

Manutenção de prisões preventivas.

O MMº. Juiz de Direito, Dr. RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO, titular da 2ª
Titularidade da Comarca de Rorainópolis/RR, conforme a RESOLUÇÃO TJRR/TP N. 24, DE 15 DE JUNHO
DE 2022, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de atender as mudanças na legislação penal e processual penal
instituídas pela Lei nº 13.964/ 2019 – “Pacote Anticrime”;
CONSIDERANDO a necessidade de revisar a manutenção de prisões preventivas a cada 90 dias,
conforme disposto no art. 316, parágrafo único do CPP;
CONSIDERANDO que a 2ª Titularidade da Comarca de Rorainópolis/RR já possui registro de controle
interno para acompanhamento da revisão de necessidade da manutenção da prisão dos réus custodiados
preventivamente no Drive da unidade.
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RESOLVE:
Art. 1º – Instituir o regime de mutirão, a cada 80 dias, no gabinete da Comarca para análise dos processos
criminais de réus presos, com a finalidade de revisar a necessidade de manutenção ou não da prisão
cautelar decretada há 90 dias ou mais.
Art. 2º – Deverão ser analisados todos os processos de competência criminal vigentes (Vara Criminal,
Juizado de Violência Doméstica – Competência Criminal, Juizado Especial Criminal, Vara de Crimes Contra
Vulneráveis, Vara do Tribunal do Júri – Competências Sumariante e Plenário), visando verificar e confirmar
os feitos identificados com réus presos.

Art. 4º – Sempre que houver conclusão do disposto no artigo acima, o gabinete deverá atualizar a planilha
de controle dos processos de réus presos preventivamente para acompanhamento interno.
Art. 5º – Dê-se ciência a todos os servidores da comarca.
Art. 6º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Art. 3º – Após a conclusão do disposto no artigo acima, os processos identificados deverão ser revisados,
de forma individualizada, com fito a atender o disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, nos seguintes
períodos: de 20.08.2022 a 02.09.2022; de 24/11/2022 a 04/12/2022.
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RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA
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Juiz de Direito
Titular da 2ª Titularidade da Comarca de Rorainópolis/RR
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Expediente de 15/09/2022
TERMO DE SORTEIO
(2ª Turma de Jurados)
Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2022, na cidade de Rorainópolis, Estado de Roraima, na sala
de videoconferência da 1ª Titularidade da Comarca de Rorainópolis, às 10h30, presentes a MM. Juíza de
Direito Titular Dra. Liliane Cardoso, acompanhada do Oficial de Gabinete de Juiz Gabriel Rodrigues de
Lima, a Promotora de Justiça Dra. Renata Borici Nardi, os Defensores Públicos Dra. Tatyane Alves
Costa e Dr. Rogenilton Ferreira Gomes, bem como o Diretor de Secretaria Jhonatan de Almeida Santil.
Aguardou-se até as 10:45 o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o qual não se apresentou.
Procedeu-se ao sorteio dos jurados da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Sessão, da 2ª Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal
do Júri Popular, a realizar-se nos dias 18 de outubro, 08 de novembro, 10 de novembro e 24 de novembro
às 08h30min, nas dependências do Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal, tendo sido sorteados os
seguintes Jurados Titulares:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

JOÃO MANOEL MAIA SOMBRA
ANTÔNIA DE SOUSA OLIVEIRA
THAYZI TAVARES DA SILVA
MARIA ANANIAS DE LIMA
ALEX DOS SANTOS BARROS
JOSELIO DOS SANTOS SOUZA
NAIARA ALVES LIMA CHAVES
LAURA KOCHINSKI PINANGE
DENIS PINHEIRO CORREA
PAULO ROBERTO DA SILVA DALTRO
ANTÔNIO VALDE DA CONCEICAO SOUSA
OSMIR ROBERTO DE CARVALHO
EULALIA ALVES RUFINO
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
MAURINO ALVES
RAIMUNDA DA ROCHA ARAÚJO
GILCLEBER DE QUEIROZ VALENTE
ANA LUCIA GOMES DA COSTA
ROSÂNGELA DA SILVA VASCONCELOS
MARIA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA
MICHAEL BRUNO DE CRISTO ARANHA
VANIA DE MATOS MOURA
MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA
MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
FRANCISCA SANTOS SILVA
BEATRIZ PINTO FARIAS
ELIZEU FERREIRA DA SILVA
THIAGO SILVA BARROS
JHONATAN BEZERRA OLIVEIRA
DAVI DA SILVA ARAUJO
ELIONETE BRASILINO DOS SANTOS
ODAIR JOSE ALVES PEREIRA
MARCIA ADRIANA DA SILVA
MAYANA FERREIRA DE LIMA
CLAUDYANE MARINHO DE CASTRO
SOLANGE SILVA E SILVA
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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ANTÔNIA CRISTINE DE ARAUJO SILVA
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO
CRISTIANE DA SILVA OLSEN
GILDEVANE LIMA CUNHA
EVANIR PEREIRA MORAES
ELIANE DA CONCEICAO LIMA
SILVIO MIGUEL
THELMA XAVIER DE MORAES BORBA
WELLINGTON BEZERRA E SILVA
NERLANE DOS SANTOS MORAIS
FRANCISCO LIMA SILVA FILHO
CLAYSON BATISTA OLIVEIRA
MARINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
SIDNEZ BEZERRA DA SILVA

Por fim, às 10h52min, a MMª. Juíza mandou encerrar o presente termo que vai devidamente lido por todos
e assinado digitalmente pela Magistrada.
LILIANE CARDOSO
Juíza de Direito Titular – 1ª Titularidade
RENATA BORICI NARDI
Promotor de Justiça
ROGENILTON FERREIRA GOMES
Defensor Público

Secretaria Vara / 1ª Vara Criminal / Fórum - Fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal / Comarca - Rorainópolis

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

5gifmKWkoeAsurQd5EXuqDHGJJE=

TATYANE ALVES COSTA
Defensora Pública
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Os Meritíssimos Juízes de Direito da Comarca de Rorainópolis, Dra. LILIANE CARDOSO e Dr. RAIMUNDO
ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO, apresentam:
PAUTA DOS PROCESSOS QUE IRÃO A JULGAMENTO PELO ÉGREGIO TRIBUNAL DO JÚRI
POPULAR NO PLENÁRIO DES. JOSÉ LOURENÇO FURTADO PORTUGAL – SEGUNDA REUNIÃO
ORDINÁRIA DOS MESES DE OUTUBRO a NOVEMBRO DE 2022.
Na conformidade do art. 435 do Código de Processo Penal, a lista dos processos que deverão ser julgados
pelo Egrégio tribunal do Júri Popular, com início no dia 18 de OUTUBRO e término no dia 24 de
NOVEMBRO de 2022, a partir das 08h30, quais sejam:
1 Sessão – Data 18/10/2022
1ª Titularidade
Ação Penal nº 0800291-14.2017.8.23.0047
Advogado: Defensoria Pública do Estado de Roraima
Réu: VINÍCIUS DALAZOANA SILVA
Situação: RÉU PRESO
Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal.
2ª Sessão – Data 08/11/2022
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1ª Titularidade
Ação Penal nº 0000315-80.2014.8.23.0047
Advogado: Defensoria Pública do Estado de Roraima
Réu: EDGAR DIAS DE SOUSA
Situação: RÉU SOLTO
Art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
3ª Sessão – Data 10/11/2022
2ª Titularidade
Ação Penal nº 0801797-54.2019.8.23.0047
Advogado: Defensoria Pública do Estado de Roraima
Réu: TALIA LIMA DA CUNHA
Situação: RÉU PRESO

4ª Sessão – Data 24/11/2022
2ª Titularidade
Ação Penal nº 0801232-27.2018.8.23.0047
Advogado: Defensoria Pública do Estado de Roraima

SICOJURR - 00080325
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Art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
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Réu: JOEL SANTOS SILVA
Situação: RÉU SOLTO
Art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II ambos do Código Penal.

OBS: Datas reservadas para a inclusão de processos conforme disposto no art. 429, § 2º, do Código
de Processo Penal:
- 1ª Titularidade: Dia 10 de Novembro de 2022;

5gifmKWkoeAsurQd5EXuqDHGJJE=

- 2ª Titularidade: Dias 29 e 30 de Novembro de 2022;
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
Expediente de 16/09/2022

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
PORTARIA Nº 1549/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 000978/2022;
Considerando a DECISÃO do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA, em evento 0395686;
Considerando o disposto no art. 1º, VI, da Lei Complementar Federal n. 64/90.
RESOLVE:
Convalidar o afastamento do Defensor Público da Categoria Especial Dr. STÉLIO DENER DE SOUZA
CRUZ, no período de 06 de agosto a 02 de outubro do corrente ano, para atividade política na condição de
candidato ao mandato de Deputado Federal nas eleições vindouras, assegurados os vencimentos do cargo
efetivo.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 14 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 07:47, 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 0395694 e o código CRC DCC5DE97.
PORTARIA Nº 1552/2022/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 33082, evento 0395836, Teor do Processo SEI nº 002772/2022;
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora Pública, Drª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA
SOARES, para, excepcionalmente, atuar na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a realizar-se no Município
de São Luiz/RR, no período de 19 a 20 de Setembro do corrente ano, autos da Ação Penal nº 000071470.2014.8.23.0060, com ônus.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0395924 e o código CRC A93611A6.
PORTARIA Nº 1553/2022/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 3670, evento 0395707, Teor do Processo SEI nº 001992/2022;

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora Pública, Drª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA
SOARES, para, excepcionalmente, atuar na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a realizar-se no Município
de Boa Vista/RR, no período de 21 a 22 de Setembro do corrente ano, autos da Ação Penal nº 080042606.2018.8.23.0010, com ônus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 09:58, 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 0395931 e o código CRC ABC8663A.
PORTARIA Nº 1554/2022/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o Processo SEI nº 000772/2022;

I - DESIGNAR os Servidores Públicos abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, comporem
a Comissão para elaboração dos Fluxogramas de Contratações da Defensoria Pública do Estado de
Roraima:
 MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA - Diretora Geral;
 CRISTIANE ALVES DA CUNHA - Consultora Jurídica - CONJUR;
 IRENE ROQUE DOS ANJOS - Chefe do Controle Interno;
 REGIS MACEDO BRAGA - Diretor do Departamento Administrativo;
 NATÉRCIO LEITE DUTRA - Chefe de Divisão da Modernização e Governança de TI;
 VINÍCIUS MELO DINIZ - Chefe da Seção de Engenharia, Projetos, Fiscalização de Obras e
Manutenção Predial;
 RISO DUARTE BARBOSA FILHO - Diretor do Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças;
 JAINNY DIOGO LIMA DA SILVA - Assessora Especial I - Membro da CPL;
 PALOMA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES - Consultora Jurídica - Gabinete Geral.
II - O prazo de vigência da Comissão será de 07 (sete) dias corridos, a contar da data de publicação;
III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
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Defensor Público-Geral em Exercício
Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 10:52, 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 0395987 e o código CRC 49103032.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

PORTARIA Nº 1557/2022/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 33164, evento 0395993, Teor do Processo SEI nº 002773/2022;
RESOLVE:
DESIGNAR o Defensor Público, Dr. JANUÁRIO MIRANDA LACERDA, para, excepcionalmente, atuar em
favor dos interesses da assistida P. G. F. de A., em Ação de Guarda c/ Alimentos, a ser ajuizada
junto à Comarca de Pacaraima/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 11:01, 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 0396049 e o código CRC E37917BD.
PORTARIA Nº 1558/2022/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 6019/2022-PR/GMF, evento 0395581, Teor do Processo Sei 002764/2022;
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público Dr. ROGENILTON FERREIRA
GOMES  , ao Município de Rorainópolis/RR, no período de 19 a 20 de Setembro do corrente ano, para
participar de um encontro com o grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF), objetivando a
apresentação do Programa Fazendo Justiça (CNJ) e das estratégias de articulação das ações e
atendimento às pessoas custodiadas no âmbito municipal.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 11:29, 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 0396060 e o código CRC 74AA8C6B.
PORTARIA Nº 1559/2022/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público Dr. NATANAEL DE LIMA FERREIRA, ao Município de
Rorainópolis/RR, no período de 22 a 23 de Setembro do corrente ano para, excepcionalmente,
realizar atendimentos referente a Ação de Reintegração de Posse aos assistidos da Defensoria Pública,
com ônus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 12:49, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0396172 e o código CRC 03E8C7E0.
PORTARIA Nº 1539/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 001641/2018.
RESOLVE:

II - Alterar a Portaria nº 1344/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 08 de agosto de 2022, constante em evento
0386005, que designou a servidora JAQUELINE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA, Chefe
da Divisão de Finanças para responder como Diretora do Departamento de Planejamento, Orçamento e
Finanças em substituição ao servidor RISO DUARTE BARBOSA FILHO, no período de 12 de setembro a
01 de outubro de 2022, para substituir no período de 19 de setembro a 03 de outubro de 2022.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em 13 de setembro de 2022.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício
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I - Alterar, a pedido, as férias do servidor RISO DUARTE BARBOSA FILHO, Diretor do Departamento de
Planejamento, Orçamento e Finanças, referentes ao exercício de 2022, referentes ao exercício de 2022,
anteriormente marcadas para os períodos de 12 de setembro a 01 de outubro de 2022 e 06 a 15 de
novembro de 2023, Portaria nº 1391/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 24 de novembro de 2021, publicada
no DODPERR nº 362 de 02.12.2021, conforme evento 0313682 e Portaria nº 1344/2022/DRHCG/DRH/DG/DPG, de 08 de agosto de 2022, publicada no DODPERR nº 520, de 10 de agosto de 2022,
conforme evento 0386005, a serem usufruídas, 15 (quinze) dias a contar de 19 de setembro de 2022 e 15
(quinze) dias a contar de 09 de novembro de 2023.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7232

55/62

Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 07:47, 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 0394991 e o código CRC 07BECA0A.
PORTARIA Nº 1540/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
Cessar os efeitos da Portaria nº 947/2020/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 26 de agosto de 2020, constante em
evento 0225711, quanto à designação do Defensor Público Dr. JAIME BRASIL FILHO, para acumular as
atribuições do Defensor Público Dr. FRANCISCO FRANCELINO DE SOUZA, 1º Titular da DPE atuante
junto às Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Boa Vista-RR, a contar de 25 de agosto de 2022.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 13 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 07:47, 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 0394997 e o código CRC 350EE689.
PORTARIA Nº 1365/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 001025/2018;
Considerando a Portaria nº 1036/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 09 de junho de 2022,
em evento 0370061.
RESOLVE:
Designar a Defensora Pública Dr.ª TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO, para acumular as
atribuições da Defensora Pública Dr.ª INAJÁ DE QUEIROZ MADURO, Titular da Defensoria Especializada
para Tutela e Defesa dos Direitos à Saúde Pública - DESP, no período de 15 a 24 de agosto de 2022.

OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 15 de agosto de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 15/09/2022, às 07:47, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7232

56/62

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0394885 e o código CRC E2012170.

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 1510/2022/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. 001391/2018.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

RESOLVE:
Interromper, por necessidade do serviço, as férias da servidora GABRIELLE CORRÊA
TEIXEIRA, Assessora Jurídica, anteriormente marcadas para o período de 29 de agosto a 12 de setembro
de 2022, referentes ao exercício de 2022, conforme Portaria nº 1420/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 24
de agosto de 2022, publicada no DODPERR nº 530 de 26.08.2022, conforme evento 0390211, a contar de
08 de setembro de 2022, as quais serão usufruídas oportunamente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 08 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
15/09/2022, às 13:19, 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 0393890 e o código CRC D7B8F41C.
PORTARIA Nº 1542/2022/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. 001065/2018.
RESOLVE:
Alterar, a pedido, as férias da servidora JAQUELINE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS DE
SOUZA, Chefe da Divisão de Finanças, referentes ao exercício de 2020, anteriormente marcadas para o
período de 24 de abril a 03 de maio de 2023, conforme Portaria nº 263/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 09
de fevereiro de 2022, publicada no DODPERR nº 407 de 15.02.2022, conforme evento 0333305, a serem
usufruídas a contar de 03 de novembro de 2022.

MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 14 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
15/09/2022, às 13:19, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de 2017
e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0395244 e o código CRC 9F0ECE03.
PORTARIA Nº 1555/2022/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. 002835/2018.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

RESOLVE:
Convalidar a suspensão, por necessidade do serviço, as férias da servidora INGRID ARAÚJO DOS
SANTOS, Chefe da Seção de Controle e Desenvolvimento de Pessoal, referentes ao exercício de 2021,
anteriormente marcadas para o período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2022, conforme Portaria nº
86/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 13 de janeiro de 2021, publicada no DODPERR nº 172 de 18.01.2021,
conforme evento 0251385, as quais serão usufruídas oportunamente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
15/09/2022, às 13:43, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de 2017
e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0396007 e o código CRC D0205FAD.
PORTARIA Nº 1513/2022/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. 002560/2022.
RESOLVE:
Convalidar 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família à servidora GABRIELA
DUANNE MOURA DA SILVA, Chefe de Gabinete de Defensor Público, no dia 06 de setembro de 2022,
conforme atestado médico apresentado.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em 08 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
15/09/2022, às 13:43, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de 2017
e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0396184 e o código CRC AB4AC766.
PORTARIA Nº 1561/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG
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MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral
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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 as Resoluções nº 01, de 17 de fevereiro de 2009 e nº 05, de 04 de julho de 2012, que
dispõe sobre concessão de diárias aos servidores no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Roraima,
e dá outras providências;
Considerando o Processo SEI Nº 002758/2022
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Público JOSIEL DA SILVA SOUZA, para o município de Alto
Alegre/RR, no dia 19 de Setembro de 2022, com o objetivo de realizar instalações elétricas na sede da
Defensoria Pública no referido município, com ônus.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
15/09/2022, às 13:44, 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 0396266 e o código CRC 95339B3E.
PORTARIA Nº 1563/2022/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. 001841/2018.
RESOLVE:
Convalidar a alteração, a pedido, as férias da servidora RACHEL PORFÍRIO DE ALMEIDA, Assessora
Jurídica, referentes ao exercício de 2020, anteriormente marcadas para o período de 12 a 21 de setembro
de 2022, conforme Portaria nº 1211/2022/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 08 de julho de 2022, publicada no
DODPERR nº 499 de 12.07.2022, conforme evento 0377995, a serem usufruídas a contar de 06 de
outubro de 2022.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0396285 e o código CRC 60DAA579.
PORTARIA Nº 1564/2022/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. 000154/2022.

SICOJURR - 00080332
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Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
15/09/2022, às 13:44, 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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RESOLVE:
Convalidar 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, ao servidor CARLOS
RAMOS JUNIOR, Assessor Técnico, no dia 09 de setembro de 2022, conforme atestado médico
apresentado.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Em 15 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
15/09/2022, às 13:44, 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 0396293 e o código CRC 3825067A.
PORTARIA Nº 1525/2022/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. 001594/2018.
RESOLVE:
Alterar, a pedido, as férias do servidor LAIRTO RAMON DE LIMA SILVA, Assessor Jurídico, referentes ao
exercício de 2020, anteriormente marcadas para o período de 13 a 22 de outubro de 2022, 03 a 12 de
novembro de 2022 e 01 a 10 de dezembro de 2022, conforme Portaria nº 244/2020/DRHCG/DRH/DG/DPG, de 12 de fevereiro de 2020, publicada no DODPERR nº 3665 de 17.02.2020, conforme
evento 0197562, a serem usufruídas, a contar de 03 de novembro de 2023.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 09 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
15/09/2022, às 13:18, 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 0395503 e o código CRC BD8756DA.

EXTRATO - DA-CG/DA/DG/DPG
EXTRATO DO CONTRATO Nº 58/2022
PROCESSO Nº. 000397/2019
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA – DPE/RR vem tornar público o resumo do
Contrato 58/2022 (0393833), firmado entre a DPE/RR e a RORAIMA ENERGIA S.A, CNPJ nº
02.341.470/0001-44, oriundo do Processo nº 000397/2019.

SICOJURR - 00080332

0i8LwTzEZg1np7pL0ChosWxx8vk=

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7232

60/62

OBJETO: CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA
MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI FAZEM A RORAIMA ENERGIA S.A E
A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA.
VALOR: O valor total estimado, para o período de 12 meses, R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco
mil reais).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses (com prorrogação automática), em
conformidade com o Inciso II, do Artigo 57 da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses.
ASSINATURA: 12/09/2022.
SIGNATÁRIOS: OLENO INÁCIO DE MATO S – Defensor Público Geral em Exercício – representante
da CONTRATANTE e o senhor (a)
DILEAN VIEIRA GONZAGA FARIAS – representante da
CONTRATADA.
Em 13 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por REGIS MACÊDO BRAGA, Diretor do Departamento de
Administração, em 15/09/2022, às 09:29, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com
fundamento no art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877,
de 1° de setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0394897 e o código CRC 13E3CE37.
EXTRATO - DA-CG/DA/DG/DPG
EXTRATO DO CONTRATO Nº 59/2022
PROCESSO Nº. 000397/2019
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA – DPE/RR vem tornar público o resumo do
Contrato 59/2022 (0393835), firmado entre a DPE/RR e a RORAIMA ENERGIA S.A, CNPJ nº
02.341.470/0001-44, oriundo do Processo nº 000397/2019.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto regular a compra e venda de energia elétrica entre o
CONSUMIDOR e a DISTRIBUIDORA, para uso exclusivo na Unidade Consumidora descrita nas Condições
Específicas - Código Único: 917311.
VALOR: O valor total estimado, para o período de 12 meses, R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco
mil reais).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses (com prorrogação automática), em
conformidade com o Inciso II, do Artigo 57 da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses.
ASSINATURA: 12/09/2022.
SIGNATÁRIOS: OLENO INÁCIO DE MATO S – Defensor Público Geral em Exercício – representante
da CONTRATANTE e o senhor (a)
DILEAN VIEIRA GONZAGA FARIAS – representante da
CONTRATADA.
Em 13 de setembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por REGIS MACÊDO BRAGA, Diretor do Departamento de
Administração, em 15/09/2022, às 09:31, 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 0394958 e o código CRC FEC03E80.

SICOJURR - 00080332

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7232

61/62

TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Expediente de 16/09/2022
Faço saber que em virtude de requerimento realizado pela própria nubente, nos termos da nova redação
dada ao Art. 56 de Lei 6.015/73 pela Lei 14.382/2022, e protocolado nesta serventia em 13/09/2022, faço
constar, do presente assento o nome do registrado como sendo JAINNA, em substituição ao anteriormente
adotado, qual seja, JAYNA, assim como o CPF nº 943.038.512-72, RG 308415-9 e título de eleitor nº
003757442674, permanecendo inalterados os demais dados constantes do registro.

Tabelionato 1º Ofício

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

Faço saber que em virtude de requerimento realizado pela própria nubente, nos termos do Provimento CNJ
nº 73 de 28 de junho de 2018, e protocolado nesta serventia em 02/09/2022, passando o registrado a
chamar-se LUKE DE MARIA ARAUJO SILVA, em substituição ao anteriormente adotado, qual seja, LARA
MARIA ARAUJO SILVA bem como alterar o sexo para Masculino, assim como o CPF nº 032.954.252-48,
RG 331920-2 e título de eleitor nº 005408292666, permanecendo inalterados os demais dados constantes
do registro.
Faço saber que em virtude de requerimento realizado pela própria nubente, nos termos da nova redação
dada ao Art. 56 de Lei 6.015/73 pela Lei 14.382/2022, e protocolado nesta serventia em 06/08/2022, faço
constar, do presente assento o nome do registrado como sendo ARTUR NUNES MOURA, em substituição
ao anteriormente adotado, qual seja, AMARILDO NUNES MOURA JUNIOR, assim como o CPF nº
006.369.872-21, RG 2278736-4 e título de eleitor nº 035752902240, permanecendo inalterados os demais
dados constantes do registro.

qaN9hifaFd2+J7PL+c4J+czULVg=

Boa Vista-RR, 16 de setembro de 2022. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino.
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO, REGISTRO CIVIL E DE IMÓVEIS
DE MUCAJAÍ
TABELIONATO DE REGISTRO CIVIL
Expediente de 16/09/2022

PORTARIA N° 02/2022
A Tabeliã e Registradora da Serventia Extrajudicial da Comarca de Mucajaí-RR: Nathália Gabrielle Lago da
Silva, resolve NOMEAR: JEANE SILVA NUNES, inscrita no RG sob o n° 29138183 SESP/RR e no

CPF sob o n° 030.094.172-25 e IANE CONCEIÇÃO DA SILVA, inscrita no RG sob o n° 198778
SESP/RR e no CPF sob o n° 662.417.662-87, para exercerem a função de JUÍZA DE PAZ deste
Cartório, com efeitos a partir de 17 de setembro de 2022.

Mucajaí-RR, 16 de setembro de 2022

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

Boa Vista, 19 de setembro de 2022

mNxhD5W+/E9xaRLIUr5C1a9/AJ8=

NATHÁLIA GABRIELLE LAGO DA SILVA
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