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Intimando (réu): LUCAS CONCEIÇÃO ESTRELA, brasileiro, RG nº 20776268-60 SSP/BA, nascido em 18/08/1999, natural de 
Salvador – BA, fi lho de Luiz Carlos Matos Estrela e Maria do Socorro Conceição.
Parte Conclusiva da Sentença: “Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado na denúncia para condenar Lu-
cas Conceição Estrela, como incurso na prática do delito capitulado no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro. (...) 
Aplico, pois, concreta e defi nitivamente, a pena de 06 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 dias de reclusão, além de 15 (quinze) 
dias-multa, estabelecido o valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) Quanto ao regi-
me inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, fi xo o regime semiaberto, ex vi do artigo 33, § 2º, do Código Penal. (...) 
Defi ro a gratuidade da justiça, uma vez que se trata de réu presumidamente pobre, assistido pela Defensoria Pública. Exp. nec. 
Salvador(BA), 08 de abril de 2022. Tadeu Ribeiro de Vianna Bandeira Juiz de Direito”. Prazo para Recurso: 5 (cinco) dias. Por 
intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identifi cada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fi ca(m) ciente(s) de que, 
neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como INTIMADA(S) quanto ao teor da sentença prolata-
da, conforme a parte conclusiva transcrita na parte superior deste edital, bem como para interpor(em) o respectivo recurso, que-
rendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local de costume e publicado na forma da lei. 
Eu, Eduarda de Paula Sampaio, o digitei. Salvador (BA), 06 de junho de 2022. Tadeu Ribeiro de Vianna Bandeira/Juiz de Direito.

 EDITAL DE CITAÇÃO – INVENTÁRIO
Processo nº: 8139595-25.2021.8.05.0001
Classe  Assunto: ARROLAMENTO COMUM (30) [Administração de herança]
Inventariante: REQUERENTE: MARINETE AMORIM DA SILVA, PEDRO PAULO AMORIM DA SILVA, ANA PAULA AMORIM DA 
SILVA

Inventariado: REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA BAHIA - SEFAZ

Prazo: 20 (vinte) dias.

A Doutora, Nartir Dantas Weber, Juíza de Direito Substituta da 3ª VARA DE SUCESSOES, ORFAOS E INTERDITOS DA CO-
MARCA DE SALVADOR, situada na Rua do Tingui, s/n, Nazaré, Salvador-Bahia, na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quan-
tos virem o presente ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita a AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM (30), autuada 
sob nº 8139595-25.2021.8.05.0001, promovida por, PEDRO PAULO AMORIM DA SILVA, em face do espólio de VICENTE PAU-
LO DA SILVA, possuindo o presente a fi nalidade de CITAR, EVENTUAIS HERDEIROS E TERCEIROS INTERESSADOS da refe-
rida ação objetivando a provocação, para participar do processo de Ação de ARROLAMENTO COMUM (30) e, no prazo legal de 
15 (quinze) dias, SE MANIFESTEM ACERCA DA PETIÇÃO INICIAL, DESPACHO INICIAL E DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, 
contados após o decurso do prazo do edital, querendo, ofereçam contestação da ação acima mencionada advertindo-o(as) de 
que se não forem contestados presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a), conforme artigo 
626, § 1º, c/c 259, inciso III do CPC/15. 
O presente Edital será fi xado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Eu, DAYSE ANDRADE CARDOSO, Técnica Ju-
diciária, digitei e subscrevi. 
Salvador (BA), 19 de maio de 2022 
Juíza de Direito: Nartir Dantas Weber
Diretor de Secretaria: Rubens Alves de Souza

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA PARA DELEGADO DA CAPITAL DO CONSELHO DE RE-
PRESENTANTES SINDICAL

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – SINPOJUD, através da COMISSÃO ELEITORAL, instituída 
pela Reunião Extraordinária do Conselho de Representantes Sindicais, realizada no dia 27 de maio do corrente ano, conforme 
art. 55 do Estatuto da Entidade para conduzir o processo eleitoral  para os cargos do sistema diretivo do SINPOJUD, compreen-
dendo a Diretoria Executiva (Titulares e Suplentes), Membros do Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes) e Delegados Sindicais 
(Titulares e Suplentes das Comarcas da Capital e Interior), no uso de suas atribuições estatutária, dando prosseguimento ao pro-
cesso das eleições (Quadriênio), e seguindo o regimento interno das eleições, vem abrir o prazo de 10(dez) dias, compreendido 
pelo período dos dias 6 a 15 de julho do corrente ano, para inscrição das Candidaturas para Delegados da Capital, no Conselho 
de Representantes Sindicais, devendo os associados apresentarem seu nome mediante requerimento apropriado, Certidão de 
Lotação do Candidato e protocolado via e-mail; comissaoeleitoral2022@sinpojud.org.br ou presencial perante esta Comissão 
Eleitoral no prazo assinalado neste edital respeitando o horário de seu funcionamento. Nas comarcas do interior do Estado, como 
é prática de eleições anteriores, a inscrição poderá ocorrer mediante apresentação de requerimento apropriado e Certidão de 
Lotação do Candidato à própria mesa coletora/apuradora de votos até o momento do início da votação. A Comissão Eleitoral esta 
em funcionamento na sede do SINOPJUD no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, nos dias úteis. Salvador, 01 de julho de 
2022. Marcelo Ladeia de Almeida – Presidente da Comissão Eleitoral.

Processo nº8136105-29.2020.8.05.0001
Classe:INTERDIÇÃO/CURATELA (58)
ODETTE BENEVIDES RANDAM 
JOSE JORGE RANDAM

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Interditada: JOSE JORGE RANDAM, CPF 000.096.015-20, pai Armando Randam e Alzira jorge Randam, mãe Lucia Maria Britto 
de Seixas Pereira.
Doença Mental Diagnosticada: portador de Demência Vascular (CID10: F01), estando incapaz de gerir sua vida civil. Data da 
Sentença: 16/11/2021. Curadores nomeados:  ODETTE BENEVIDES RANDAM e o Sr. HELDER BENEVIDES RANDAM


