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PORTARIAS   DO   DIA   14   DE   SETEMBRO   DE   2021   

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   0013873-78.2021.8.23.8000,   

RESOLVE:   

Nº  1035  -   Cessar  os  efeitos  da  Portaria  n.  942,  de  17  de  agosto  de  2021,  que  circulou  no  DJE  n.  6979,  de                                               
18  de  agosto  de  2021,  que  nomeou  a  servidora   Olene  Inácio  de  Matos  para  exercer  interinamente  o                                   
cargo  em  comissão  de  Secretária,  código  TJ/DCA-2,  com  lotação  na  Secretaria  de  Gestão  Administrativa,                             
a   contar   da   publicação   desta   portaria.   

Nº  1036  -   Exonerar  a  servidora   Olene  Inácio  de  Matos ,  Técnica  Judiciária,  lotada  na  Assessoria  Jurídica                                 
da  Presidência,  do  cargo  em  comissão  de  Assessora  Jurídica,  código  TJ/DCA-6,  a  contar  da  publicação                               
desta   portaria.   

Nº  1037  -   Nomear  a  servidora   Olene  Inácio  de  Matos ,  Técnica  Judiciária,  para  exercer  o  cargo  em                                   
comissão  de  Secretária,  código  TJ/DCA-2,  com  lotação  na  Secretaria  de  Gestão  Administrativa,  a  contar                             
da   publicação   desta   portaria.   

  

PORTARIA   Nº1038,   DO   DIA   9   DE   SETEMBRO   DE   2021   

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   0004199-76.2021.8.23.8000,   

RESOLVE:   

Convalidar  a  prorrogação  da  licença  para  tratamento  de  saúde  do  servidor  Luiz  Eugênio  Brambila ,                             
Técnico   Judiciário,   no   período   de   10   de   junho   a   25   de   agosto   de   2021.   

  

  

  

  

PRESIDÊNCIA   

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  CRISTOVAO  JOSE  SUTER  CORREIA  DA                   
SILVA ,   Presidente ,  em  14/9/2021,  às  19:20,  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     1119943    e   o   código   CRC    9442144A .   

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  CRISTOVAO  JOSE  SUTER  CORREIA  DA                   
SILVA ,   Presidente ,  em  9/9/2021,  às  08:33,  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     1115377    e   o   código   CRC    1641290B .   
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EXTRATO   DE   DECISÃO     

SEI   nº   0012194-43.2021.8.23.8000   

Assunto:    Serviços   Extraordinários   -   Tribunal   do   Júri.   

DECISÃO:   

(...)  Posto  isto,  com  lastro  nas  manifestações  do  corpo  técnico  deste  Tribunal,  presentes  os  requisitos                               
legais,  defiro   o  pagamento  dos  serviços  extraordinários  formulado  na  exordial,  referente  à  atuação  das                             
servidoras  Luana  Caroline  Lucena  Lima  e  Letícia  Machado  de  Lima,  nas  sessões  da  4ª  Reunião  Ordinária                                 
do  Egrégio  Tribunal  do  Júri  Popular  da  2ª  Vara  Criminal  do  Tribunal  do  Júri,  realizadas  nos  dias  2,  4,  16,  18,                                           
23   e   25   de   agosto   do   corrente   ano.   

Publique-se   o   extrato   desta   decisão.  

Após,   à   SGP,   para   as   providências   de   estilo.  

  

EXTRATO   DE   DECISÃO     

SEI   nº   0014793-52.2021.8.23.8000   

Assunto:    Solicitação   de   diárias   e   veículo   -   Juiz   Subs.   Guilherme   Versiani.   

DECISÃO:   

(...)  Posto  isto,  com  lastro  nas  manifestações  dos  órgãos  técnicos  deste  Tribunal,  defiro  o  pedido  de                                 
pagamento  de  diárias  ao  Juiz  Substituto  Guilherme  Versiani,  em  razão  de  seu  deslocamento,  por                             
necessidade  de  serviço,  à  Comarca  de  Rorainópolis,  nos  dias  28/9/2021  e  30/9/2021,  com  a                             
disponibilização   de   veículo   oficial   com   motorista.   

Publique-se   o   extrato   desta   decisão.  

À   SGM,   à   SOF   e   à   SIL   para   as   providências   de   estilo.   

  

  

 

Documento  assinado  eletronicamente  por   CRISTOVAO  JOSE  SUTER  CORREIA  DA                   
SILVA ,   Presidente ,  em  14/9/2021,  às  10:37,  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    1119170    e   o   código   CRC    50370A3C .   

 

Documento  assinado  eletronicamente  por   CRISTOVAO  JOSE  SUTER  CORREIA  DA                   
SILVA ,   Presidente ,  em  14/9/2021,  às  10:40,  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    1119173    e   o   código   CRC    994A4D9C .   
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GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
 

 
PORTARIA N. 572, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

 
 

O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
das atribuições conferidas por meio da Portaria da Presidência nº 458, do dia 23 de fevereiro de 2021, 
 
Considerando o teor do SEI n. 0012695-94.2021.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
Art 1º - Designar o Juiz Substituto Marcelo Batistela Moreira para atuar na força-tarefa junto à 1.ª Vara 
Criminal da Comarca de Boa Vista, no período de 20/09 a 17/12/2021. 
 
Art 2º - Designar o Juiz Substituto Guilherme Versiani Gusmão Fonseca para atuar na força-tarefa junto à 
2.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, no período de 6/10 a 17/12/2021. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 

Bruno Fernando Alves Costa 
Juiz Auxiliar da Presidência 
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Expediente de 14/9/2021

PORTARIA/CGJ Nº 56, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

A CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o que dispõem os arts. 10, § 1º, 14 e 15, da Resolução TP nº 46/2019;

CONSIDERANDO a Portaria/CGJ nº 08/2020, que estabelece a escala de plantão Judicial no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, referente ao exercício de 2021; e,

CONSIDERANDO o SEI nº 0015648-31.2021.8.23.80000,

RESOLVE:

Art.1° Alterar a escala de plantão judicial, fazendo constar a modificação abaixo.

Plantão - Competência Cível  Período
Phillip Barbieux Sampaio Braga de Macedo - Juiz Substituto 4 a 10/10/2021

Art. 2º Informe-se à SGM e providencie-se ajuste no sítio do Poder Judiciário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

BRENO COUTINHO

Juiz Corregedor
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PORTARIA/CGJ Nº 57, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

 

A CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o que dispõem os arts. 10, § 1º, 14 e 15, da Resolução TP nº 46/2019;

CONSIDERANDO a Portaria/CGJ nº 08/2020, que estabelece a escala de plantão Judicial no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, referente ao exercício de 2021; e,

CONSIDERANDO o SEI nº 0015703-79.2021.8.23.8000,

RESOLVE:

Art.1° Alterar a escala de plantão judicial, fazendo constar a modificação abaixo.

Plantão - Competência Cível  Período
Patrícia Oliveira dos Reis - Juíza Titular da Comarca de Mucajaí 13 a 19/9/2021

Art. 2º Informe-se à SGM e providencie-se ajuste no sítio do Poder Judiciário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

BRENO COUTINHO

Juiz Corregedor
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SECRETARIA GERAL 

 
PORTARIA SG Nº 264, DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 

 
O SECRETÁRIO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas 

atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento SEI n.° 0000510-92.2019.8.23.8000; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Divulgar a Tabela do Fator de Correção - setembro/2021, disponível em: 
http://www.tjrr.jus.br/index.php/servicos/fator-de-atualizacao-monetaria, para atualização monetária dos 

débitos judiciais, em consonância com a Portaria da Presidência nº 2.176/2017. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

 

Felipe Diogo Jácome Queiroz 
Secretário-Geral 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE 
 

PORTARIA N.º 948 DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 
  
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas por meio do art. 3° da Portaria da Presidência n. 494, do dia 2 
de março de 2021,  
  
Considerando o teor do Processo n.º 0014261-78.2021.8.23.8000 (Sistema SEI), 
  
RESOLVE: 
  
Conceder ao servidor JEFFERSON VON RANDOW RATTES LEITAO, Assessor Jurídico, dispensa do 
serviço nos dias 6, 7 e 8/10/2021, por ter prestado serviços à justiça eleitoral em 2020 – 1º e 2º Turno, 
ficando o saldo de 1 (um) dia para data oportuna. 
  
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
  
 

ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA TOALDO 
Secretária de Gestão de Pessoas 

  
 

PORTARIA N.º 949 DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 
  
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas por meio do art. 3° da Portaria da Presidência n. 494, do dia 2 
de março de 2021, 
 
Considerando Decisão proferida no Processo n.º 0014155-19.2021.8.23.8000 (Sistema SEI), 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1.º Interromper a partir do dia 14/8/2021 a 1ª etapa do recesso forense da servidora JULIANA 
MINOTTO VENZEL, Assessora Técnica I, referente a 2020. 
  
Art. 2.º Alterar a 2.ª etapa do recesso forense da JULIANA MINOTTO VENZEL, Assessora Técnica I, 
referente a 2020, anteriormente marcada para o período de 3 a 11/11/2021, para ser usufruído no período de 
3 a 15/11/2021. 
  
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
  
 

ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA TOALDO 
Secretária de Gestão de Pessoas 

  
 

PORTARIAS DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 
  
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 950 - Conceder ao servidor EDIEL PESSOA DA SILVA JUNIOR, Função Técnica Especializada, a 1.ª 
etapa do recesso forense referente a 2020, no período de 14 a 24/9/2021. 
  

SICOJURR - 00076198

S
ia

G
/V

h1
m

S
M

n1
bE

9y
c6

M
T

bL
cy

A
k=

D
ep

ar
ta

m
en

to
 -

 R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 / 

D
ire

to
ria

 -
 S

ec
re

ta
ria

 G
er

al

Boa Vista, 15 de setembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico ANO XXIV - EDIÇÃO 6997 08/61



N.º 951 - Conceder ao servidor JEFFERSON VON RANDOW RATTES LEITAO, Assessor Jurídico, 18 
(dezoito) dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 20/9 a 1º/10/2021 e de 8 a 13/11/2021. 
  
N.º 952 - Conceder ao servidor JONATHAS AUGUSTO APOLONIO GONÇALVES VIEIRA, Auxiliar 
Administrativo, 18 (dezoito) dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 20 a 28/9/2021 e de 
13 a 21/10/2021. 
  
N.º 953 - Conceder ao servidor JORGE LUIS JAWORSKI, Função Técnica de Assessoramento, 18 (dezoito) 
dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 18 a 26/10/2021 e de 9 a 17/12/2021. 
  
N.º 954 - Conceder à servidora NATALIA VIANA COSTA DE MENEZES, Chefe de Gabinete de 
Desembargador, 18 (dezoito) dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 18 a 27/10/2021 e 
de 3 a 10/11/2021 
  
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
  
 

ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA TOALDO 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS 

 
Expediente de 14/09/2021 
 

 

3ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2020 

 

Procedimento Administrativo n.º 0002084-19.2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 37/2020 

Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e 
materiais para montagem de estúdio de gravação audiovisual e modernização das salas da Escola do 
Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

ITENS 19, 26, 32, 33, 34, 35, 36 e 37  

EMPRESA: ANDRÉ VIEIRA DA SILVA EIRELI 
CNPJ: 04.162.481/0001-92 
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Ville Roy, nº 5433 - Centro - Boa vista/RR - CEP: 69.301-000. 
REPRESENTANTE: André Vieira da Silva 
TELEFONE: (95) 3224-3692 / (95) 98102-1101 / - E-MAIL: financeiro@shopsomrr.com.br 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega será de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento,  conforme modelo exposto no Anexo Único- Modelo de Ordem 
de fornecimento, (item 5.3 do Termo de Referência  n.° 63/2020. 

 

ITENS 19, 26, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 - SEM ALTERAÇÃO 

 

ITEM 5 

EMPRESA: META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇO EM ÁUDIO E INFORMÁTICA  LTDA 
CNPJ: 09.196.543/0001-09 
ENDEREÇO COMPLETO: SHIS QI 11 - Bloco P - Sala 201 - Lago Sul -  Brasíla/DF - CEP: 71625-650. 
REPRESENTANTE: Anna Carolina Carvalho Pedroso de Albuquerque 
TELEFONE: (61) 3248-5429 / 99997- 6505 - E-MAIL: contact@multicinevideo.com 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega será de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento,  conforme modelo exposto no Anexo Único- Modelo de Ordem 
de fornecimento, (item 5.3 do Termo de Referência  n.° 63/2020. 

 

ITEM 5 - SEM ALTERAÇÃO 

 

ITEM 27 

EMPRESA: COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI 
CNPJ: 32.850.995/0001-76 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua 438, n.° 401 - Sala 01 - Morretes - Lago Sul -  Itapema/SC - CEP: 
88.220-000. 
REPRESENTANTE: Felipe Luis Bohrer 
TELEFONE: (47) 3363-9457  - E-MAIL: licitatresacordes@gmai.com 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega será de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento,  conforme modelo exposto no Anexo Único- Modelo de Ordem 
de fornecimento, (item 5.3 do Termo de Referência  n.° 63/2020. 

 

ITEM 27 - SEM ALTERAÇÃO 

 

GRUPOS I e II / ITENS 16, 17, 18, 23, 28, 29 e 30 
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EMPRESA: PRISMA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP 
CNPJ: 24.583.7804/0001-29 
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada dos Três Rios, n.° 1086 - Sala 224 - Bairro Freguesia - Rio de 
Janeiro/RJ - CEP: . 
REPRESENTANTE: Jéssica Brandão Sampaio 
TELEFONE: (21) 4106-4061 / 98627 - 2844 - E-MAIL: comercial@prisma-av.com.br@terra.com.br 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega será de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento,  conforme modelo exposto no Anexo Único- Modelo de Ordem 
de fornecimento, (item 5.3 do Termo de Referência  n.° 63/2020. 

 

GRUPOS I e II / ITENS 16, 17, 18, 23, 28, 29 e 30 - SEM ALTERAÇÃO 

 

ITEM 31 

 

EMPRESA: ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA 
CNPJ: 01.682.745/0001-40 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua José Mascarenhas, n.° 1531-B - Sala 224 - Vila Matilde -  São Paulo/SP 
- CEP: . 
REPRESENTANTE: Jéssica Brandão Sampaio 
TELEFONE: (11) 2651-1922  - E-MAIL: isaltec@terra.co.br 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega será de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento,  conforme modelo exposto no Anexo Único- Modelo de Ordem 
de fornecimento, (item 5.3 do Termo de Referência  n.° 63/2020. 

 

ITEM 31 - SEM ALTERAÇÃO 
Ata de Registro de Preços nº 028/2020,  publicada no DJE Edição nº 6816 de 04/12/2020. 

 

3ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 29/2020 

 

Procedimento Administrativo n.º 0012475-33-2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 39/2020 

Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material de 
consumo (baterias, pilhas recarregáveis, fusível e carregador de pilhas), para atender a demanda   do 
Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7  

EMPRESA: M.A.N. DE ANDRADE - ME 
CNPJ: 23.623.647/0001-75 
ENDEREÇO COMPLETO: Av. Mário homem de Melo, n.º 1722-1 - Bairro Mecejana - Boa Vista/RR - 
CEP: 69.304-350. 
REPRESENTANTE: Mozart Augusto Nunes de Andrade 
TELEFONE: (95) 99133-5420 - E-MAIL: m.c.a.assessoria@hotmail.com  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega, observada a distância geográfica do nosso Estado em 
relação aos grandes centros fornecedores será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento 
da Nota de Empenho, juntamente com a Ordem de Fornecimento (item 5.2 do Termo de Referência  n.° 
71/2020. 

 

ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7  - SEM ALTERAÇÃO 

 

  

Ata de Registro de Preços nº 29/2020,  publicada no DJE Edição nº 6814 de 02/12/2020. 

 

CADASTRO DE RESERVA 
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ITEM 02 

1° EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTPOS E ALIMENTOS EIRELI - CNPJ - 13.573.964/0001-70 

ITEM 04 

1° EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTPOS E ALIMENTOS EIRELI - CNPJ - 13.573.964/0001-70 

ITEM 05 

1° EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTPOS E ALIMENTOS EIRELI - CNPJ - 13.573.964/0001-70 

 

 

3ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 030/2020 

 

Procedimento Administrativo n.º 0010180-23.2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 042/2020 

Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de nobreak 
gerenciável de médio porte para as salas de informática do Tribunal de Justiça de Roraima,  para atender a 
demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

ITEM ÚNICO  

EMPRESA: ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTAÇÃO EIRELI 
CNPJ: 10.399.398/0001-34 
ENDEREÇO COMPLETO: Av. Piraporinha, n.° 251 - Galpão G7 - Ala 6 - Planalto - São Bernardo dos 
Campos/SP - CEP: 09.891-000   
REPRESENTANTE: Vitor Pedro Alves 
TELEFONE: (11) 4341-3600 -  E-MAIL: licitacao@eccopower.com.br 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da 
assinatura do contrato (item 5.3 do Termo de Referência n.° 84/2020 - Anexo I do Edital). 

ITEM ÚNICO - SEM ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 30/2020,  publicada no DJE Edição nº 6817 de 09/12/2020. 

 

3ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 031/2020 

 

Procedimento Administrativo n.º 0001098-65.2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 044/2020 

Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de secadores de 
mão automático para todos os prédios do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

 

ITEM ÚNICO 

 

EMPRESA: PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃOAMBIENTAL LTDA - EPP 
CNPJ: 71.950.639/0001-31 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Vereador Antônio de Castro, n°. 530 - Jardim Nova Espirito Santo - 
Valinhos/SP  - CEP: 013.273-201.   
REPRESENTANTE: Valdir Rodrigues 
TELEFONE: (19)  3272-7854 - E-MAIL: comercial@panther.ind.br 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do equipamento, incluindo acessório, observada a distância 
geográfica do nosso Estado em relação aos grande centros fornecedores, será de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da assinatura do contrato (item 5.3 do Termo de Referência n.° 75/2020 - Anexo I do 
Edital). 

ITEM ÚNICO - SEM ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 31/2020,  publicada no DJE Edição nº 6818 de 10/12/2020. 
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3ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 032/2020 

 

Procedimento Administrativo n.º 00016680-08-2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 45/2020  

Objeto:  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 8 caixas com 56 
unidades de bobinas de papel térmico para mini impressoras térmicas   sem fio, Leopardo A7 para 
atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

 

 ITEM ÚNICO   

EMPRESA: SANDRA H.G. ZEFERINO - ME 
CNPJ: 13.085.554/0001-80 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Manoel Felipe, n.° 1795 - Sala 04  - Bairro Asa Branca- Boa Vista/RR - 
CEP:69.312-288   

REPRESENTANTE: Sandra Helena Guilherme Zeferino 
TELEFONE: (95) 3626-6611 / (95) 98407-9051  -  E-MAIL: consultec.10@hotmail.com  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega, observada a distância geográfica do nosso Estado em 
relação aos grande centros fornecedores, será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho juntamente com a Ordem de Serviço, conforme Anexo I, modelo de 
ordem de Fornecimento,  (item 5.2 do Termo de Referência n.° 89/2020 - Anexo I do Edital). 

ITEM ÚNICO - SEM ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 32/2020,  publicada no DJE Edição nº 6820 de 14/12/2020. 

 

3ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2020 

 

Procedimento Administrativo n.º 0000220-43.2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 40/2020  

Objeto:  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Portais Detectores 
de Metal e Aparelhos  de Raio X de Detecção de Objetos, para atender a demanda do Poder Judiciário do 
Estado de Roraima. 

ITEM 01  

EMPRESA: DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA  LTDA   
CNPJ: 07.404.500/0001-38 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Emílio Fonini, n.° 2545  - Cinquentenário - Caxias do Sul/RS - 
CEP:95.012-617.   
REPRESENTANTE: Jordani Lovera 
TELEFONE: (54) 3225-7500 / 98122-4698  -  E-MAIL: vendas1@detronix.com.br  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega, incluindo acessórios, observada a distância geográfica do 
nosso Estado em relação aos grandes centros fornecedores será 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da assinatura do contrato (item 5.5 do Termo de Referência n.° 66/2020 - Anexo I do Edital). 

ITEM 01 - SEM ALTERAÇÃO 

ITEM 02  

EMPRESA: VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 
CNPJ: 05.293.074/0001-87 
ENDEREÇO COMPLETO: Av. Hum, n.° 55 - Distrito Industrial Genesco Aparecido Oliveira - Lagoa 
Santa/MG - CEP:33.400-000   
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REPRESENTANTE: Alan Moraes Viegas  
TELEFONE: (31) 3622-0470  -  E-MAIL: licitacao@vmis.com.br 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega, incluindo acessórios, observada a distância geográfica do 
nosso Estado em relação aos grandes centros fornecedores será 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da assinatura do contrato (item 5.5 do Termo de Referência n.° 66/2020 - Anexo I do Edital). 

ITENS 02  - SEM  ALTERAÇÃO 

ITEM 03 

EMPRESA: NUCTECH DO BRASIL LTDA 
CNPJ: 19.892.624/0001-99 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Bandeira Paulista, n.° 530 - Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP:04.532-
001   
REPRESENTANTE: Juliano Campos Nogueira 
TELEFONE: (11) 3078-5449  -  E-MAIL: licitacaol@nuctechdobrasil.com.br   /  
camila.alves@nuctechdobrasil.com.br 
PRAZO DE ENTREGA:  O prazo de entrega, incluindo acessórios, observada a distância geográfica do 
nosso Estado em relação aos grandes centros fornecedores será 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da assinatura do contrato (item 5.5 do Termo de Referência n.° 66/2020 - Anexo I do Edital). 

ITEM 03  - SEM  ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 033/2020, publicada no DJE Edição nº 6827 de 23/12/2020 

CADASTRO DE RESERVA 

ITEM 01 

1° AGI EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ - 30.699.277/0001-15 

 

 

2ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2021 

 

Procedimento Administrativo n.º 0006906-51-2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 49/2020  

Objeto:  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação do serviço de 
Copeiragem e Garçonagem para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

 

 ITEM ÚNICO   

EMPRESA: MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ: 07.781.620/0001-54 
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida André Araújo, n.° 115 - Sala 202  - Bairro Aleixo - Manaus/AM - 
CEP:69.060-000   

REPRESENTANTE: Ubiratan Braga Motta Filho 
TELEFONE: (92)  98222-5358  -  E-MAIL: moriah.2010@outlook.com / 
moriahempreendimentos@gmail.com / biramotta48@gmail.com  
PRAZO DE ENTREGA: A prestação do serviço deverá ser iniciada, após  período de mobilização e 
realização de reunião inaugural, oportunidade  em que a fiscalização definirá a data para o começo das 
atividades. 

ITEM ÚNICO - SEM ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 05/2021,  publicada no DJE Edição nº 6874 de 20/03/2021. 

 

2ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2021 
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Procedimento Administrativo n.º 0017637-09.2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 50/2020  

Objeto:  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Webcams e Fones 
de ouvido com microfone, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

ITEM 01  

EMPRESA: INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA   
CNPJ: 07.042.421/0001-24 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel Almerindo Rehem, n.° 82  - Sala 607 - Caminho das Árvores - 
Salvador/BA - CEP:41.820-768.   
REPRESENTANTE: Ítalo Góes Menezes 
TELEFONE: (71) 3272-5382 / 99226-04674  -  E-MAIL: infoplem@infoplem.com.br  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do equipamento, incluindo acessórios, observada a distância 
geográfica do nosso Estado de Roraima em relação aos grandes centros fornecedores será 45 (quarenta 
e cinco) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho (item 5.3 do Termo de Referência n.° 
106/2020 - Anexo I do Edital). 

ITEM 01 - SEM ALTERAÇÃO 

ITEM 02  

EMPRESA: MARYLEIDE FONSECA  ALMEIDA EIRELI 
CNPJ: 15.838.111/0001-49 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Maranhão, n.° 344 - Loja 16 - Londrina/PR - CEP:86.010-410   
REPRESENTANTE: Maryleide Fonseca Almeida 
TELEFONE: (43) 3321-0802 - 98102-1101  -  E-MAIL: financeiro@equipeengenharia.com. 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do equipamento, incluindo acessórios, observada a distância 
geográfica do nosso Estado de Roraima em relação aos grandes centros fornecedores será 45 (quarenta 
e cinco) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho (item 5.3 do Termo de Referência n.° 
106/2020 - Anexo I do Edital). 

ITENS 02  - SEM  ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 06/2021, publicada no DJE Edição nº 6884 de 24/03/2021 

CADASTRO DE RESERVA 

ITEM 01 

1° NETFOCUS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ - 03.878.936/0001-08 

2° R N BOTELHO - CNPJ - 30.190.445/0001-42 

ITEM 02 

1° R N BOTELHO - CNPJ - 30.190.445/0001-42 

 

2ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 07/2021 

 

Procedimento Administrativo n.º 0003722-24.2019.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 46/2020  

Objeto:  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de 
rede tais como roteadores de rede local, transceivers, roteadores de borda de internet  com suporte  para 
utilização dos protocolos  de roteamento BGP e OSPF, bem como serviços de instalação, configuração, 
suporte técnico, treinamento, implementação de política de roteamento para Sistema Autônomo (AS 
Autonomus System), para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

ITEM 01 e 02 

EMPRESA: IHC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 

SICOJURR - 00076204

9/
4S

iS
d6

w
Z

ap
U

S
D

C
B

4c
o8

JZ
rs

JI
=

P
er

m
an

en
te

 d
e 

Li
ci

ta
çã

o 
- 

P
re

si
dê

nc
ia

Boa Vista, 15 de setembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico ANO XXIV - EDIÇÃO 6997 15/61



CNPJ: 08.528.462/0001-98 
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Irmã Gabriela, n.° 51  - Sala 223 - Brooklin - São Paulo/SP - 
CEP:04.571-130.   
REPRESENTANTE: Rodrigo Ancona Lopez Larrabure / Patrícia Saviolli Folchito 
TELEFONE: (11) 5054-4480 / (11)  96466-1678  -  E-MAIL: rklarrabure@cylk.com.br  / info@cylk.com.br 
/ www.cylk.com.br  
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos/implantação e treinamento deverão obedecer o 
plano de implantação e o plano de capacitação apresentados  pela(s) empresas CONTRATADA(s) e 
aprovado pelo TJRR, não podendo exceder  a duração máxima de 105 dias (5.3 do Termo de Referência  
- Anexo I do Edital). 

ITEM 01 e 02 - SEM ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 07/2021, publicada no DJE Edição nº 6884 de 24/03/2021 

 

1ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 09/2021 

 

Procedimento Administrativo n.º 0002067-46.2021.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 06/2021  

Objeto:  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento/aquisição de 
máscaras para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

ITEM 01  

EMPRESA: R DE LIMA  DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
CNPJ: 27.596.202/0001-02 
ENDEREÇO COMPLETO: RUA CURRUÍRA, n.° 70 - CAMPOS DO CONDE - BRAGANÇA PAULISTA/SP - 
CEP:12.903-114.   
REPRESENTANTE: ROGÉRIO DE LIMA 
TELEFONE: (11) 2227-5037  -  E-MAIL: comercial.rdelima@gmail.com.br 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega, observada a distância geográfica do nosso Estado em relação 
aos grandes centros fornecedores será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da data do  
recebimento da Nota de Empenho juntamente com a Ordem de Recebimento (Item 5.2 do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital). 

ITEM 01 - SEM ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 09/2021, publicada no DJE Edição nº 6941 de 21/06/2021 

CADASTRO DE RESERVA 

ITEM 01 

1° ANTONIO EDERSON FERNANDES DE OLIVIERA - 83184244334 - CNPJ - 39.805.714/0001-02 

 

 

1ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021 

 

Procedimento Administrativo n.º 0000309-66.2020.8.23.8000 

Pregão Eletrônico n.º 05/2021  

Objeto:  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de fornecimento de 
refeições para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

ITEM 01  

EMPRESA: T S COMÉRCIO LTDA  - EPP 
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CNPJ: 17.015.008/0001-24 
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, N.° 239A - MECEJANA - BOA 
VISTA/RR - CEP:69.304-360.   
REPRESENTANTE: TAÍS DA SILVA SOARES  
TELEFONE: (95) 3623-3536 / 98126-1294  -  E-MAIL: tscomercioltdaepp@gmail.com.br 
PRAZO DE ENTREGA: O serviço deverá estar disponível no prazo máximo  de 03 (três) dias úteis, 
contado da data da assinatura do contrato (Item 5.2 do Termo de Referência - Anexo I do Edital). 

ITEM 01 - SEM ALTERAÇÃO 

Ata de Registro de Preços nº 10/2021, publicada no DJE Edição nº 6943 de 23/06/2021 
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
000153-RR-B: 002

Publicação de Matérias

2ª Vara Criminal
Expediente de 14/09/2021

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

Rodrigo Cardoso Furlan
PROMOTOR(A):

Cláudia Corrêa Parente
Ilaine Aparecida Pagliarini

ESCRIVÃO(Ã):
Emerson Azevedo da Silva

José Rogério de Sales Filho
Marcos Antonio Demezio dos Santos

Termo Circunstanciado
001 - 0010426-69.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010426-0
Indiciado: R.C.O.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 12/06/2015, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 6 (seis) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 580/2015  TCO, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 330 do Código Penal, em
desfavor de RONNY CARVALHO DE OLIVEIRA, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0014010-47.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014010-8
Indiciado: E.G.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 28/02/2015, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 06 (seis) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 228/2015 - PPG, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 331 do Código Penal, com
investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer ministerial,
em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas

contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Advogado(a): Ernesto Halt

Inquérito Policial
003 - 0065965-74.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.065965-9
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 013/03 - DGH, em virtude de suposto crime
tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a apurar, ante
as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual,
inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela  ausência
dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0093380-95.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.093380-5
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 022/04  DGH, em virtude de suposto crime
tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a apurar, ante
as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual,
inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela ausência
dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0184566-63.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.184566-0
Indiciado: I.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 18/12/2007, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 010/08  2º DP , instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do Código Penal,
com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
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Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0187306-91.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.187306-8
Autor: Justiça Pública
Indiciado: A.L.D.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 22/03/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 102/08  4º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 311, do Código Penal, em
desfavor de ARMENIO LOURENÇO DEMETRIO, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0193963-49.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.193963-8
Indiciado: E.G.S.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 25/02/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 059/2008  2º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 171 do Código Penal, em
desfavor de EVERALDO GOMES DA SILVA, ante as razões elencadas
pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0197456-34.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.197456-9
Autor: Justiça Pública
Indiciado: M.L.S.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 18/06/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 009/08 - NRRFVAT, instaurado em virtude
de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 304 e 298, do Código Penal,
em desfavor de MIRIVALDO DE LIMA SILVA, ante as razões elencadas
pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0197754-26.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.197754-7
Indiciado: J.P.S.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 19/10/2007, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 018/08  3º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 171, caput do Código Penal,
em desfavor de JOÊMIO PEIXOTO DA SILVA, ante as razões elencadas
pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0198422-94.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.198422-0
Autor: Justiça Pública
Indiciado: I. e outros.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 20/09/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 339/08  1º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 250, inciso II, alínea "a" do
Código Penal,  em desfavor de DIDI DA SILVA, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

011 - 0198621-19.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.198621-7
Autor: Justiça Pública
Indiciado: F.P.S.J.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 386/08  2º DP, em virtude de suposto crime
tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a apurar, ante
as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual,
inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela ausência
dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0200343-88.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.200343-4
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Indiciado: E.A.R.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 03/10/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 12 (doze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 357/08  1º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 171, caput do Código Penal,
em desfavor de ERNÂNGELO ALVES DOS REIS, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0200484-10.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.200484-6
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 07/04/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 035/08 - NRRFVAT, instaurado em virtude
de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 311 do Código Penal, com
investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer ministerial,
em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0205101-76.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.205101-9
Autor: Justiça Pública
Indiciado: J.A.O.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 05/01/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 250/2008  1º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, §4º, inciso I c/c artigo 14,
II, ambos do Código Penal, em desfavor de JAELSON ALVES DE
OLIVEIRA, ante as razões elencadas pelo parecer ministerial, em
especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0214450-06.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.214450-9
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 18/03/2009, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 12 (doze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 024/09 - NRRFVAT, instaurado em virtude
de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput, ambos do
Código Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo
parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0219382-37.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.219382-9
Indiciado: I.M.M.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 30/04/2009, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 12 (doze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 198/09  4º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 171, caput do Código Penal,
com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

017 - 0220975-04.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.220975-7
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 056/09 - NRRFVAT, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a
apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0221131-89.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.221131-6
Indiciado: A.
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 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 14/07/2009, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 12 (doze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 038/2009 - DGH, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 121, § 3º, do Código Penal,
com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0221250-50.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.221250-4
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 25/04/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 086/09 - NRRFVAT, instaurado em virtude
de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do Código Penal,
com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0449708-93.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.449708-7
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 05/10/2009, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 12 (doze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 140/09 - NRRFVAT, instaurado em virtude
de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do Código Penal,
com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,

nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

021 - 0002290-93.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.002290-3
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 023/2010 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0002522-08.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.002522-9
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 27/10/2009, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 11 (onze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 026/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, do Código
Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

023 - 0005162-81.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.005162-1
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 080/2010 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
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Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

024 - 0005604-47.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.005604-2
Indiciado: A.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 25/12/2009, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 11 (onze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 018/10 - DPI, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do Código Penal,
com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

025 - 0005622-68.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.005622-4
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 077/2010 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

026 - 0008696-33.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.008696-5
Indiciado: I.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 152/10  1º DP, em virtude de suposto crime
tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a apurar, ante
as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual,
inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela ausência
dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

027 - 0009534-73.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.009534-7
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade

da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 22/04/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 11 (onze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 236/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput, do
Código Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo
parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

028 - 0013046-64.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.013046-6
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 255/10  1º DP, em virtude de suposto crime
tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a apurar, ante
as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual,
inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela ausência
dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

029 - 0014532-84.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014532-4
Autor: Justiça Pública
Indiciado: F.S.S.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 049/2010 - DRE, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 299 do Código Penal, com investigado a
apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021
Nenhum advogado cadastrado.

030 - 0014644-53.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014644-7
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 12/08/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 09 (nove) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 411/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 157 do Código
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Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

031 - 0014653-15.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014653-8
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 397/2010 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, com
investigado a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso
parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e
em especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

032 - 0014671-36.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014671-0
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 377/2010 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

033 - 0014686-05.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014686-8
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 362/2010 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, com
investigado a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso
parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e
em especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS

Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

034 - 0014696-49.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014696-7
Indiciado: A.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 10/06/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 11 (onze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 351/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 180, caput do
Código Penal, em desfavor de VALMIR MELO ALVES, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

035 - 0014704-26.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014704-9
Indiciado: A.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 02/08/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 10 (dez) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 349/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do
Código Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo
parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

036 - 0014727-69.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014727-0
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 26/06/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 11 (onze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 315/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 168, caput do
Código Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo
parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

037 - 0015444-81.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.015444-1
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
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Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 03/06/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 11 (onze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 280/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155 do Código
Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

038 - 0016284-91.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.016284-0
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 16/09/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 10 (dez) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 452/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do
Código Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo
parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

039 - 0016295-23.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.016295-6
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 21/08/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 09 (nove) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 466/2010 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do
Código Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo
parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.

Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

040 - 0001655-78.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.001655-6
Indiciado: E.S.S.
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 14/04/2010 e
15/04/2010, sendo este o último marco interruptivo aplicável no caso.
Logo, entre o último marco interruptivo e a presente data, distam mais de
11 (onze) anos, operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 454/10 - 1ºDP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput e 171, caput do
Código Penal, em desfavor de VALMIR MELO ALVES, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

041 - 0004956-33.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.004956-5
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 17/10/2010, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 09 (nove) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº  006/2011 - NRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do
Código Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo
parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

042 - 0004985-83.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.004985-4
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 009/2011  NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela  ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021
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Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

043 - 0000783-29.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.000783-5
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 009/2011  NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela  ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

044 - 0002920-81.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.002920-1
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 353/2011 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

045 - 0010462-53.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.010462-4
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 07/08/2011, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 10 (dez) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 017/2012 - 3º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput do Código Penal,
em desfavor de PEDRO AILSON FERREIRA DOS SANTOS, ante as
razões elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

046 - 0010705-94.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.010705-6

Indiciado: H.G.L. e outros.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 036/2012  3º DP, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a
apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

047 - 0013001-89.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.013001-7
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 044/2012 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

048 - 0013002-74.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.013002-5
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 047/2012  NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela  ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

049 - 0015205-09.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.015205-2
Indiciado: A.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 21/11/2011, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 09 (nove) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 095/2012 - NRRFVAT, instaurado em
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virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 168, caput do
Código Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo
parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

050 - 0008261-54.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008261-2
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 042/2013 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

051 - 0008705-87.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008705-8
Indiciado: D.C.S.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 017/2013  3º DP, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a
apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

052 - 0013996-68.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.013996-6
Indiciado: F.M.M. e outros.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 092/2013 - NRRFVAT, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado
a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial pela ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

053 - 0014033-95.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.014033-7
Indiciado: R.R.X.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 07/01/2013, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 8 (oito) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 046/2013  2º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, caput, ambos do Código
Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

054 - 0004400-26.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.004400-8
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 018/14  1º DP, em virtude de suposto crime
tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, com investigado a
apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

055 - 0012105-75.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.012105-3
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 037/2014  3º DP, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, com
investigado a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso
parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e
em especial pela  ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

056 - 0012426-13.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.012426-3
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Indiciado: I.B.S.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 05/05/2013, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 8 (oito) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 045/2014 - DRRFVAT, instaurado em
virtude de suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 180, §3º do Código
Penal, em desfavor de IVANEIDE BATISTA DA SILVA, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

057 - 0020066-67.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.020066-7
Indiciado: R.H.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 084/2014 - DAT, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a
apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

058 - 0019534-59.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019534-4
Indiciado: A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 075/2015  3º DP, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 129, do Código Penal, com investigado a
apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

059 - 0019546-73.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019546-8
Indiciado: R.S.A.
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 048/15 - DRCASP, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo  155, §3º, do Código Penal, com investigado a

apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

060 - 0063783-18.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.063783-8
Indiciado: C.S.L.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 25/02/2008, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 13 (treze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 057/2003 - DGCP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 171 do Código Penal, em
desfavor de EVERALDO GOMES DA SILVA, ante as razões elencadas
pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

061 - 0116840-77.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.116840-8
Indiciado: J.R.S.
 A prescrição é a perda do direito do Estado de punir (pretensão
punitiva) ou executar uma punição já imposta (pretensão executória) em
razão de não ter agido (inércia) nos prazos previstos em lei.
A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 22/02/2005, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 16 (dezesseis)
anos, operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 153/05  1º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) artigos 155 e 171, ambos do
CP, em desfavor de JULIANA RODRIGUES DE SOUZA, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
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Nenhum advogado cadastrado.

062 - 0126863-48.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.126863-6
Indiciado: M.V.N.
 A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).
Embora a prescrição produza efeitos no processo penal, ela possui
natureza de direito penal (direito material) tendo em vista que influencia
diretamente no direito ou não do Estado de punir. Logo, são aplicados à
prescrição os princípios do direito penal, dentre eles o da irretroatividade
da lei ulterior mais gravosa.
O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 11/11/2005, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 16 (dezesseis)
anos, operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 092/2005 - 2º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 171, caput do Código Penal,
em desfavor de MÁRCIO VIEIRA DO NASCIMENTO, ante as razões
elencadas pelo parecer ministerial, em especial a ocorrência da
prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

063 - 0141221-18.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.141221-8
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu entre janeiro e fevereiro
de 2005, sendo este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo,
entre o último marco interruptivo e a presente data, distam mais de 16
(dezesseis) anos, operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 044/2006  2º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 155, §4º, inciso I, do Código
Penal, com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

064 - 0149794-45.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.149794-6
 O fato delituoso atribuído ao investigado se deu em 29/09/2006, sendo
este o último marco interruptivo aplicável no caso. Logo, entre o último
marco interruptivo e a presente data, distam mais de 15 (quinze) anos,
operando-se a prescrição.
Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuados a
partir do Inquérito Policial nº 284/2006  4º DP, instaurado em virtude de
suposto crime tipificado(s) no(s) artigo(s) 171, caput do Código Penal,
com investigado a apurar, ante as razões elencadas pelo parecer
ministerial, em especial a ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021 da CGJ/TJRR.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

065 - 0152884-27.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.152884-7
 Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a
partir do Inquérito Policial nº 342/2006  4º DP, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, com
investigado a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso
parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e
em especial pela  ausência dos requisitos do art. 41 do CPP.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 003/2021, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 02 de agosto de 2021

Juiz DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

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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3ª VARA CÍVEL 
 
Expediente de 14/09/2021 

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO  
Com prazo de 20 (vinte) dias. 

 
O MM. Juiz de Direito Rodrigo Bezerra Delgado, titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, faz saber 
que neste Juízo tramita o seguinte processo: 
 
Autos n.º 0833829-29.2019.8.23.0010 – Cumprimento de Sentença. 
Autor: SOLANGE VIVIANE MENEZES 
Réu: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA  
 
 
Estando a parte requerida em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte 
finalidade: Proceder a CITAÇÃO da parte ré UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ n.º 19.***.***/0001-60, para tomar conhecimento da ação acima mencionada, nos 
termos da petição inicial que segue em anexo, ficando a mesma advertida de que tem o prazo de 15 (quinze) 
dias para oferecer resposta. Se a parte ré não contestar a ação, será considerada revel e reputar-se-ão 
verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, ressalvadas as hipóteses do art. 345 do CPC. Ainda, 
INTIMAÇÃO para manifestar-se sobre a possibilidade de acordo em audiência de conciliação ou julgamento 
antecipado da lide. Caso negativas as hipóteses, a parte deverá especificar as provas que pretende produzir, 
bem como os fatos que com elas pretenda comprovar. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente edital, que será afixado no local de 
costume no Fórum Cível local e publicado na forma da lei, eu Paulo Pereira de Carvalho, Técnico Judiciário, 
o digitei e Héber Augusto Nakauth dos Santos, diretor de Secretaria, conferiu. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, 14 de setembro de 2021. 
 
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Cível, localizado no(a) Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - 
Centro - BOA VISTA/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4727 - E-mail: 3civelresidual@tjrr.jus.br. 

 
 
 
 

HEBER AUGUSTO NAKAUTH DOS SANTOS 
Diretor(a) de Secretaria, por ordem do MM. Juiz 

Rodrigo Bezerra Delgado 
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VARA DE CRIME CONTRA VULNERÁVEIS 

Expediente de 14/9/2021 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Com prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Processo nº 0832100-36.2017.8.23.0010 

Vítima: Raiane Lopes Almeida 

 

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, Titular da Vara de Crimes Contra 
Vulneráveis da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo 
tramita o processo supra. Estando o(a) vítima adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-
se o presente edital com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) vítima Raiane Lopes Almeida, nascido 
no dia 29/06/2005, em Boa Vista/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: feminino, filho de Izabel 
Marcelo de Souza Lopes e de Reinaldo Souza almeida, estado civil: Solteiro(a), RG: 4493460 / SSP - 
RR , para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes 
termos: “(...)Sendo assim,fica ALEX JONES DA SILVA condenado à pena de 14 anos de reclusão, a ser 
cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO, pela prática do crime previsto no art. 217-A, “caput”, 
(estupro de vulnerável), com a incidência do art. 234-A, III, (estupro que resultou em gravidez), na forma do 
art. 71, “caput”, (por duas vezes), todos do Código Penal. INCABÍVEL substituir a pena privativa de 
liberdade do condenado por ou restritiva de direitos, tendo em vista, mormente, o de pena aplicada (14 
anos de suspender condicionalmente a pena quantum reclusão), nos termos do art. 44 e segs. e art. 77 e 
segs., todos do Código Penal. (…)". Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se 
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Boa Vista, Estado de Roraima, em 14/9/2021. Eu, Nubia Santos Ramalho Pinheiro, que o digitei e, que o 
digitei e Glener dos Santos Oliva(Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: Vara de Crimes Contra Vulneráveis, localizado no(a) Avenida Cabo PM José Tabira de 
Alencar, 606 - Caranã - Boa Vista/RR - Fone: (95)31942611 - E-mail: vcr.crianca.idoso@tjrr.jus.br. 

 
GLENER DOS SANTOS OLIVA 

Diretor(a) de Secretaria 
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COMARCA DE RORAINÓPOLIS

Expediente de 01/09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Com prazo de 20 (vinte) dias.

Processo nº 0801830-44.2019.8.23.0047 - Ação Penal
Réu: EVELYN MATOS DOS SANTOS

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA, Titular da Vara Criminal de Rorainópolis -
2º Titular da Comarca de Rorainópolis, Estado de Roraima, na forma da lei,  faz saber que neste Juízo
tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se
o  presente  edital  com  a  seguinte  finalidade:  INTIMAÇÃO  do(a)  vítima  CONCEIÇÃO  ROCHA  DOS
SANTOS, nascido no dia 08/12/1969, em Manacapuru/AM, nacionalidade: Brasileira, sexo: feminino, filho
de DOMINGAS ROCHA DOS SANTOS e de , estado civil: Solteiro(a), RG: 10000437 / SSP - AM , para
tomar conhecimento da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “(...)
Por todo o exposto, com fundamento no art.  383 do CPP, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva
deduzida na denúncia para condenar a ré EVELYN MATOS DOS SANTOS, nas penas do art. 155, §4º, II
(abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal, o que faço com base no art. 387 do
Código de Processo Penal.(…)". Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Roraima.  Dado  e  passado  nesta  cidade  e  Comarca  de
Rorainópolis, Estado de Roraima, em 1/9/2021. Eu, ALCESTE SILVA DOS SANTOS - SJRI, que o digitei e,
Jhonatan de Almeida Santil (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: Vara Criminal de Rorainópolis - 2º Titular, localizado no(a) Av. Pedro Daniel da Silva, 0 -
Fórum  Des.  José  Lourenço  Furtado  Portugal  -  Centro  -  Rorainópolis/RR  -  CEP:  69.373-000  -  Fone:
(95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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Expediente de 01/09/2021

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

Processo nº 0801780-18.2019.8.23.0047 - Ação Penal
Réu: ROMÁRIO GOSMÃO COSTA

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA, Titular da Vara Criminal de Rorainópolis -
2º Titular da Comarca de Rorainópolis, Estado de Roraima, na forma da lei,  faz saber que neste Juízo
tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se
o presente edital com a seguinte finalidade: CITAÇÃO do(a) réu ROMÁRIO GOSMÃO COSTA, nascido no
dia 13/10/1991, em Tailândia/PA, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Maria Elizabete Ribeiro
Gosmão e de Mauro Hélio Zacarias da Costa, RG: 5824320 / SSP - PA , para que ofereça, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos em
epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s)  CP, ART 150: Violação de
domicílio, § 1º, Detenção: 6 meses a 2 anos Detenção ,alegando preliminares e tudo que interesse a sua
defesa,  especificando provas  e arrolando testemunhas até  o  número de 08 (oito),  com as respectivas
qualificações,  para  regular  intimação,  ficando  ciente  que o  seu não  comparecimento  em juízo,  nem a
constituição de advogado, implicará na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo
o Juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art. 366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Rorainópolis, Estado de Roraima, em 1/9/2021. Eu, ALCESTE SILVA DOS SANTOS -
SJRI, que o digitei e, Jhonatan de Almeida Santil (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: Vara Criminal de Rorainópolis - 2º Titular, localizado no(a) Av. Pedro Daniel da Silva, 0 -
Fórum  Des.  José  Lourenço  Furtado  Portugal  -  Centro  -  Rorainópolis/RR  -  CEP:  69.373-000  -  Fone:
(95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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Expediente de 02/09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 dias

Processo nº 1000004-28.2021.8.23.0047 - Execução da Pena - SEEU
Executado: LINDEMBERG DOS SANTOS VIANA

O Juiz de Direito deste(a) Vara de Execução em Meio Aberto de Rorainópolis - VEPEMA, da comarca de
Rorainópolis,na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante
qualificado(a)  em local  incerto  e  não  sabido,  expediu-se  o  presente  edital  com  a  seguinte  finalidade:
INTIMAÇÃO  do(a)  executado  LINDEMBERG  DOS  SANTOS  VIANA,  nascido  em  18/04/1980,  RG:
46639120120,  CPF:  009.470.802-95,  Filiação:  Maria  Elza  da Silva  e  José Viana Sobrinho,  para tomar
conhecimento da Audiência Admonitória designada para o dia 27 de outubro de 2021 às 10:30. Para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Rorainópolis, Estado de Roraima, em 2/9/2021. Eu,
ALCESTE  SILVA  DOS  SANTOS  -  SJRI,  que  o  digitei  e,  Jhonatan  de  Almeida  Santil  (Diretor(a)  de
Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU,
localizado no(a) Av.  Pedro Daniel da Silva,  0 -  Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal -  Centro -
Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone: (95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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Expediente de 03/09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 dias

Processo nº 1000073-94.2020.8.23.0047 - Execução da Pena - SEEU
Executado: RAILTON RODRIGUES VIEIRA

O(a) LIILIANE CARDOSO, Juiz de Direito deste(a) Vara de Execução em Meio Aberto de Rorainópolis -
VEPEMA, da comarca de Rorainópolis,na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra.
Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a
seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) executado RAILTON RODRIGUES VIEIRA, nascido em 17/02/1988,
CPF: 018.534.052-05, Filiação: Eucenir Rodrigues Vieira, para tomar conhecimento e comparecimento à
Audiência Admonitória designada para o dia 20 de outubro de 2021 às 09:30 horas. Para que chegue ao
conhecimento  dos  interessados,  mandou-se  expedir  o  presente  edital,  que  será  afixado  no  local  de
costume, no Fórum local,  e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Rorainópolis, Estado de Roraima, em 3/9/2021. Eu,
ALCESTE  SILVA  DOS  SANTOS  -  SJRI,  que  o  digitei  e,  Jhonatan  de  Almeida  Santil  (Diretor(a)  de
Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU,
localizado no(a) Av.  Pedro Daniel da Silva,  0 -  Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal -  Centro -
Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone: (95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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Expediente de 03/09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 dias

Processo nº 1000061-80.2020.8.23.0047 - Execução da Pena - SEEU
Executado: FRANCISCO DO NASCIMENTO MARTINS

O(a) LIILIANE CARDOSO, Juiz de Direito deste(a) Vara de Execução em Meio Aberto de Rorainópolis -
VEPEMA, da comarca de Rorainópolis,na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra.
Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a
seguinte  finalidade:  INTIMAÇÃO  do(a)  executado  FRANCISCO  DO  NASCIMENTO  MARTINS,  RG:
2239034 SSP/ PA, a qual se encontra em local incerto e não sabido, para proceder o ADIMPLEMENTO do
valor da pena de multa R$ 326,42, no prazo de 10 dias, sob pena de inclusão de seu nome na dívida ativa,
bem como para tomar conhecimento e comparecimento à Audiência Admonitória designada para o dia 20
de outubro de 2021 às 10:30 horas. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Rorainópolis, Estado de Roraima, em 3/9/2021. Eu, ALCESTE SILVA DOS SANTOS - SJRI, que o digitei e,
Jhonatan de Almeida Santil (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU,
localizado no(a) Av.  Pedro Daniel da Silva,  0 -  Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal -  Centro -
Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone: (95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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Expediente de 08/09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 dias

Processo nº 1000018-12.2021.8.23.0047 - Execução da Pena - SEEU
Réu: EREDILSON DA SILVA SANTOS

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª)NOEMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA, Titular da VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO
ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste
Juízo tramita o processo supra.  Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local  incerto e não sabido,
expediu-se o  presente edital  com a seguinte finalidade:  INTIMAÇÃOdo(a)  réu  EREDILSON DA SILVA
SANTOS nascido em 02/06/1989, RG: 3467341 SSP/RR, CPF: 000.156.162-66, filho de Ironilde da Silva
Santos e Iromar de Souza Santos, para recolhimento da multa (R$ 1.48,43), no prazo de 10 dias, na forma
e termos do pontuado no art.  164,  § 1,  da lei  7.2010/84,  salientando-se a possibilidade de pagamento
parcelado (art. 169) ou mediante desconto no vencimento ou salário (art. 168) e de que, na omissão, poder-
se-á  se  ordenar  a  penhora  de  tantos  bens  quanto  bastem  para  a  execução.  Para  que  chegue  ao
conhecimento  dos  interessados,  mandou-se  expedir  o  presente  edital,  que  será  afixado  no  local  de
costume, no Fórum local,  e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de
Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Rorainópolis, Estado de Roraima, em 8/9/2021. Eu,
ALCESTE  SILVA  DOS  SANTOS  -  SJRI,  que  o  digitei  e,  Jhonatan  de  Almeida  Santil  (Diretor(a)  de
Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU,
localizado no(a) Av.  Pedro Daniel da Silva,  0 -  Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal -  Centro -
Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone: (95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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Expediente de 08/09/2021

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 dias

Processo nº 0800265-45.2019.8.23.0047 – Execução de Pena
Réu: JOSÉ VIEIRA

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª)  NOEMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA, Titular  da VARA DE EXECUÇÃO EM
MEIO ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que
neste Juízo tramita o processo supra. Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital com a seguinte finalidade:  CITAÇÃO  do(a) executado  JOSÉ VIEIRA  (RG:
5279836 SSP/RR e CPF: 224.342.243-34), para no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa R$
289,62,  ou  nomear  bens  à  penhora.  Para  que chegue ao conhecimento  dos  interessados,  mandou-se
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Rorainópolis, Estado de Roraima, em 8/9/2021. Eu, ALCESTE SILVA DOS SANTOS - SJRI, que o digitei e,
Jhonatan de Almeida Santil (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU,
localizado no(a) Av.  Pedro Daniel da Silva,  0 -  Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal -  Centro -
Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone: (95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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Expediente de 08/09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 dias

Processo nº 1000052-21.2020.8.23.0047 - Execução Penal - SEEU
Réu: ROSALINA CAVALCANTE SILVA

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) NOEMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA, Titular da VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO
ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste
Juízo tramita o processo supra.  Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local  incerto e não sabido,
expediu-se  o  presente  edital  com  a  seguinte  finalidade:  INTIMAÇÃO  do(a)  executada  ROSALINA
CAVALCANTE SILVA, para, no prazo de 10 dias, proceder o pagamento do valor da pena de multa R$
279,99,  sob pena de inscrição  de seu nome na Dívida  Ativa.  Para que chegue ao conhecimento  dos
interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Rorainópolis, Estado de Roraima, em 8/9/2021. Eu, ALCESTE SILVA DOS SANTOS -
SJRI, que o digitei e, Jhonatan de Almeida Santil (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO ABERTO DE RORAINÓPOLIS - VEPEMA - SEEU,
localizado no(a) Av.  Pedro Daniel da Silva,  0 -  Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal -  Centro -
Rorainópolis/RR - CEP: 69.373-000 - Fone: (95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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Expediente de 08/09/2021

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

Processo nº 0800259-67.2021.8.23.0047 - Ação Penal
Réu: PAULO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO

O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) Liliane Cardoso, Titular da Vara Criminal de Rorainópolis - 1º Titular da Comarca de
Rorainópolis, Estado de Roraima, na forma da lei,  faz saber que neste Juízo tramita o processo supra.
Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a
seguinte  finalidade:  CITAÇÃO  do(a)  réu  PAULO  HENRIQUE  DA  SILVA  PINHEIRO,  nascido  no  dia
06/06/1992, em Boa Vista/RR, nacionalidade: Brasileira, sexo: masculino, filho de Maria Diva Alves da Silva
e de Janair Nunes Pinheiro, estado civil: Solteiro(a), RG: 3480534 / SSP - RR , para que ofereça, no prazo
de 10 (dez) dias, através de advogado ou defensor público, resposta escrita à acusação referente aos autos
em epígrafe, a qual lhe imputou o cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) CTB, ART 306 - Conduzir
veículo  automotor,  na  via  pública,  estando  com...,  CAPUT,  Detenção:  6  meses  a  3  anos
Detenção ,alegando preliminares e tudo que interesse a sua defesa,  especificando provas e arrolando
testemunhas até o número de 08 (oito), com as respectivas qualificações, para regular intimação, ficando
ciente que o seu não comparecimento em juízo, nem a constituição de advogado, implicará na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a Prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (art.
366 CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Rorainópolis, Estado de
Roraima, em 8/9/2021. Eu, ALCESTE SILVA DOS SANTOS - SJRI, que o digitei e, Jhonatan de Almeida
Santil (Diretor(a) de Secretaria), o assina de ordem. 

SEDE DO JUÍZO: Vara Criminal de Rorainópolis - 1º Titular, localizado no(a) Av. Pedro Daniel da Silva, 0 -
Fórum  Des.  José  Lourenço  Furtado  Portugal  -  Centro  -  Rorainópolis/RR  -  CEP:  69.373-000  -  Fone:
(95)31984178 - E-mail: rlis@tjrr.jus.br.

Jhonatan de Almeida Santil
Diretor(a) de Secretaria

SICOJURR - 00076192
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 14SET2021

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 943 - PGJ, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
Alterar a escala de Plantão dos Procuradores de Justiça, no mês de SETEMBRO/2021, publicada pela
Portaria nº 868-PGJ, DJE nº 6984, 25AGO2021, conforme abaixo:
 

DIAS PROCURADOR(A)

27SET a 06OUT DRA. STELLA MARIS KAWANO D’AVILA

TELEFONE DO PLANTÃO: (95) 99135-0350

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 

(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa

Procuradora-Geral de Justiça

 

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 14/09/2021, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403213 e o código CRC 873C2401.

PORTARIA Nº 944 - PGJ, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
Alterar  a  escala  de  Plantão  dos  Promotores  de  Justiça  na  Comarca  de  Boa  Vista,  no  mês  de
SETEMBRO/2021, publicada pela Portaria nº 869-PGJ, DJE nº 6984, 25AGO2021, conforme abaixo:
 

DIAS PROMOTOR(A)

27SET a 06OUT DR. ANDRÉ PAULO DOS SANTOS PEREIRA

TELEFONE DO PLANTÃO: (95) 99135-0325

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa

Procuradora-Geral de Justiça

Documento  assinado  eletronicamente  por  JANAINA  CARNEIRO  COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 14/09/2021, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403218 e o código CRC A30455D8.

PORTARIA Nº 945 - PGJ, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
 
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
R E S O L V E : 
 
Autorizar o afastamento do Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF/MPRR, Dr.
MÁRCIO  ROSA  DA  SILVA,  para  tratar  de  assuntos  de  interesse  institucional,  na  cidade  de  Caldas
Novas/GO, no período de 06 a 10SET2021, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0010002/2021-98.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 

(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa

Procuradora-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 14/09/2021, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403320 e o código CRC 9C76A7D5.

PORTARIA Nº 946 - PGJ, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
Considerando o Procedimento SEI Nº 19.26.1000000.0008917/2021-33, firmado com a empresa  RENAN
EVANGELISTA COUTO 07034651710,  inscrita  no CNPJ nº  37.236.699/0001-01,  que tem como objeto
Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviço  de  curso  de  capacitação/treinamento
“Gestão da Produção em Promotorias de Justiça e o Pensamento Lean”, para atender a demanda do
Ministério Público do Estado de Roraima. 
 
R E S O L V E:
I  -  Designar  o  Promotor  de  Justiça,  Dr.  MÁRCIO ROSA DA SILVA, Diretor  de  Centro  de  Estudos  e
Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Roraima - CEAF-ESMP/RR, como Gestor do
processo, conforme Resolução PGJ nº 004, de 06 de maio de 2019.
 
II  -  Designar a servidora  LARA PEREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete,  como fiscal do presente
Processo.
 
III - Designar a servidora LÍVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS, Atendente/Telefonista, para substituir
a titular da fiscalização nas eventuais ausências.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 

(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa

Procuradora-Geral de Justiça
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Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 14/09/2021, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0402570 e o código CRC 94E08CBF.

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 824 - DG, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :

Considerando o Procedimento SEI Nº 119.26.1000000.0010372/2021-25, firmado com a empresa BRASIL 
NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.144.330/0001-77, referente a 
aquisição de água mineral sem gás.

I - Designar o servidor ANTONIO VALDECI NOBLES, Diretor de Departamento, como Gestor do processo 
conforme Resolução PGJ nº 004, de 06 de maio de 2019.

II-  Designar o servidor  JOSE CEZA ARAUJO, Chefe de Seção, como fiscal do Contrato nº 31/2021.

III- Designar a servidora AURINEIDE FERNANDES DA SILVA, Chefe de Divisão, para substituir o titular da 
fiscalização nas eventuais ausências.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor 
Geral, em 13/09/2021, às 08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0401610 e o código CRC 5783F32C.

PORTARIA Nº 829 – DG, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E:

Autorizar  o  afastamento  do  servidor LEONARDO  SOLIGO  GOMES,  Assessor  Técnico,  em  face  do
deslocamento ao município de Mucajaí/RR, no dia 14SET2021, sem pernoite, para realizar fiscalização da
obra da Promotoria de Justiça daquele município, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0010937/2021-
74.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

SICOJURR - 00076197

5G
Lk

B
fe

O
42

A
U

13
34

K
U

A
P

yI
lP

70
A

=
M

in
is

té
rio

 P
úb

lic
o

Boa Vista, 15 de setembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico ANO XXIV - EDIÇÃO 6997 43/61



 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 14/09/2021, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0402745 e o código CRC D707AF05.

PORTARIA Nº 830 – DG, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E:

I  -  Autorizar  o  afastamento  dos  servidores ANDRÉ  GEORGE  SOBRINHO  REBOUÇAS,  Auxiliar  de
Manutenção; e JULIERNE COSTA NASCIMENTO, Auxiliar de Manutenção, em face do deslocamento ao
município de Alto Alegre/RR, no dia 14SET2021, sem pernoite, para realizarem serviço de manutenção
(problemas hidraulicos, roçagem do gramado, troca de lâmpadas queimadas) no prédio da Promotoria de
Justiça daquele município, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0010967/2021-81.

II  -  Autorizar  o afastamento do servidor  GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO,  Motorista,  em face do
deslocamento ao município de Alto Alegre/RR, no dia 14SET2021, sem pernoite, para conduzir veículo com
os  servidores  que  executarão  serviços  naquela  localidade,  conforme  Processo  SEI  nº
19.26.1000000.0010967/2021-81.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 14/09/2021, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403008 e o código CRC 30E80A17.

PORTARIA Nº 831 – DG, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E:

I  -  Autorizar  o  afastamento  dos  servidores  ANDRÉ  GEORGE  SOBRINHO  REBOUÇAS,  Auxiliar  de
Manutenção; JOSÉ ILDEVALDO MARQUES DE OLIVEIRA, Assessor Administrativo; e JULIERNE COSTA
NASCIMENTO, Auxiliar de Manutenção, em face do deslocamento ao município de Pacaraima/RR, no dia
16SET2021, com pernoite, para realizarem serviço de pintura, bem como devolução das chaves do antigo
prédio  da  Promotoria  de  Justiça  daquele  município,  conforme  Processo  SEI  nº
19.26.1000000.0010973/2021-38.
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II  -  Autorizar  o  afastamento  do  servidor  JERÔNIMO  MORAIS  DA  COSTA,  Motorista,  em  face  do
deslocamento ao município de Pacaraima/RR, no dia 16SET2021, com pernoite, para conduzir veículo com
equipe  de  servidores  que  executarão  serviços  naquela  localidade,  conforme  Processo  SEI  nº
19.26.1000000.0010973/2021-38.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 14/09/2021, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403005 e o código CRC 240583DF.

PORTARIA Nº 832 - DG, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :

Considerando  o  Procedimento  SEI  Nº  19.26.1000000.0010439/2021-21,  firmado  com  a  empresa
CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 17.481.655/0001-21,  referente  a execução de Serviços
Comuns de Engenharia para manutenção, reparos, adequações e melhorias das instalações, estruturas e
ambientes no imóvel da Promotoria de Justiça de São Luiz, conforme projeto, especificações, orçamento e
cronograma apresentados pela Coordenadoria de Arquitetura e Urbanismo.

I -  Designar o servidor  NIKSON DIAS DE OLIVEIRA, Coordenador de Arquitetura e Engenharia, como
Gestor do processo conforme Resolução PGJ nº 004, de 06 de maio de 2019.

II-  Designar  o  servidor  LEONARDO  SOLIGO GOMES, Assessor  Técnico,  como  fiscal  do  Contrato  n°
32/2021.

III  -  Designar  a  servidora  TAMIRES MORAES E  SILVA,  Assessor  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  para
substituir o titular da fiscalização nas eventuais ausências.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 14/09/2021, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403201 e o código CRC EBA19F08.
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PORTARIA Nº 833 - DG, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :

Considerando o Procedimento SEI Nº 19.26.1000000.0010102/2021-14, firmado com a empresa CÉSAR V.
M. SANTANA - EIRELLI,  inscrita no CNPJ sob o nº 07.590.103/0001-06, referente  a aquisição de 150
(cento e cinquenta) camisetas.

I -  Designar o servidor ANTONIO VALDECI NOBLES, Diretor de Departamento, como Gestor do processo
conforme Resolução PGJ nº 004, de 06 de maio de 2019.

II-  Designar  a  servidora  KEILA  POLIANA DE  SOUZA NUNES, Chefe  de  Secretaria,  como  fiscal  do
Contrato nº 30/2021.

III - Designar a servidora MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, Chefe de Divisão, para
substituir a titular da fiscalização nas eventuais ausências.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 14/09/2021, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403279 e o código CRC 5C321DF2.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 108 - DRH, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021
 
A DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008 e atendendo o art. 98
da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,

R E S O L V E:

Conceder dispensa por serviços prestados à Justiça Eleitoral, aos servidores abaixo relacionados:

Servidor Quantidade
de dias Período Ano/Turno

da Eleição Processo SEI nº

VIVIAN ALMEIDA BARBOSA 03 25/10/2021  a
27/10/2021

2020/1º
Turno

19.26.1000000.0010827/2021-11

VON ROMMEL DE 
MAGALHAES PAMPLONA 01 10/09/2021 2018/1º

Turno 19.26.1000000.0010834/2021-12

ZILMAR DE ANDRADE MAR 
MARQUES

03
03
03

06/10/2021 a
08/10/2021

13/10/2021 a
15/10/2021

03/11/2021 a
05/11/2021

2018/1º e
2º Turno
2020/1º
Turno

19.26.1000000.0010844/2021-40
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL, Diretor(a) de
Departamento, em 13/09/2021, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0402491 e o código CRC FC269E1E.

 SEÇÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS SEÇÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2021 – PROCESSO SEI Nº 19.26.1000000.0010372/2021-25

A Seção de Compras e Contratos do Ministério Público do Estado de Roraima, em cumprimento ao art. 61
da Lei 8.666/93, vem tornar público o resumo do Contrato nº 31/2021, efetivado mediante PE nº 4/2020-
SRP, Processo SEI nº 4030/2020-95, ARP nº 23/2020.

OBJETO: Aquisição de água mineral sem gás.

CONTRATADA:  BRASIL  NORTE  EMPREENDIMENTOS  EIRELI,,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
11.144.330/0001-77

VALOR:  O valor  do  presente  contrato  perfaz  a  importância  de  R$  62.500,00  (sessenta  e  dois  mil  e
quinhentos reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses de 09/09/2021 a 09/09/2022.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339030, subelemento 7,
Fonte 101.

DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por ILMARA DA SILVA TRAJANO, Chefe de Seção,
em 10/09/2021, às 09:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0401609 e o código CRC 43CE2052.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2020 – PROCESSO SEI Nº
19.26.1000000.0010351/2021-18

A Seção de Compras e Contratos do Ministério Público do Estado de Roraima, em cumprimento ao art. 61
da Lei 8.666/93, vem tornar público o resumo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, oriundo do
Processo SEI nº 9172/2020-49.

ASSUNTO: Aquisições de licenças perpétuas de uso de software de Data Discovery. 

OBJETO:  Prorrogação do prazo de vigência  do contrato  por  mais  12 (doze)  meses,  de  15/09/2021  a
15/09/2022.
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CONTRATADA: TOCATTO  TECNOLOGIA  EM  SISTEMAS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
08.689.089/0001-57.

VALOR: O valor do presente termo aditivo perfaz a importância de R$ 117.432,00 (cento e dezessete mil
quatrocentos e trinta e dois reais).

GESTOR E FISCAIS: Ratifica-se os designados na Portaria nº 681-DG, publicada no DJE 6765, em 18 de
setembro de 2021.

DATA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 14 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por ILMARA DA SILVA TRAJANO, Chefe de Seção,
em 14/09/2021, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403239 e o código CRC 54DB756A.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2021 – PROCESSO SEI Nº 19.26.1000000.0010439/2021-21

A Seção de Compras e Contratos do Ministério Público do Estado de Roraima, em cumprimento ao art. 61
da Lei 8.666/93, vem tornar público o resumo do Contrato nº 32/2021, efetivado mediante PE nº 5/2021-
SRP, Processo SEI nº 2667/2021-28.

OBJETO:  Execução  de  Serviços  Comuns  de  Engenharia  para  manutenção,  reparos,  adequações  e
melhorias  das  instalações,  estruturas  e  ambientes  no  imóvel  da  Promotoria  de  Justiça  de  São  Luiz,
conforme  projeto,  especificações,  orçamento  e  cronograma  apresentados  pela  Coordenadoria  de
Arquitetura e Urbanismo.

CONTRATADA: CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA,, CNPJ Nº 17.481.655/0001-21.

VALOR: O valor do presente contrato perfaz a importância de R$ 7.113,67 (sete mil cento e treze reais e
sessenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses de 10/09/2021 a 10/09/2022.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Programa 03.062.004.2249, Elemento de Despesa 449051 , subelemento 11,
Fonte 301.

DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por ILMARA DA SILVA TRAJANO, Chefe de Seção,
em 14/09/2021, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403200 e o código CRC 86BFF759.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2021 – PROCESSO SEI Nº 19.26.1000000.0010102/2021-14

A Seção de Compras e Contratos do Ministério Público do Estado de Roraima, em cumprimento ao art. 61
da Lei 8.666/93, vem tornar público o resumo do Contrato nº 30/2021, efetivado mediante PE nº 1/2021,
Processo SEI nº 9288/2020-88, ARP nº 31/2021.

OBJETO:  Aquisição de 150 (cento e cinquenta)  camisetas  (item 62,  da Ata de Registro de Preços nº
31/2021).

CONTRATADA: CÉSAR V. M. SANTANA - EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.590.103/0001-06.
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses de 14/09/2021 a 14/09/2022.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339030, subelemento 14,
Fonte 101.

DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por ILMARA DA SILVA TRAJANO, Chefe de Seção,
em 14/09/2021, às 11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0403276 e o código CRC F283DC9B.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGREPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE  

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 000672-005/2021

O Ministério Público do Estado de Roraima, por meio do Promotor de Justiça infraassinado, designado para
atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Alegre/RR, com fundamento nos artigos 127 e 129, III,
da Constituição Federal, nas disposições da Lei nº 7.347/85 e artigo 8º, inciso II, da Resolução do CNMP
número  174/2007,  determina  o  registro  de  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  com  a  finalidade  de
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as ações do Poder Público com vistas ao controle sanitário
dos alimentos de origem animal comercializados em Alto Alegre/RR.

 

Documento assinado eletronicamente por  VALCIO LUIZ FERRI,  Promotor(a) de Justiça
Substituto(a), em 14/09/2021, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0401967 e o código CRC 97F5E233.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000671-005/2021
 

O Ministério Público do Estado de Roraima, por meio do Promotor de Justiça infraassinado, designado para
atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Alegre/RR, com fundamento nos artigos 127 e 129, III,
da Constituição Federal, nas disposições da Lei nº 7.347/85 e artigo 8º, inciso II, da Resolução do CNMP
número  174/2007,  determina  o  registro  de  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  com  a  finalidade  de
fiscalizar  e  acompanhar  a  regularidade  dos  instrumentos  celebrados  pela  Câmara  Municipal  de  Alto
Alegre/RR para contratação de advogado, contador e assessor parlamentar.
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Documento assinado eletronicamente por  VALCIO LUIZ FERRI,  Promotor(a) de Justiça
Substituto(a), em 14/09/2021, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0401856 e o código CRC 2C1A2130.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 000673-005/2021

O Ministério Público do Estado de Roraima, por meio do Promotor de Justiça infraassinado, designado para
atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Alegre/RR, com fundamento nos artigos 127 e 129, III,
da Constituição Federal, nas disposições da Lei nº 7.347/85 e artigo 8º, inciso II, da Resolução do CNMP
número 174/2007, determina o registro de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com a finalidade de apurar
eventual situação de vulnerabilidade da idosa M. F. S. S.

 

Documento assinado eletronicamente por  VALCIO LUIZ FERRI,  Promotor(a) de Justiça
Substituto(a), em 14/09/2021, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0402001 e o código CRC 96AD876C.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIMPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
Inquérito Civil (IC) Nº – 001/2014- SIMP 000475-090/2021.

 
COMARCA: Bonfim.
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça da Comarca de Bonfim.
PESSOA CIENTIFICADA: MARIA INÊS PEREIRA DE SOUZA

A pessoa cientificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do
pedido,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja  reconsideração,  no  prazo  de  3  (três)  dias,  com  a
representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: “Desta forma, verifica-se a ausência de elementos mínimos necessários para a
continuação  do  Inquérito  Civil.  Na  hipótese,  mesmo  após  praticamente  8  (oito)  anos  do  fato  e
aproximadamente 7 (sete) anos do início da investigação, inexiste prova concreta de ato ímprobo que tenha
sido praticado com consciência e vontade (dolo) e que tenha causado qualquer dano ao erário a par de
motivar  eventual  ação  de  improbidade  administrativa  ou  mesmo  de  ressarcimento  ao  erário  público.
Portanto, ausente a justa causa para prosseguimento. Não há, desta forma, razão para prosseguimento
deste  procedimento  extrajudicial  no  âmbito  desta  Promotoria,  entendendo  ainda  que  qualquer  nova
diligência  dispendida  não  será  capaz  de  propiciar  elementos  suficientes  e  capazes  de  uma  eventual
propositura de ação civil pública, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/2007 – CNMP, e art. 15 da
Resolução nº 004/2016 – CPJ”.
Membro do Ministério Público: Dra. Renata Borici Nardi.
Data: 03 de setembro de 2021.

RENATA BORICI NARDI
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Promotora de Justiça Substituta
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

Inquérito Civil (IC) Nº – 002/2014- SIMP 000466-090/2021.

COMARCA: Bonfim.
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça da Comarca de Bonfim.
PESSOA CIENTIFICADA: MARIA INÊS PEREIRA DE SOUZA

A pessoa cientificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do
pedido,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja  reconsideração,  no  prazo  de  3  (três)  dias,  com  a
representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: “Apesar de também com amplitude considerada, em análise minuciosa àqueles
autos, é possível verificar que se trata de investigação referente também ao ano de 2013, oportunidade
quem que a então presidente era a vereadora Cleudimar Brito dos Santos, sendo que na representação
inicial (fls. 08-24 daqueles autos) consta exatamente as mesmas alegações e fundamentos referenciados
neste procedimento investigatório, ou seja, os feitos tramitaram em duplicidade que visavam apurar fatos
idênticos. Ademais, diante de todas as diligências efetuadas, verificou-se que, neste autos de inquérito civil,
não há comprovação ou elementos suficientes que comprove ao mínimo indícios da ocorrência dos fatos
alegados pela representante, ou mesmo as “diversas irregularidades ocorridas na Câmara Municipal de
Bonfim”. Desta forma, verifica-se a ausência de elementos mínimos necessários para a continuação do
Inquérito Civil. Na hipótese, mesmo após praticamente 8 (oito) anos do fato e aproximadamente 7 (sete)
anos do início da investigação, inexistem nos autos prova concreta de ato ímprobo que tenha sido praticado
com consciência e vontade (dolo) e que tenha causado qualquer dano ao erário a par de motivar eventual
ação de improbidade administrativa ou mesmo de ressarcimento ao erário público. Portanto, ausente a justa
causa  para  prosseguimento.  Não  há,  desta  forma,  razão  para  prosseguimento  deste  procedimento
extrajudicial no âmbito desta promotoria, entendendo ainda que qualquer nova diligência dispendida não
será capaz de propiciar elementos suficientes e capazes de uma eventual propositura de ação civil pública,
nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/2007 – CNMP, e art. 15 da Resolução nº 004/2016 – CPJ”.
Membro do Ministério Público: Dra. Renata Borici Nardi.
Data: 03 de setembro de 2021.

RENATA BORICI NARDI
Promotora de Justiça Substituta

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
Inquérito Civil (IC) Nº – 006/2015- SIMP 000471-090/2021

 
COMARCA: Bonfim.
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça da Comarca de Bonfim.
PESSOA CIENTIFICADA: ANDRÉ FREDERICO DA SILVA

A pessoa cientificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do
pedido,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja  reconsideração,  no  prazo  de  3  (três)  dias,  com  a
representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Da análise  dos autos,  verifica-se que o objeto  de investigação do presente
inquérito  civil  restou  solucionado,  primeiramente  porque  houve,  de  fato,  o  fornecimento  do  material
fardamento aos agentes de endemia do município de Bonfim após a denúncia efetuada no ano 2015, e,
segundo, diante da inexistência de indícios de que no procedimento licitatório realizado para aquisição do
referido material  tenha ocorrido qualquer irregularidade a par de caracterizar algum ato de improbidade
administrativa, ou mesmo de danos ao erário. Desta forma, verifica-se a ausência de elementos mínimos
necessários para a continuação do Inquérito Civil. Na hipótese, mesmo após praticamente 6 (seis) anos do
fato  e  aproximadamente  5  (cinco)  anos do início  da investigação,  inexistem nos autos  prova concreta
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alguma irregularidade ocorrida na realização da aquisição do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RORAIMA  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DE  BONFIM  Assinado  eletronicamente  por  RENATA  BORICI
NARDI em 03/09/2021 as 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2016. A autenticidade pode ser
conferida em www.mprr.mp.br/consulta Nº Processo (MP) 000471-090/2021 material pelo ente municipal.
Portanto, ausente a justa causa para prosseguimento. Não há, desta forma, razão para prosseguimento
deste  procedimento  extrajudicial  no  âmbito  desta  Promotoria,  entendendo  ainda  que  qualquer  nova
diligência  dispendida  não  será  capaz  de  propiciar  elementos  suficientes  e  capazes  de  uma  eventual
propositura de ação civil pública, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/2007 – CNMP, e art. 15 da
Resolução nº 004/2016 – CPJ.
Membro do Ministério Público: Dra. Renata Borici Nardi.
Data: 03 de setembro de 2021.

RENATA BORICI NARDI
Promotora de Justiça Substituta

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
Inquérito Civil (IC) Nº – 007/2020- SIMP 000496-090/2021

 
COMARCA: Bonfim.
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça da Comarca de Bonfim.
PESSOA CIENTIFICADA: EVANDRO DE NAZARÉ DE SOUZA FREITAS

A pessoa cientificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do
pedido,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja  reconsideração,  no  prazo  de  3  (três)  dias,  com  a
representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: “Analisando a  documentação acostadas aos autos,  verifica-se que todas as
diárias que foram percebidas pelo investigado foram originárias de necessidade de deslocamento para
realização  de  serviço  no  interesse  da  administração  pública,  justificadas  e  autorizadas  pelo  gestor
responsável,  onde  ainda  consta  nos  processos  encaminhados  os  relatórios  descritivos  de  atividades
realizadas e juntados aos processos para justificar o pagamento do valor indenizatório. Desta feita, não
vislumbro a existência de ilegalidade ou irregularidade a par de caracterizar algum ato de improbidade
administrativa ou de ilícito criminal,  ou mesmo de danos ao erário.  Portanto,  verifica-se a ausência de
elementos mínimos necessários para a continuação do Inquérito Civil.  Não há, desta forma, razão para
prosseguimento  deste  procedimento  extrajudicial  no  âmbito  desta  Promotoria,  entendendo  ainda  que
qualquer nova diligência dispendida não será capaz de propiciar elementos suficientes e capazes de uma
eventual propositura de ação civil pública, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/2007 – CNMP, e art. 15
da Resolução nº 004/2016 – CPJ”.
Membro do Ministério Público: Dra. Renata Borici Nardi.
Data: 03 de setembro de 2021.

RENATA BORICI NARDI
Promotora de Justiça Substituta

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
Inquérito Civil (IC) Nº – 008/2019- SIMP 000497-090/2021

 
COMARCA: Bonfim.
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça da Comarca de Bonfim.
PESSOA CIENTIFICADA: EVANDRO DE NAZARÉ DE SOUZA FREITAS

A pessoa cientificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do
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pedido,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja  reconsideração,  no  prazo  de  3  (três)  dias,  com  a
representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Analisando  a  documentação  acostadas  aos  autos,  verifica-se  que  todas  as
contratações da investigada para exercer cargos públicos ou para prestação de serviços técnicos, tanto
realizado pelas Prefeituras de Bonfim e Normandia, como pela Câmara Municipal de Bonfim, se deram
através de nomeações para  ocupar  cargos comissionados e através de procedimentos licitatórios,  dos
quais,  não  se  ventilou  a  existência  de  irregularidades.  Desta  feita,  não  se  vislumbra  a  existência  de
ilegalidade ou inconstitucionalidade a par de caracterizar algum ato de improbidade administrativa ou de
ilícito  criminal,  ou  mesmo de  danos  ao  erário.  Portanto,  verifica-se  a  ausência  de elementos  mínimos
necessários para a continuação deste Inquérito Civil.  Não há,  desta forma, razão para prosseguimento
deste  procedimento  extrajudicial  no  âmbito  desta  Promotoria,  entendendo  ainda  que  qualquer  nova
diligência  dispendida  não  será  capaz  de  propiciar  elementos  suficientes  e  capazes  de  uma  eventual
propositura de ação civil pública, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/2007 – CNMP, e art. 15 da
Resolução nº 004/2016 – CPJ.
Membro do Ministério Público: Dra. Renata Borici Nardi.
Data: 03 de setembro de 2021.

RENATA BORICI NARDI
Promotora de Justiça Substituta

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
Inquérito Civil (IC) Nº – 008/2020- SIMP 000440-090/2021.

COMARCA: Bonfim.
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça da Comarca de Bonfim.
PESSOA CIENTIFICADA: MAQUILES FERNANDES MOTA.

A pessoa cientificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do
pedido,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja  reconsideração,  no  prazo  de  3  (três)  dias,  com  a
representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Em face das diligências efetuadas verifica-se que a deficiência precursora objeto
deste inquérito civil restou devidamente sanada, uma vez que a ausência verificada ainda no ano de 2018
acerca da inexistência de posto de arrecadação neste município restou suprida com a instalação e regular
funcionamento da agência do Banco do Brasil,  embora com algumas limitações,  e de uma agência do
Banco Bradesco. Ainda, de acordo com a informação mais recente prestada pela Caixa Econômica, verifica-
se que a instalação de uma unidade de loteria foi concluída e está em funcionamento neste município.
Assim, verifica-se a ausência de elementos mínimos necessários para a continuação deste Inquérito Civil.
Não  há,  desta  forma,  razão  para  prosseguimento  deste  procedimento  extrajudicial  no  âmbito  desta
Promotoria,  entendendo  ainda  que  qualquer  nova  diligência  dispendida  não  será  capaz  de  propiciar
elementos suficientes e capazes de uma eventual propositura de ação civil pública, nos termos do art. 10 da
Resolução nº 23/2007 – CNMP, e art. 15 da Resolução nº 004/2016 – CPJ.
Membro do Ministério Público: Dra. Renata Borici Nardi.
Data: 03 de setembro de 2021.

RENATA BORICI NARDI
Promotora de Justiça Substituta
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Expediente de 14/09/2021

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

PORTARIA Nº 556/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando o Processo Sei nº. 003399/2018.

RESOLVE:

Convalidar a alteração, a pedido, 30 (trinta) dias das férias da Defensora Pública Dr.ª GEANA ALINE DE
SOUZA OLIVEIRA, referentes ao exercício de 2021, anteriormente marcadas para os períodos de 17 a 26
de maio de 2021 e 07 a 26 de junho de 2021, conforme Portaria nº 297/2021/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de
02 de março de 2021, publicada no DODPERR nº 200 de 05.03.2021, constante em evento 0260214 e
Portaria nº 1390/2020/DRH-CG/DRH/DG/DPG, de 01 de dezembro de 2020, publicada no DODPERR nº
152 de 09.12.2020, constante em evento 0243686, para serem usufruídas, a contar de 02 de agosto de
2021.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 24 de maio de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 25/05/2021, às 10:07, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0273884 e o código CRC 2B8F2613.

PORTARIA Nº 1058/2021/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores Públicos abaixo relacionados, para prestarem Assistência
Jurídica através da Defensoria Itinerante, a ser realizada no Município de Cantá/RR, no dia 14 de
Setembro do corrente ano, com ônus.

ANASTÁCIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BARROSO SANTOS;

LAIRTO RAMON DE LIMA SILVA;

JOSÉ HERALDO GEMAQUE DE OLIVEIRA;

CELTON RAMOS DOS SANTOS;

FRANCSON ANGELO BANDEIRA DOS SANTOS;

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

Em 13 de setembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 13/09/2021, às 10:42, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0296895 e o código CRC F7D4525C.

PORTARIA Nº 1059/2021/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

I – COMUNICAR o seu deslocamento, para viajar ao Município de Pacaraima/RR, no dia 14 de
Setembro do corrente ano, para tratar de assuntos institucionais, com ônus.

II – DESIGNAR o Servidor Público CLAUDIO RIVELINO DA SILVA MELO, para viajar ao Município de
Pacaraima/RR, no dia 14 de Setembro do corrente ano, a fim de transportar o Defensor acima citado, com
ônus.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 13 de setembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 13/09/2021, às 10:43, 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 0296903 e o código CRC 19F86E90.

PORTARIA Nº 1063/2021/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 21349, evento 0296896, Teor do Processo Sei nº 001568/2021;

RESOLVE:

AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Público GUILHERME LIMA PERES, para realização de
levantamento de informações a serem empregadas em projetos de interesse do CEAF, nos dias e locais
abaixo especificados, com ônus.

14/09/2021 - Municípios de São Luís do Anauá/RR e Rorainópolis/RR;

15/09/2021 - Municípios de Mucajaí/RR e Caracaraí/RR;

16/09/2021 - Municípios de Bonfim/RR e Alto Alegre/RR;

17/09/2021 - Município de Pacaraima/RR;

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

Em 13 de setembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 13/09/2021, às 11:33, 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 0297079 e o código CRC 24327C5D.

PORTARIA Nº 1062/2021/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 19726, evento 0293471, Teor do Processo SEI nº 000187/2021;

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 na Comarca
de Boa Vista/RR, no período de 16 a 17 de Setembro do corrente ano, autos da Ação Penal nº 0005665-
92.2016.8.23.0010, com ônus.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 13 de setembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 13/09/2021, às 11:05, 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 0297063 e o código CRC 7E510A6A.

PORTARIA Nº 1060/2021/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 20249, evento 0294487, Teor do Processo SEI nº 001353/2021;

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 na Comarca
de Rorainópolis/RR, no período de 14 a 15 de Setembro do corrente ano, autos da Ação Penal nº 000045-
22.2015.8.23.0047, com ônus.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 13 de setembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 13/09/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art.
6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro
de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

SICOJURR - 00076195

C
cl

Z
qo

67
yD

JK
9q

U
rg

uO
/J

hb
/S

3c
=

D
ef

en
so

ria
 P

úb
lic

a 
do

 E
st

ad
o 

de
 R

or
ai

m
a

Boa Vista, 15 de setembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico ANO XXIV - EDIÇÃO 6997 56/61



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0297054 e o código CRC A9EEC2A8.

DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 1065/2021/DG-CG/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 e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento
0087123.
Considerando o Processo n° 000704/2021.

RESOLVE:

I - Designar os servidores abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 018/2021,
firmado entre a DPE/RR e a empresa DULCIVANIA A. FERNANDES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº
31.480.458/0001-19, cujo objeto a Contratação de aquisição, com entrega parcelada, de cargas de Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP de 13Kg, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de
Roraima, na capital e no interior;
II - Gestor do Contrato: Regis Macêdo Braga, Diretor do Departamento de Administração, e no
impedimento legal do titular, a servidora Maria de Fátima Lima da Silva, Diretora Geral;
III - Fiscal do Contrato: Renato Oliveira do Valle, Chefe da Seção de Almoxarifado, e no impedimento
legal do titular, o servidor Diogo de Paula Vasconcelos, Assessor Especial III.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora Geral

Em 13 de setembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
14/09/2021, às 09:07, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de
2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0297172 e o código CRC CFE34CF6.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO - DA-CG/DA/DG/DPG
EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2021

PROCESSO Nº. 000704/2021

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA – DPE/RR vem tornar público o resumo do
Contrato nº 018/2021, firmado entre a DPE/RR e a empresa DULCIVANIA A. FERNANDES EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF nº 31.480.458/0001-19, oriundo do Processo nº 000704/2021.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de aquisição, com entrega parcelada, de
cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13Kg, para atender as necessidades da Defensoria Pública
do Estado de Roraima, na capital e no interior.
VALOR: O valor do Contrato é de R$ 5.989,00 (cinco mil novecentos e oitenta e nove reais).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será até 31.12.2021, com eficácia após a publicação do seu
Extrato no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado de Roraima.
ASSINATURA: 13/09/2021.
SIGNATÁRIOS: STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ – Defensor Público-Geral – representante da
CONTRATANTE e a senhora DULCIVANIA ANDRADE FERNANDES – representante da CONTRATADA.
Em 13 de setembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por AUZENDA PAULA DOS SANTOS
PEREIRA, Respondendo cumulativamente como Diretora Administrativa, em 13/09/2021, às 11:18,
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 0297068 e o código CRC 50624516.
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO, REGISTRO CIVIL E DE IMÓVEIS 

DE MUCAJAÍ 
 

TABELIONATO DE REGISTRO CIVIL 
 
Expediente de 14/09/2021 

 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 

 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro, 
neste Registro Civil das Pessoas Naturais – Ofício único da Comarca de Mucajaí-RR: 
 
01) RAFAEL SOUSA LOBATO e LOUISE LIMA DE SOUZA 
ELE: de nacionalidade brasileira, policial militar, solteiro, nascido aos nove (09) dias do mês de maio (05) do 
ano de mil novecentos e noventa (1990), natural de Graça Aranha/MA, domiciliado e residente na Rua 
Marlene Araújo, nº 358, Centro, Mucajaí-RR 
ELA: de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida aos vinte e seis (26) dias do mês de março (03) 
do ano de mil novecentos e noventa e seis (1996), natural de Boa Vista/RR, domiciliada e residente na Rua 
Marlene Araújo, nº 358, Centro, Mucajaí-RR 
 
Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista RR, 14 de setembro 
de 2021. Nathália Gabrielle Lago da Silva, Oficial, subscrevo e assino.  
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE 
SÃO LUIZ DO ANAUÁ 

 
 
Expediente de 14/09/2021 

PROTESTO 

 
 

 
Por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim fornecidos ou 

recusaram-se a tomar ciência, faço saber aos que interessar que o presente EDITAL virem ou dele tiverem 
conhecimento, que deram entrada neste Tabelionato para ser protestado contra os responsáveis, após 
decorrido o prazo de 03 (três) dias úteis à partir da data da publicação deste edital, o título com as seguintes 
características: 
1) Título por apresentação. 
Protocolo: 9561 - Título: CDA/0800204-19  – Valor: R$ 137,90 
Sacado: ELENILDE DA SILVA 
Cedente:  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DE RORAIMA 
 
2) Título por apresentação. 
Protocolo: 9562 - Título: CDA/0800779-61 – Valor: R$ 176,03 
Sacado: ANTONIO DA CONCEICAO SILVA 
Cedente:  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DE RORAIMA 
 
3) Título por apresentação. 
Protocolo: 9563 - Título: CDA/0000189-54 – Valor: R$ 141,17 
Sacado: LEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA 
Cedente:  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DE RORAIMA 
 
4) Título por apresentação. 
Protocolo: 9564 - Título: CDA/0800794-59 – Valor: R$ 109,27 
Sacado: RICHARD MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Cedente:  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DE RORAIMA 
 
5) Título por apresentação. 
Protocolo: 9566 - Título: DMI/00005101600 – Valor: R$ 499,51 
Sacado: FRANCISCO ALVES DE LIMA 
Cedente:  DISPROFAR COMERCIO LTDA 
 
 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma legal e 
afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados para no prazo legal, a 
contar da data de protocolização do título, vir pagar o valor dos mesmos neste Tabelionato, ou manifestarem suas 
recusas. São Luiz/RR, 14 de Setembro de 2021. Eu TIAGO NATARI VIEIRA, Tabelião o fiz digitar e assino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE 
SÃO LUIZ DO ANAUÁ 

 
 
Expediente de 01/09/2021 

 
EDITAL DE PROCLAMAS 

 
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, II, 
III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
 
1) GABRIEL CAMPOS BASTOS, de nacionalidade brasileira, solteiro, portador do RG n° 412506-1, 
SESP/RR e inscrito no CPF sob nº 040.995.302-48, nascido aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro 
(01) do ano de mil e novecentos e noventa e sete (1997), natural de Ouro Preto D'Oeste/RO, domiciliado e 
residente na Rua Aracaju, s/n, Centro, Caroebe-RR, filho de Wilton Bastos de Oliveira e Sueli Aparecida 
Campos Os pais do contraente são vivos, separados, a mãe é residente e domiciliada em Caroebe/RR, e o 
pai residente e domiciliado em Lisboa; e --- 
EDNA DE SOUSA SANTOS, de nacionalidade brasileira, solteira, portadora do RG n° 484530-7 SESP/RR 
e inscrita no CPF sob nº 074.645.582-86, nascida aos três (03) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil 
e três (2003), natural de Boa Vista/RR, domiciliada e residente na Rua Aracaju, Centro, Caroebe-RR, filha 
de Davi Floriano dos Santos e Francisca Gislandia de Sousa OS da contraente são vivos, separados, 
residentes e domiciliados em Caroebe/RR.. --- 
Os quais satisfazem as exigências do artigo 1.525 do Código Civil e tendo afixado no lugar de costume o 
Edital de Proclamas, registrado no Livro 9, folha 165, decorreu o prazo legal e nenhum impedimento foi 
apresentado, pelo que ficam habilitados para contraírem matrimônio dentro do prazo de noventa (90) dias, a 
contar desta data, em Cartório, na Travessa Rodoviária, 68, Centro, São Luiz/RR. . 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico.  São Luiz/RR, 01 de setembro de 2021. TIAGO NATARI VIEIRA, Oficial, subscrevo e 
assino 
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