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PRESIDÊNCIA
PORTARIA N. 65, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:

Especial da Presidência - Presidência

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora Tainah Westin de Camargo Mota, Secretária-Geral, para visita
institucional a ser realizada no CNJ, no período de 16 a 18 de fevereiro de 2020, com ônus para este
Tribunal e sem prejuízo de sua remuneração.
Art. 2º Designar a servidora Emília Nayara Fernandes Mubarac, Coordenadora do Núcleo Jurídico
Administrativo para responder pela Secretaria Geral, sem prejuízo de suas atribuições, no período de 16 a
18 de fevereiro de 2020.
Art. 3º Tornar sem efeito a Portaria PR n. 38 de 23/1/2020, publicada no DJE n. 6612, de 24/1/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
PORTARIA N. 66, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar o servidor Alceste Silva dos Santos, Técnico Judiciário, lotado na Comarca de
Rorainópolis, da Função Operacional de Fórum, código TJ/FC-4, a contar de 27/2/2020.
Art. 2º Designar a servidora Dayna Thalyta Gomes do Nascimento Duarte, Analista Judiciária - Análise de
Processos, para exercer Função Operacional de Fórum, código TJ/FC-4, com lotação na Comarca de
Rorainópolis, a contar de 27/2/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
PORTARIA N. 67, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.

RESOLVE:
Remover os seguintes servidores das respectivas unidades para a Secretaria Judicial Remota do Interior, a
contar de 27/02/2020:
Matrícula
Nome
3011841 Begson de Lima Moura

Cargo
Técnico Judiciário
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Unidade
Comarca de Pacaraima

P1QAMzjEk7cOOHEBLfTh5lwPSTY=

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais, Considerando o disposto no art. 2º da Portaria n.º 64, de 14 de fevereiro de 2020, publicada no DJE
n.º 6628, que circulou no dia 17 de fevereiro de 2020,

3011753
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Comarca de Pacaraima

3011745
3011246

Wesley Bruno Rodrigues da Técnico Judiciário
Silva
Raisa Ribeiro Feitoza
Técnico Judiciário
Alceste Silva dos Santos
Técnico Judiciário

3011656

Dayan Martins Chaves

Técnico Judiciário

Comarca de Rorainópolis/
Secretaria

3011796

Elisangela Evangelista Beserra

Técnico Judiciário

Comarca de Rorainópolis/
Secretaria

3011754

Luciana de Freitas Pereira da Técnico Judiciário
Silva

Comarca de Rorainópolis/
Secretaria

3011840
3011843

Emerson Diego Lourenço
Diego Dutra

Técnico Judiciário
Técnico Judiciário

Comarca de São Luiz do Anauá
Comarca de São Luiz do Anauá/
Secretaria

3011797

Renata Targino Rego

Técnico Judiciário

Comarca de São Luiz do Anauá/
Secretaria

Comarca de Pacaraima/ Gabinete
Comarca de Rorainópolis
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Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente
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GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n.0002532-89.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias
(…)

Gabinete do Juíz Auxiliar - Presidência

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento do servidor SILVIO SOARES DE MORAIS Analista Judiciário, bem como o pagamento das diárias, de acordo com o detalhamento de valores acostado
no expediente n. 0731850, observando, se for o caso, a dedução prevista na Portaria GP n. 459/19.
Publique-se o dispositivo desta decisão.
Encaminhe-se à SOF para publicação de extrato de viagem e demais providências.
Após, conclua-se o feito nesta unidade.
Boa Vista, 18 de fevereiro de 2020.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0001388-80.2020.8.23.8000
Assunto: Licença Maternidade e outros
1. Trata-se de procedimento originado pela servidora ALINE MELO LOPES JUNGUES, no qual solicita
licença maternidade, auxílio natalidade, auxílio creche e inclusão de dependente no plano de saúde
em razão do nascimento de seu filho Eduardo Lopes Jungues, conforme documentação anexada
aos autos (0714426).
2. Os pleitos referentes à inclusão de dependente no plano de saúde e ao auxílio creche foram
atendidos conforme eventos n. 0727260 e 0726160.
3. Em instrução, o Setor de Cálculos informou que a requerente é ocupante do cargo de Técnico
Judiciário, código TJ/NM em 11/07/2016, conforme consta em seus assentamentos funcionais
(0725429).
4. O auxílio natalidade é devido à servidora em virtude do nascimento de filho, em quantia equivalente
ao menor vencimento do serviço público estadual, consoante previsão da Lei Complementar nº.
053/2001:
Art. 179. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho,
em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público estadual, inclusive no
caso de natimorto.
§ 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por centro, por
nascituro, a partir do segundo.

5. Nesse sentido, o Setor de Cálculos informou que o valor do salário mínimo no mês de nascimento do
filho da servidora é de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) (0725429).
6. Quanto à disponibilidade orçamentária, a Subsecretaria de Orçamento informou que há saldo para
custear a despesa com pagamento de auxílio natalidade, mediante crédito alocado na unidade
orçamentária Tribunal de Justiça, em conformidade com a LOA n.º 1.371 e Decreto n.º 28.342-E, de
15.01.2020, classificado nas naturezas de despesa 3.3.90.08.52 e 3.3.90.08.55 (0725660);
7. Pelo exposto, considerando o disposto no art. 2.º, inciso XI, alínea “a” da Portaria da Presidência n.º
1055/2017, DEFIRO o pedido de concessão auxílio natalidade, com fulcro no art. 179, caput, da Lei
Complementar Estadual n.º 053/2001.

SICOJURR - 00070000

9B+EDmHkrK7Tc6IcjShmFGmPkM4=

§ 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a
parturiente não for servidora.
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8. Publique-se.
9. Após, remetam-se os autos à Subsecretaria de Folha de Pagamento para providências pertinentes.
10. Simultaneamente, encaminhe-se o feito à Subsecretaria de Saúde para continuidade dos trâmites
necessários à concessão da licença maternidade.
Boa Vista, 18 de fevereiro de 2020.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
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PORTARIAS
PORTARIA N. 268, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições, conferidas por meio da Portaria da Presidência n. 167, de 5 de fevereiro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Dra. RAFAELLA HOLANDA SILVEIRA, Juíza Substituta, para responder pelo 1ª
Juizado de Violência Doméstica, a contar de 18/2 a 18/3/2020, sem prejuízo de outras designações.
Art. 2º Designar o Dr. RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO, Juiz Substituto, para
responder pelo 2º Juizado de Violência Doméstica, no período de 27 a 28/2/2020, em virtude de folgas do
titular, sem prejuízo de outras designações.
Art. 3º Designar o Dr. CLEBER GONÇALVES FILHO, Juiz Substituto, para auxiliar na 1ª Vara do Tribunal
do Júri e da Justiça Militar, no período de 27 a 28/2/2020, sem prejuízo de outras designações.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Expediente de 18/02/2020
Republicação
PORTARIA/CGJ Nº 07, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
A CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 10, § 1º, 14 e 15, da Resolução – TP n.º 46/2019;
CONSIDERANDO o procedimento Sei nº 0022270-90.2019.8.23.60301-380,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer a escala de plantão Judicial no âmbito do Poder Judiciário do Estado de
Roraima, no período de março a dezembro de 2020, conforme tabelas abaixo:
Competência: Criminal
Mês de Referência: Março de 2020
Juiz (a)
Alexandre Magno Magalhães Vieira
Juiz de Direito titular da Vara de Penas e Medidas Alternativas
Sissi Marlene Dietrich Schwantes
Juíza de Direito titular da Comarca de Alto Alegre
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da Vara de Crimes contra Vulneráveis
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito titular da Primeira Vara do Tribunal do Júri e da

Período
02 a 08

09 a 15
16 a 22

23 a 29

Justiça Militar

Juiz (a)
Joana Sarmento de Matos

Período
30.03 a

Juíza de Direito titular da Vara de Execução Penal

05

Sissi Marlene Dietrich Schwantes
Juíza de Direito titular da Comarca de Alto Alegre
Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito titular da Comarca de Mucajaí
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da Vara de Crimes contra Vulneráveis
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13 a 19
20 a 26
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Mês de Referência: Abril de 2020
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Alexandre Magno Magalhães Vieira

27 a

Juiz de Direito titular da Vara de Penas e Medidas Alternativas

03.05

Mês de Referência: Maio de 2020
Juiz (a)
Noêmia Cardoso Leite de Sousa
Juíza de Direito da 2ª titularidade da Comarca de Rorainópolis
Pedro Machado Gueiros
Juiz de Direito titular da Comarca de São Luiz
Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito titular da Comarca de Mucajaí
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito titular da Primeira Vara do Tribunal do Júri e da

Período
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04 a 10
11 a 17
18 a 24

25 a 31

Justiça Militar
Mês de Referência: Junho de 2020
Juiz (a)
Noêmia Cardoso Leite de Sousa
Juíza de Direito da 2ª titularidade da Comarca de Rorainópolis
Joana Sarmento de Matos
Juíza de Direito titular da Vara de Execução Penal
Pedro Machado Gueiros
Juiz de Direito titular da Comarca de São Luiz
Cleber Gonçalves Filho
Juiz Substituto respondendo pela Segunda Vara do Tribunal do Júri e

Período
01 a 07
08 a 14
15 a 21

22 a 28

da Justiça Militar
Mês de Referência: Julho de 2020
Juiz (a)
Marcelo Batistela

Período
29.06 a

Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Antônio Augusto Martins Neto

05

Juiz de Direito titular do Segundo Juizado de Violência Doméstica
Anita de Lima Oliveira
Juíza Substituta Gabinete dos Juízes Substitutos
Rodrigo Cardoso Furlan
Juiz de Direito titular da Primeira Vara Criminal
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13 a 19
20 a 26
27 a
02.08
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Juiz de Direito titular do Juizado Especial Criminal
Jaime Plá Pujades de Ávila
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Mês de Referência: Agosto de 2020
Juiz (a)
Cícero Renato Pereira Albuquerque
Juiz de Direito titular da Segunda Vara Criminal
Rafaella Holanda Silveira
Juíza Substituta Gabinete dos Juízes Substitutos
Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito titular da Vara de Entorpecentes e Organizações

Período
03 a 09
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10 a 16

17 a 23

Criminosas
Cleber Gonçalves Filho
Juiz Substituto respondendo pela Segunda Vara do Tribunal do Júri e

24 a 30

da Justiça Militar
Marcelo Batistela

31 a

Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos

06.09

Mês de Referência: Setembro de 2020
Juiz (a)
Jaime Plá Pujades de Ávila
Juiz de Direito titular do Segundo Juizado de Violência Doméstica
Nildo Inácio
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Rodrigo Cardoso Furlan
Juiz de Direito titular da Primeira Vara Criminal
Marcelo Mazur
Juiz de Direito titular da Terceira Vara Criminal

Período
07 a 13
14 a 20
21 a 27
28 a
04.10

Mês de Referência: Outubro de 2020

Juíza Substituta Gabinete dos Juízes Substitutos
Cícero Renato Pereira Albuquerque
Juiz de Direito titular da Segunda Vara Criminal
Daniela Schirato Collesi Minholi

Período
05 a 11
12 a 18

Juíza de Direito titular da Vara de Entorpecentes e Organizações

19 a 25

Criminosas
Nildo Inácio

26 a

Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos

01.11
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Juiz (a)
Rafaella Holanda Silveira
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Mês de Referência: Novembro de 2020
Juiz (a)
Eduardo Álvares de Carvalho
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Anita de Lima Oliveira
Juíza Substituta Gabinete dos Juízes Substitutos
Jaime Plá Pujades de Ávila
Juiz de Direito titular do Segundo Juizado de Violência Doméstica
Marcelo Batistela
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Marcelo Mazur
Juiz de Direito titular da Terceira Vara Criminal

Período
02 a 08
09 a 15
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16 a 22
23 a 29
30 a 6.12

Mês de Referência: Dezembro de 2020
Juiz (a)
Eduardo Álvares de Carvalho
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Anita de Lima Oliveira
Juíza Substituta Gabinete dos Juízes Substitutos

Período
07 a 13
14 a 19

Competência: Cível
Mês de Referência: Março de 2020

Jarbas Lacerda de Miranda
Juiz de Direito titular da Quarta Vara Cível
Bruno Fernando Alves Costa
Juiz de Direito titular da Primeira Vara Cível
Rodrigo Bezerra Delgado
Juiz de Direito titular da Terceira Vara Cível
Eduardo Messaggi Dias
Juiz de Direito titular da Quinta Vara Cível

Período
02 a 08

09 a 15
16 a 22
23 a 29

Mês de Referência: Abril de 2020

Juiz (a)
Patrícia Oliveira dos Reis

Período
30.03 a

Juíza de Direito titular da Comarca de Caracaraí

05
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Juiz (a)
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Luiz Alberto de Morais Júnior
Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Fazenda Pública
Elvo Pigari Junior
Juiz de Direito titular do Primeiro Juizado Especial Cível
Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz de Direito titular da Comarca de Pacaraima
Bruna Guimarães Fialho Zagallo
Juíza de Direito titular do Terceiro Juizado Especial Cível

06 a 12

13 a 19
20 a 26
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27 a
03.05

Mês de Referência: Maio de 2020

Juiz (a)
Liliane Cardoso
Juíza Substituta Gabinete dos Juízes Substitutos
Phillip Barbiex Sampaio Braga de Macedo
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Ângelo Augusto Graça Mendes
Juiz de Direito titular da Segunda Vara Cível
Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz de Direito titular da Comarca de Pacaraima

Período
04 a 10
11 a 17
18 a 24
25 a 31

Mês de Referência: Junho de 2020

Juiz (a)
Suelen Márcia Silva Alves
Juíza de Direito titular da Comarca de Bonfim
Erick Cavalcanti Linhares Lima
Juiz de Direito titular da Justiça Itinerante
Daniel Damasceno Amorim Douglas
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Patrícia Oliveira dos Reis
Juíza de Direito titular da Comarca de Caracaraí

Período
01 a 07
08 a 14
15 a 21
22 a 28

Juiz (a)
Marcelo Lima de Oliveira

Período
29.06 a

Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Infância e da Juventude
Parima Dias Veras

05

Juiz de Direito titular da Primeira Vara da Infância e da Juventude
Raimundo Anastácio Carvalho Dutra Filho
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Mês de Referência: Julho de 2020
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Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Jarbas Lacerda de Miranda
Juiz de Direito titular da Quarta Vara Cível
Bruno Fernando Alves Costa
Juiz de Direito titular da Primeira Vara Cível

20 a 26
27 a
02.08

Mês de Referência: Agosto de 2020
Juiz (a)
Rodrigo Bezerra Delgado
Juiz de Direito titular da Terceira Vara Cível
Eduardo Messaggi Dias
Juiz de Direito titular da Quinta Vara Cível
Paulo Cézar Dias Menezes
Juiz de Direito da Segunda Vara de Família
Luiz Alberto de Morais Júnior
Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Fazenda Pública
Elvo Pigari Junior
Juiz de Direito titular do Primeiro Juizado Especial Cível
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Período
03 a 09
10 a 16
17 a 23
24 a 30
31 a
06.09

Mês de Referência: Setembro de 2020

Juiz (a)
Air Marin Júnior
Juiz de Direito titular do Segundo Juizado Especial Cível
Bruna Guimarães Fialho Zagallo
Juíza de Direito titular do Terceiro Juizado Especial Cível
Liliane Cardoso
Juíza Substituta Gabinete dos Juízes Substitutos
Phillip Barbiex Sampaio Braga de Macedo
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos

Período
07 a 13
14 a 20
21 a 27
28 a
04.10

Mês de Referência: Outubro de 2020

Juiz de Direito titular da Segunda Vara Cível
Euclydes Calili Filho
Juiz de Direito titular do Juizado Especial da Fazenda Pública
Parima Dias Veras
Juiz de Direito titular da Primeira Vara da Infância e da Juventude
Erick Cavalcanti Linhares Lima
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Juiz (a)
Ângelo Augusto Graça Mendes
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Juiz de Direito titular da Justiça Itinerante

01.11

Mês de Referência: Novembro de 2020

Juiz (a)
Daniel Damasceno Amorim Douglas
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos
Air Marin Júnior
Juiz de Direito titular do Segundo Juizado Especial Cível
Marcelo Lima de Oliveira
Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Infância e da Juventude
Suelen Márcia Silva Alves
Juíza de Direito titular da Comarcar de Bonfim
Raimundo Anastácio Carvalho Dutra Filho
Juiz Substituto Gabinete dos Juízes Substitutos

Período
02 a 08
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09 a 15
16 a 22
23 a 29
30 a 6.12

Mês de Referência: Dezembro de 2020

Juiz (a)
Paulo Cezar Dias Menezes
Juiz de Direito da Segunda Vara de Família
Euclydes Calili Filho
Juiz de Direito titular do Juizado Especial da Fazenda Pública

Período
07 a 13
14 a 19

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Boa Vista/RR, 17 de fevereiro de 2020.
BRENO COUTINHO
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Juiz Corregedor
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ESCOLA DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA - EJURR
EXPEDIENTE DE 13/02/2020

Escola do Judiciário

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

O Desembargador CRISTÓVÃO SUTER, Diretor da Escola do Poder Judiciário de Roraima - EJURR,
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que será realizado pela EJURR, mediante as regras
internas determinadas neste edital, o curso: Atualização Legislativa e Jurisprudencial - 2019 em Direito
Civil, para membros e servidores do TJRR, a ser ministrado pelo Formador Carlos Eduardo Elias de
Oliveira.
1. DO CURSO
1.1. O curso será realizado no período e nos horários constantes na Programação - Anexo I, na Sala de
Treinamento da EJURR, localizada no Prédio Administrativo Luiz Rosalvo Indrusiak Fin, sito à Av. Ene
Garcez, 1696, 4º Andar, bairro São Francisco.
1.2. O curso tem por objetivo possibilitar que, ao final da ação formativa, o aluno seja capaz de
compreender os procedimentos jurisprudenciais e doutrinários relacionados ao Direito Civil, assegurando
análise crítica e a escolha dos instrumentos adequados ao alcance efetivo da ordem jurídica, bem como a
aplicação desses conhecimentos no dia a dia da prestação jurisdicional.
1.3. A carga horária do curso será de 8 (oito) horas/aula.
2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas 50 vagas para magistrados e servidores do TJRR.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições deverão ser solicitadas no endereço eletrônico ejurr.tjrr.jus.br, no período compreendido
entre às 08h do dia 09/03 às 14h do dia 20/03/2020.
3.2. As solicitações de inscrição pelos servidores implicarão na anuência da chefia imediata para a sua
participação, sendo de inteira responsabilidade do servidor a solicitação de inscrição sem a devida
anuência da chefia.
3.3. A EJURR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação ou de congestionamento das linhas de comunicação.
3.4. A confirmação das inscrições se dará com a publicação da lista de inscritos no dia 20/03/2020, a partir
das 14h, no sítio da EJURR (ejurr.tjrr.jus.br).
3.5. Após a publicação da lista de inscritos, o pedido de cancelamento da inscrição somente será aceito no
prazo estipulado no § 2º, Art. 8º da Portaria GP 975/2015.
3.6. Findo o prazo estabelecido no item anterior, os pedidos de desistência se processarão na forma do
artigo 8º, § 3.º da Portaria GP 975/2015.
3.7. A inassiduidade ou desistência injustificadas no curso implicarão na impossibilidade de participação em
novos eventos da mesma natureza pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data do término da ação,
nos termos do Art. 6º da Portaria 975/2015.
3.8. O servidor injustificadamente faltoso/desistente deverá ressarcir ao erário o valor do investimento
proporcional à quantidade de inscritos (Art. 6º, § 2º da Portaria 975/2015).
3.9. Mais informações pelos telefones da EJURR: 3198-4156 e 3198-4157.
4. DA AVALIAÇÃO
4.1. A avaliação dos alunos se dará na perspectiva formativa do processo de ensinagem no âmbito da
aprendizagem significativa. A avaliação do curso será de reação, pela percepção dos participantes em
forma de respostas a perguntas fechadas, apresentadas em formulário específico para sua mensuração,
onde serão considerados pontos como objetividade, organização, programa e avaliação, dentre outros.
5. DA CERTIFICAÇÃO
5.1. Serão certificados os alunos que obtiverem frequência mínima de 100 % (cem por cento) da carga
horária total do curso e aproveitamento na avaliação formativa.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral da EJURR, de acordo com as normas
pertinentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Cristóvão Suter
Diretor da EJURR
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PROGRAMAÇÃO
DATA/HORA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

8h30
11h50

às

14h30
17h50

às

CARGA
HORÁRIA

Escola do Judiciário

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Atualização jurisprudencial e legislativa: Direito Civil. Novas leis
envolvendo Direito das Coisas. Multipropriedade. Novas espécies de 4 h/a
condomínio. Fundos de Investimentos e o Direito Civil. Prescrição.

Enriquecimento sem causa. Economia compartilhada e Direito Civil.
Herança digital. Direitos da personalidade. Dúvida Jurídica Razoável e 4 h/a
o Direito Civil. Lei da Liberdade Econômica e o Direito Civil.

CURRÍCULO DO FORMADOR
Carlos Eduardo Elias de Oliveira: Doutorando em Direito na UnB. Mestre em Direito na UnB (2017).
Possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília (2006 - 1º lugar no vestibular em Direito), além
de especialização em Direito Público e especialização em Direito Notarial e de Registro. Membro do
Conselho de Orientação Editorial da Revista de Direito Civil Contemporâneo (RDCC). Consultor Legislativo
do Senado Federal na área de Direito Civil, Processo Civil e Direito Agrário (único aprovado no concurso de
2012) e Advogado.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Desembargador(a), em 17/02/2020, às 09:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.

ciRjwJY9+tYOLg3RceMVv6EsjeY=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 0729047 e o código CRC 5C36A7DF.
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SECRETARIA GERAL
PROCESSO SEI 0000391-97.2020.8.23.8000
ASSUNTO: Homologação – Pregão Eletrônico nº 02/2020 – Formação de Sistema de Registro de
Preços para eventual aquisição de materiais de consumo (acendedor de fogão, aparelho automático odorizador de ambiente com refil, bandeja, dispenser poupador de copos, luvas, limpa alumínio
e sacola biodegradável) para atender demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima

Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

DECISÃO 0731571
1. Vieram os autos para homologação do procedimento licitatório realizado através do Pregão Eletrônico nº
02/2020.
2. Considerando o atendimento dos requisitos legais e editalícios, acolho o Parecer SG/NUJAD nº
048/2020 (evento n.º 0729763) e, com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 4º,
inciso III, da Portaria TJRR nº 1055/2017 e na previsão contida no Projeto Simplificar, homologo o
processo licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico, registrado sob o nº 02/2020, cujo objeto é a
formação de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo (acendedor
de fogão, aparelho automático odorizador de ambiente com refil, bandeja, dispenser poupador de copos,
luvas, limpa alumínio e sacola biodegradável) para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de
Roraima, nas quantidades e especificações constantes no Termo de Referência nº 03/2020 (evento
n.º 0704738) – Anexo I do Edital de Licitação (evento n.º 0712895), posto que processado em
conformidade com a Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006, a Resolução TJRR nº 026/2006
e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666/93, cujos itens foram adjudicados às empresas a seguir
relacionadas:
a) Itens 1 vencedora J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, no valor de R$
350,64;
b) Item 2 e 5 vencedora RAFAEL F CHAVES, no valor de R$ 983,76 para o item 2 e R$
1.188,50 para o item 5;
c) Itens 3 e 4 vencedora ALESSANDRA APARECIDA DE QUEIROZ EIRELI valor R$ 899,80 para o
item 3 e R$ 680,00 para o item 4;
d) Itens 6, 7 e 8 vencedora R. H. GUEDES VIEIRA - ME valor R$ 1.135,00 para o item 6, R$
1.280,00 para o item 7 e R$ 89,40 para o item 8;
e) Item 9, fracassado.
3. À Assessoria de Gabinete para providenciar a homologação no respectivo site de licitações. Abra-se
prazo para cadastro de reserva.
4. Publique-se.
5. Após, à Subsecretaria de Compras para formalização da Ata de Registro de Preços, publicação do
resultado da licitação e demais providências necessárias.

Lp1j2l4frBKMOm5jDpz25PILwwQ=

Emília N. F. Mubarac
Secretária-Geral, em exercício
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 8º, IV da Portaria n.º
1055/2017, DECIDE:
1. Reconhecer, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 c/c o art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c” do Decreto
Federal n.º 93.872/86, a despesa relativa a exercício anterior os procedimentos, conforme detalhamento:
Nº do SEI
0022044-92.2019.8.23.8000
0011775-62.2017.8.23.8000
0004681-97.2016.8.23.8000
0001421-77.2016.8.23.8000
0003153-86.2020.8.23.8000

Assunto
Diárias
Cessão de servidor
Cessão de servidor
Cessão de servidor
Folha de pagamento

Exercício
2019
2019
2018
2019
2019

VALOR R$
R$ 2.274,48
R$ 253,92
R$ 1.224,00
R$ 2.508,65
R$ 26.419,59

Departamento - Planejamento e Finanças / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

2. Publique-se e certifique-se.

Luciana Menezes de Medeiros
Secretária de Orçamento e Finanças

Boa Vista, 18 de fevereiro de 2020.

ERRATA
No Diário da Justiça Eletrônico, do dia 12 de Fevereiro de 2020, EDIÇÃO 6625, página 31, portaria n.º 76,
SOF:
Onde se lê: “11/02/2020”
Leia-se: “11 a 13/02/2020”
Publique-se e certifique-se.

Boa Vista, 18 de fevereiro de 2020.

G11hKFtNXA/LQMfmmpbdlxqP8RA=

Luciana Menezes de Medeiros
Secretária de Orçamento e Finanças
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIAS DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições:
RESOLVE:
Nº 101 – Torno sem efeito a decisão de reconhecimento de dívidas, publicada no DJE edição 6628,
de 17/02/2020, pág. 24, procedimento 0003075-29.8.23.8000.
Nº 102 – Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0022044-92.2019.8.23.8000, publico extrato
das diárias autorizadas pelo Juiz Auxiliar da Presidência, conforme discriminadas abaixo:
Nome
ENEIAS DA SILVA

Cargo/Função
Motorista

Quantidade de Diárias
6,0 (seis)

Departamento - Planejamento e Finanças / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

6,0 (seis)
CLEIDE APARECIDA MOREIRA
Oficial de Justiça
Destinos:
Comarca de Rorainópolis - Zona Rural
Motivo:
Conduzir Oficial de Justiça / Cumprir mandados judiciais
Data:
13, 18 e 20/03, 10/04, 09 e 23/05, 17/06, 11/07, 12/09, 21/10, 11/11 e 5/12/2019.
Nº 103 – Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0002901-83.2020.8.23.8000, publico extrato
das diárias autorizadas pelo Juiz Auxiliar da Presidência, conforme discriminadas abaixo:
Nome
Cargo/Função
Quantidade de Diárias
0,5 (meia)
JULIANO BACARIM
Gerente de Projeto II
Destinos:
Comarca de Pacaraima
Motivo:
Montagem do mobiliário da sala de depoimento especial
Data:
18/02/2020
Nº 104 – Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0002532-89.2020.8.23.8000, publico extrato
das diárias autorizadas pelo Juiz Auxiliar da Presidência, conforme discriminadas abaixo:
Nome
SILVIO SOARES DE MORAIS
Destinos:
Motivo:
Data:

Cargo/Função
Analista Judiciário –
Engenharia

Quantidade de Diárias
0,5 (meia)

Comarca de Bonfim
Fiscalizar manutenção preventiva programada na subestação de energia da
comarca
15/02/2020

Publique-se e certifique-se.
Boa Vista, 18 de fevereiro de 2020.

G11hKFtNXA/LQMfmmpbdlxqP8RA=

Luciana Menezes de Medeiros
Secretária de Orçamento e Finanças
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

SEI nº 0001375-81.2020.8.23.8000
Assunto: Suspensão de consignado
DECISÃO
(...)
15. Ante o exposto, considerando a disposição do caput do art. 7º c/c art. 8º, caput e §§1º a 5º, ambos da
Portaria da Presidência nº 1656/2017 e autorizada pelo art. 6º, I, da Portaria da Presidência nº 1055/2017,
DEFIRO o pedido formulado pelo servidor (...), Técnico Judiciário, de suspensão do empréstimo consignado
contratado pelo requerente junto à instituição financeira, no valor de R$ 2.460,30 (dois mil, quatrocentos e
sessenta reais e trinta centavos) mensais.
16.

Publique-se a parte dispositiva desta Decisão, com as cautelas de praxe.

17.

Notifique-se o servidor via e-mail funcional.

18.

Após, remetam-se os autos à Subsecretaria de Folha de Pagamento para:

Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

a) Ciência desta Decisão, adotando este entendimento aos casos semelhantes;
b) Proceder à cientificação da instituição financeira quanto à suspensão do empréstimo consignado objeto
destes autos, nos termos do art. 24 da Portaria da Presidência nº 1656/2017; e
c) Negativar o saldo de margem consignável do requerente para que não possa ser utilizado para novas
consignações, antes da regularização das que se encontram suspensas, com base art. 8º, §5º, da aludida
Portaria.
Documento assinado eletronicamente por BRUNA STEPHANIE DE MENDONCA FRANCA, Secretário(a),
em 17/02/2020, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

m/IGVseVHRCjVnoTHgKtvIiA3sU=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 0729849 e o código CRC F4B695EF.
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente do dia 18/02/2020

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO CONTRATO:

10/2020 – SEI nº 0002858-49.2020.8.23.8000.

OBJETO:

Execução de serviços e projetos complementares de engenharia (2º pedido da
Ata de Registro de Preços nº 008/2019), para atender à demanda do Poder
Judiciário de Roraima, conforme especificações e quantitativos, bem como
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital de
Concorrência TJRR nº 001/2018.

CONTRATADA:

MARTINS LUCENA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA- ME - CNPJ:
15.770.033/0001-98.

FUNDAMENTAÇÃO:

Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 bem como das Resoluções TP nº 026/2006 (e
suas alterações) e nº 008/2015.

COBERTURA
ORÇAMENTÁRIA:

Programa de Trabalho nº 12.601.02.122.0003.2438 – Gestão da Infraestrutura
das Instalações Físicas, pela Rubrica item nº 3.3.90.39.20 – Estudos e Projetos.

VALOR GLOBAL:

R$ 76.888,50 (setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta
centavos).

VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura, nos termos do Art. 57, caput da Lei 8.666/93.

REPRESENTANTE
DA CONTRATANTE:

Tainah Westin de Camargo Mota – Secretária-Geral.

REPRESENTANTE
DA CONTRATADA:

Kleimer Martins de Sousa – Representante Legal.

DATA:

Boa Vista, 17 de fevereiro de 2020.

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral
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SEI N° 0013372-32.2018.8.23.8000
OBJETO: Prestação do serviço, aquisição de equipamentos de som, cabos, driver e ferrugens diversas
para áudio e vídeo, registrado na Ata de Registro de Preço nº 017/2018 (0402816).
EMPRESA: ANDRE VIEIRA SILVA EPP.

1.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para viabilizar o acompanhamento e fiscalização
da aquisição de equipamentos de som, cabos, driver e ferrugens diversas para áudio e vídeo, registrado na
Ata de Registro de Preço nº 017/2018 (0402816), cuja detentora é a Empresa ANDRE VIEIRA SILVA EPP.
(...)
CONCLUSÃO
33.
Diante do exposto, com fulcro no art. 5º, inciso III da Portaria GP nº. 1055/2017, aplico à empresa
ANDRE VIEIRA SILVA EPP as seguintes sanções administrativas:
a) Advertência, em razão do atraso de 10 dias para a entrega do item 04 da NE - Microfone de lapela
sem fio, tendo em vista não ter causado prejuízo à esta Corte, nos termos do item 19.4 do Edital de
Pregão Eletrônico nº 018/2018, c/c art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
b) Multa moratória de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao
dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor da Nota Fiscal nº 15.538
(0715347), em razão do atraso de 49 dias para entrega do remanescente do item 05 da NE - Microfone de
lapela, o qual causou impacto ao planejamento da Administração, nos termos do item 11.4, alínea "b" do
Termo de Referência nº 039/2018 c/c art. 86 da Lei nº 8.666/93.
34.
Publique-se.
SICOJURR - 00069998
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DECISÃO (0732296)
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35.
Encaminhe-se os autos à SUBCON para realização do cálculo do valor da multa.
36.
Após, notifique-se o Fornecedor dos termos desta Decisão para, querendo, apresentar
recurso/impugnação, no prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento da notificação, conforme art.
109, inciso I, alínea "f", da Lei nº 8.666/93.
37.
Concomitantemente, remeta o feito à SOF para providenciar o pagamento da Nota Fiscal 15.538
(0715347), devendo observar a necessidade de retenção provisória do valor da multa aplicada.
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DE MELO TAVARES, Secretário(a), em
18/02/2020, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

KLe12umrHMNIxfGEJ0up/YGsfuE=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 0732296 e o código CRC 1FDDFBB9.
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Comarca de Boa Vista
Publicação de Matérias
2ª Vara Criminal
Expediente de 18/02/2020

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

Juiz RENATO ALBUQUERQUE
Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.
004 - 0011623-93.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.011623-3
Isto posto, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso IV,
ambos do Código Penal e, ainda, no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC
c/c. artigo 3º do CPP, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do(s)
investigado(a) em epígrafe, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal, na modalidade em perspectiva.
Ciência ao Ministério Público.
Com o trânsito em julgado e, cumpridos todos os expedientes, arquivar
os autos com as devidas baixas, nos termos do Provimento 002/2017,
da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 17 de fevereiro de 2020.

Inquérito Policial
001 - 0179432-89.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.179432-4
Indiciado: N.S.S.
Isto posto, com fulcro no artigo 107, inciso I do Código Penal, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE de Nilson Sales Souza, em relação ao fato
noticiado nestes autos, face à comprovação de seu falecimento.
Com o trânsito em julgado e cumpridos todos os expedientes, arquivemse estes autos com as devidas baixas, nos termos do Provimento
002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes e anotações necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 17 de fevereiro de 2020.

Juiz RENATO ALBUQUERQUE
Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data
Juiz RENATO ALBUQUERQUE
Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.
002 - 0000841-03.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.000841-5
Isto posto, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso IV,
ambos do Código Penal e, ainda, no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC
c/c. artigo 3º do CPP, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do(s)
investigado(a) em epígrafe, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal, na modalidade em perspectiva.
Ciência ao Ministério Público.
Com o trânsito em julgado e, cumpridos todos os expedientes, arquivar
os autos com as devidas baixas, nos termos do Provimento 002/2017,
da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 17 de fevereiro de 2020.

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
Juiz RENATO ALBUQUERQUE
Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.
003 - 0008270-16.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008270-3
Indiciado: A.
Por tais razões, determino o arquivamento do caderno investigatório
acima mencionado, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer
ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em
especial por verificar a inexistência de justa causa para se dar início à
persecução penal.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas no artigo 18 do CPP e Súmula 524 do STF.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017 da CGJ/TJRR.
Intimem-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 17 de fevereiro de 2020.
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1ª VARA DE FAMÍLIA
Expediente de 18/02/2020

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A MM. Sr.ª Liliane Cardoso, Juíza respondendo pela 1ª Vara de Família, da Comarca de Boa Vista RR
do Estado de Roraima, determinou a
CITAÇÃO de Clodomir Carvalho Moreira Junior, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da Cédula de
Identidade nº 3130424-9 SSP/AM, inscrito no CPF nº 033.039.882-26, residente e domiciliado em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: Para tomar conhecimento dos termos do Processo nº 0824950-33.20198.823.0010 - Ação
de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, em que são partes S.J. de S.R., contra Clodomir
Carvalho Moreira Junior, ficando ciente que terá o prazo de 15 dias para apresentar contestação, sob
pena de revelia, situação em que será nomeado curador especial, na forma do art. 257, II e III DO CPC.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Família – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 –
Centro – Boa Vista/RR – Fone: 3198-4721.
Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, aos dezoito dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. E, para constar, Eu, Josilene de Andrade Lira (Técnica
Judiciária) o digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio, por ordem do MM. Juiz, e assinou.
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A MM. Sr.ª Liliane Cardoso, Juíza respondendo pela 1ª Vara de Família, da Comarca de Boa Vista RR
do Estado de Roraima, determinou a
CITAÇÃO de Reynier Ramirez Paéz Da Silva, cubana, casada, nascida em 03/10/1990, em HavanaCuba, filha de Reynier Ramirez Paéz e Caridad Margarita Paéz, portadora do CPF 703.111.732-17,
residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Para tomar conhecimento dos termos do Processo nº 0826206-11.2019.823.0010 - Ação
de Divórcio litigioso, em que são partes W.A.A. da S., contra Reynier Ramirez Paéz Da Silva, ficando
ciente que terá o prazo de 15 dias para apresentar contestação, sob pena de revelia, situação em que será
nomeado curador especial, na forma do art. 257, II e III DO CPC.

Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, aos dezoito dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. E, para constar, Eu, Josilene de Andrade Lira (Técnica
Judiciária) o digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio, por ordem do MM. Juiz, e assinou.
Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00069990

8z7IbsA66vY1veeYbiAR7ajpQCg=
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Autos n.º 0831795-81.2019.823.0010 - 3º EDITAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS
A MM. Juíza Substituta da 1ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, Liliane
Cardoso,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
Cartório se processam os autos do processo de interdição n.º 0831795-81.2019.823.0010, tendo como
requerente Arlete Pimentel Da Silva e Interditada Zila da Silva Pimentel, tendo a MM. Juíza, decretado
a interdição desta, conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DA SENTENÇA:. “Assim, e considerando
que a interdição facilitará o acesso da interditanda aos serviços públicos e aos serviços civis em geral,
recebendo o amparo de pessoa de seu círculo familiar, reputo que a causa já se encontra madura para
julgamento. Ademais, não consta nos autos nada que desabone a requerente ou que demonstre não ser
recomendável a concessão da curatela em favor daquela. Destarte, em atenção à dignidade da pessoa
humana e ao melhor interesse de Zila Da Silva Pimentel, tenho por possível o reconhecimento de que ela
precisa de auxílio para o exercício dos atos da vida civil. Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o
pedido para DECRETAR AINTERDIÇÃO de Zila Da Silva Pimentel, na condição de relativamente
incapaz, nomeando-lhe como sua Curadora a Sra. Arlete Pimentel Da Silva, que deverá assisti-la nos
atos negociais e patrimoniais. Em consequência, caberá a curadora dirigir e reger os bens da interditada,
bem como receber os rendimentos e salários; fornecer a este e a família as quantias necessárias para as
despesas pessoais; adquirir bens relativos aos alimentos, vestuário, higiene, limpeza etc.; efetuar
pagamentos decorrentes de obrigações assumidas e outras mensalmente verificáveis, como água, luz,
telefone e impostos; assistir a interditada em juízo ou fora dele, como repartições públicas, bancos e
estabelecimentos comerciais; promover as alienações indispensáveis, sempre com autorização judicial,
menos àquelas concernentes a bens móveis de fácil deterioração e de valor não significativo. A
administração das finanças da interditada, devem ter como escopo a mantença dela e seu tratamento de
saúde em local apropriado. A curadora nomeada não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de
quaisquer naturezas, eventualmente pertencentes a interdita, tampouco contrair dívidas ou empréstimos em
nome desta, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser
aplicados exclusivamente na saúde, bem-estar do incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553do
Código de Processo Civil e as respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de
Processo Civil e no art. 9º, inciso III, do Código Civil, expeça-se mandado para registro da sentença ao
Ofício de registro civil competente (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de
registro civil, em cumprimento ao que determina os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida
anotação ou comunicação, conforme o caso, do registro da interdição no assento original de nascimento do
incapaz. Após, expeça-se o termo de curatela constando as observações acima, e intime-se a curadora
para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Em obediência ao art. 755, § 3° do Código de Processo
Civil, publique-se a sentença na rede mundial de computadores, no sítio do TJRR e na plataforma de editais
do conselho nacional de justiça onde permanecerá por seis meses. Dispenso a publicação na imprensa
local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Publique-se ainda no órgão
oficial (edital), por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias A legitimidade da requerente está
demonstrada nos autos, sendo que a requerente é filha da requerida. Sem custas, ante a gratuidade da
justiça. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos com baixa
na distribuição. Boa Vista/RR, 09/12/2019”. Liliane Cardoso, Juíza Substituta da 1ª Vara de Família. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, a MM. Juiz mandou expedir o presente edital, que será
publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias e afixado no local público de costume da forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos dezoito dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte. E para constar, eu, Josilene de Andrade Lira (Técnico Judiciário) o
digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem da MM. Juíza o assinou.
Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria.
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Autos n.º 0832571-81.2019.8823.0010 - 2º EDITAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS
A MM. Juíza Substituta da 1ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, Rafaella
Holanda Silveira,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
Cartório se processam os autos do processo de interdição n.º 0832571-81.2019.823.0010, tendo como
requerente Carmen Josefina Leiva Ramos e Interditado Raizon Samuel Subero Leiva, tendo a MM.
Juíza, decretado a interdição deste, conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DA SENTENÇA:
“Carmen Josefina Leiva Ramos vem postulando a interdição de Raizon Samuel Subero Leiva. Em
audiência, o requerente declarou que o interditando possui problemas mentais e não possui bens. Nomeouse Curadora Especial ao interditando, a qual impugnou o pedido por negativa geral dos fatos. Na presente
audiência, não foi possível o interrogatório, haja vista que o interditando não fala, sendo apenas gravado
pelo sistema e realizada inspeção judicial. O ilustre representante do Ministério Público opinou pela
interdição, com a dispensa de perícia médica, diante do laudo médico (mov. 1.1, pág. 8) e o evidente estado
de saúde comprometido do requerido. É o breve relatório. Decido. Por se tratar de procedimento de
jurisdição voluntária, em que o juiz não é “obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo
adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna” (CPC, art. 723, parágrafo único),
deixo de observar o procedimento previsto para os feitos de interdição, pois não há necessidade de exame
pericial para avaliação da incapacidade do interditando, já estando as moléstias documentalmente
comprovadas nos autos e corroboradas pelo interrogatório e inspeção realizados na presente data. A
legitimidade da requerente está demonstrada nos autos, estando comprovado que o requerente é mãe do
requerido. Outrossim, claro está que o interditando está sendo bem auxiliado pela requerente nos atos da
vida civil, não havendo razões para alterar tal quadro. Assim, e considerando que a interdição facilitará o
acesso do interditando aos serviços públicos e aos serviços civis em geral, recebendo o amparo de pessoa
de seu círculo familiar, reputo que a causa já se encontra madura para julgamento. Ademais, não consta
nos autos nada que desabone a requerente ou que demonstre não ser recomendável a concessão da
curatela em favor daquela. Destarte, em atenção à dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse de
Raizon Samuel Subero Leiva, tenho por possível o reconhecimento de que ela precisa de auxílio para o
exercício dos atos da vida civil. Diante do exposto e à vista do contido nos autos julgo procedente o pedido
para decretar a interdição de Raizon Samuel Subero Leiva, na condição de relativamente incapaz,
nomeando-lhe como sua Curadora a Sra. Carmen Josefina Leiva Ramos, que deverá assisti-lo nos atos
negociais e patrimoniais. A curadora nomeada não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de
quaisquer naturezas, eventualmente pertencentes ao interdito, tampouco contrair dívidas ou empréstimos
em nome deste, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser
aplicados exclusivamente na saúde, bem-estar do incapaz. Aplica-se. ao caso, o disposto no art. 553 do
Código de Processo Civil e as respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de
Processo Civil e no art. 9º, inciso III, do Código Civil, expeça-se mandado para registro da sentença, com
urgência, ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá
o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determina os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73,
proceder à devida anotação ou comunicação, conforme o caso, do registro da interdição no assento original
de nascimento do incapaz. Após, expeça-se o termo de curatela, de imediato, constando as observações
acima, e intime-se o curador para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Em obediência ao art. 755, §
3° do Código de Processo Civil, publique-se a sentença na rede mundial de computadores, no sítio do TJRR
e na plataforma de editais do conselho nacional de justiça onde permanecerá por seis meses. Dispenso a
publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Publique-se ainda no órgão oficial (edital), por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Assim,
extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, I do CPC. Sem custas, ante a
gratuidade da justiça e sem honorários. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as determinações,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição.” As partes e o Ministério Público renunciam a todo e
qualquer direito recursal, transitando em julgado a sentença nesta data. Boa Vista/RR, 17/12/2019. Rafaella
Holanda Silveira, Juíza Substituta da 1ª Vara de Família. E, para que ninguém possa alegar ignorância, a
MM. Juiz mandou expedir o presente edital, que será publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias e afixado no local público de costume da forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista,
capital do Estado de Roraima, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. E para
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constar, eu, Josilene de Andrade Lira (Técnico Judiciário) o digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio
(Diretora de Secretaria) de ordem da MM. Juíza o assinou.
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Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria.
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4ª VARA CÍVEL
Expediente de 18/02/2020
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
O Dr. JARBAS LACERDA DE MIRANDA, MM. Juiz Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista,
Estado de Roraima, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800878-21.2015.823.0010 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A
EXECUTADOS: FRANCISCO W. DE SENA RABELO e I. DE SENA RABELO - ME

FINALIDADE: Como se encontram as partes Executadas FRANCISCO W. DE SENA RABELO – CPF Nº
241.713.102-10 e I. DE SENA RABELO ME – CNPJ Nº 07.484.189/0001-84, atualmente em lugar incerto e
não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua publicação para
CITAR as partes executadas FRANCISCO W. DE SENA RABELO e I. DE SENA RABELO - ME para,
querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências dos Artigos 334 e
341 do Novo Código de Processo Civil, desde que o faça por intermédio de Advogado (obs. importante: se
for o caso, poderá ser nomeado Defensor gratuitamente à parte, se procurar o Juízo imediatamente após a
citação e comprovar a necessidade). Não sendo contestada(s) a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos
(NCPC, arts. 344 e 345). Ficando o réu ciente de que, não apresentando resposta e, se for o caso, não se
representando por preposto com poderes para transigir (NCPC, art. 357), ou não se defendendo, inclusive
por não ter advogado, o processo correrá à sua revelia, com as cominações legais
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro,
mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.
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Boa Vista/RR, 18 de fevereiro de 2020.
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ALDENEIDE NUNES DE SOUSA
Diretora de Secretaria
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5ª VARA CÍVEL
Expediente de 18/02/2020
EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) EDUARDO MESSAGGI DIAS, Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, na
forma da lei etc…
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0708084-83.2012.8.23.0010 – MONITÓRIA
Autor(s): HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
Réu(s): GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
Como se encontra o réu GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA NETO, CPF: 511.***.***-15, atualmente em
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua
publicação, Pelo qual fica o requerido, CITADO, para que, efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do decurso do prazo deste edital, da quantia de R$ 150.301,28 ( Cento e cinquenta mil,
trezentos e um reais e vinte e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento
dos honorários advocatícios no aporte de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. No caso de
integral pagamento no prazo estipulado, ficará isenta das custas processuais, conforme determina o § 1º do
artigo 701 do CPC. No prazo acima, o réu poderá oferecer Embargos e, caso não haja o cumprimento da
obrigação ou oferecimento dos Embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial,
prosseguindo-se na forma prevista no Livro I da Parte Especial, Título II, desta Lei (art. 701, §2º, CPC).
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 18/02/2020. Eu, Georgia Naiade Eluan Peronico, o digitei e, Diêgo
Marcelo da Silva - Diretor de Secretaria em exercício, o assina por ordem.
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SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Centro - Boa
Vista/RR - Fone: (95) 3198-4719 - E-mail: 5civelresidual@tjrr.jus.br.
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Diêgo Marcelo da Silva
Diretor de Secretaria em exercício
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) EDUARDO MESSAGGI DIAS, Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, na
forma da lei etc…
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0818102-06.2014.8.23.0010 – MONITÓRIA
Autor(s): LIRA & CIA LTDA.
Réu(s): MANOEL SERAFIM MAGALHÃES HORÁCIO
Como se encontra o réu MANOEL SERAFIM MAGALHÃES HORÁCIO, CPF: 849.***.***-68, atualmente
em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua
publicação, Pelo qual fica o requerido, CITADO, para que, efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do decurso do prazo deste edital, da quantia de R$ 3.680,94 ( Três mil seiscentos e oiteta
reais e noventa e quatro centavos) , acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento dos
honorários advocatícios no aporte de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. No caso de integral
pagamento no prazo estipulado, ficará isenta das custas processuais, conforme determina o § 1º do artigo
701 do CPC. No prazo acima, o réu poderá oferecer Embargos e, caso não haja o cumprimento da
obrigação ou oferecimento dos Embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial,
prosseguindo-se na forma prevista no Livro I da Parte Especial, Título II, desta Lei (art. 701, §2º, CPC).
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 18/02/2020. Eu, Georgia Naiade Eluan Peronico, o digitei e, Diêgo
Marcelo da Silva - Diretor de Secretaria em exercício, o assina por ordem.
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SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Centro - Boa
Vista/RR - Fone: (95) 3198-4719 - E-mail: 5civelresidual@tjrr.jus.br.
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Diêgo Marcelo da Silva
Diretor de Secretaria em exercício
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) EDUARDO MESSAGGI DIAS, Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, na
forma da lei etc…
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0818984-26.2018.8.23.0010 – MONITÓRIA
Autor(s): FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR
Réu(s): MARCOS ALEXANDRE MALHEIROS SALES
Como se encontra o réu MARCOS ALEXANDRE MALHEIROS SALES, CPF: 900.***.***-49, atualmente em
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua
publicação, Pelo qual fica o requerido, CITADO, para que, efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do decurso do prazo deste edital, da quantia de R$ 6.028,17 ( Seis mil e vinte e oito reais e
dezessete centavos), acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento dos honorários
advocatícios no aporte de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. No caso de integral pagamento
no prazo estipulado, ficará isenta das custas processuais, conforme determina o § 1º do artigo 701 do CPC.
No prazo acima, o réu poderá oferecer Embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou
oferecimento dos Embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se na
forma prevista no Livro I da Parte Especial, Título II, desta Lei (art. 701, §2º, CPC).
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 18/02/2020. Eu, Georgia Naiade Eluan Peronico, o digitei e, Diêgo
Marcelo da Silva - Diretor de Secretaria em exercício, o assina por ordem.
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SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Centro - Boa
Vista/RR - Fone: (95) 3198-4719 - E-mail: 5civelresidual@tjrr.jus.br.
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Diêgo Marcelo da Silva
Diretor de Secretaria em exercício
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EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) EDUARDO MESSAGGI DIAS, Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, na
forma da lei etc…
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
Processo nº 0813442-61.2017.8.23.0010
Autor(s):RORAIMA ENERGIA S/A
Réu(s): ADALGIZA DA SILVA NEVES
Como se encontra o réu ADALGIZA DA SILVA NEVES CPF: 027.***.***-20, atualmente em lugar incerto e
não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua publicação, pelo
qual fica o réu CITADO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do decurso do prazo
deste edital, apresente resposta a presente demanda. Caso a parte ré não conteste no prazo supracitado
será decretada a sua revelia e reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora na inicial,
bem como será nomeado curador especial, nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 18/02/2020. Eu, Georgia Naiade Eluan Peronico, o digitei e, Diêgo
Marcelo da Silva - Diretor de Secretaria em exercício, o assina por ordem.
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Centro - Boa
Vista/RR - Fone: (95) 3198-4719 - E-mail: 5civelresidual@tjrr.jus.br.
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Diêgo Marcelo da Silva
Diretor de Secretaria em exercício
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 30 (Trinta) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) EDUARDO MESSAGGI DIAS, Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, na
forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
Processo Nº: 0807642-57.2014.8.23.0010
Exequente(s): ARTHUR GOMES BARRADAS E MINERVA MATOS ALVES
Executado(s): UTILAR MÓVEIS E REFRIGERAÇÃO LDTA
Considerando o falecimento do autor ARTHUR GOMES BARRADAS, ficam INTIMADOS o espólio,
herdeiros ou sucessores, para caso queiram, manifestarem-se quanto ao interesse na sucessão processual
e promovam a respectiva habilitação nos autos, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 18/02/2020. Eu, Georgia Naiade Eluan Peronico, o digitei e, Diêgo
Marcelo da Silva - Diretor de Secretaria em exercício, o assina por ordem.
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Centro - Boa
Vista/RR - Fone: (95) 3198-4719 - E-mail: 5civelresidual@tjrr.jus.br.
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Diêgo Marcelo da Silva
Diretor de Secretaria em exercício
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias.
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) EDUARDO MESSAGGI DIAS, Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, na
forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº: 0825234-41.2019.8.23.0010
Exequente(s): MASSA FALIDA DO CRUZEIRO DO SUL S/A
Executado(s): ISLANDIA FIGUEIREDO DE AMORIM
Como se encontra a executada ISLANDIA FIGUEIREDO DE AMORIM CPF: 446.xxx.xxx-53, atualmente em
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, pelo qual fica os
executados devidamente INTIMADA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do decurso
do prazo deste edital, efetue o pagamento voluntário do débito atualizado no valor de R$ R$ 117.742,54
(cento e dezessete mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) , nos termos dos
artigos 513, § 2º, inciso IV, e 523, caput, ambos do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento
voluntário no prazo supracitado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e honorários
advocatícios também de dez por cento.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista, Estado de Roraima, em 18/02/2020. Eu, Georgia Naiade Eluan Peronico, o digitei e, Diêgo
Marcelo da Silva - Diretor de Secretaria em exercício, o assina por ordem.
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Centro - Boa
Vista/RR - Fone: (95) 3198-4719 - E-mail: 5civelresidual@tjrr.jus.br.

Secretaria Vara / 5ª Vara Cível de Competência Residual / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

AyfxOfCuG85oX7dOrcDXu0fQk5U=

Diêgo Marcelo da Silva
Diretor de Secretaria em exercício
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VARA DE EXECUÇÃO PENAL
Expediente de 18/02/2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.
(ARTIGO 392, § 1º DO CPP)
O MMª Juíza de Direito, titular da Vara de Execução Penal da Comarca de Boa Vista/RR, Drª. Joana
Sarmento de Matos, na forma da lei, etc.,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem:
INTIMAÇÃO de MILTON PEREIRA FURTADO, brasileiro, nascido em 06/01/1978, natural de
Caracaraí/RR, RG nº 166.166-SSP/RR, CPF N/I, filho de Luiz Valério Furtado e Maria do Carmo
Pereira, referente à Ação Penal nº.0047.06.005394-0, oriunda da Comarca de Rorainópolis/RR,
atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência da r. sentença de Extinção da
Prescrição executória nos termos do Art. 107, IV do Código Penal, nos autos de Execução n.°
0164750-32.2007.8.23.0010.

Cumpra-se, na forma da lei.
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Dado e passado nesta Cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, aos 18 de fevereiro de 2020.
Eu, ADEILTON CRUZ SOARES DA SILVA, Diretor de Secretaria, conferi e mandei lavrar o presente e, de
ordem da MMª Juíza o assino.

E2LBCDWgQeOkqtKBC7uAEpePx/0=

ADEILTON CRUZ SOARES DA SILVA
Diretor de Secretaria em exercício - VEP/RR

SICOJURR - 00069989

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 037/125

SECRETARIA UNIFICADA DOS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Expediente de 18/02/2020
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prazo de 20 dias)
O(a) Excelentíssimo(a) Juiz(íza) de Direito, faz saber que neste Juizado tramita o processo:
MEDIDA PROTETIVA N.º 0806908-67.2018.8.23.0010
Requerente: L.C.P.A.
Requerido: F. DA S.M.

Secretaria Vara / Jesp vdf c/mulher / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO, como se encontra a pare F. DA S.M., CPF nº XXX.XXX.363-84,
atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a
partir de sua publicação, intimando-a para tomar ciência da SENTENÇA, extraída dos autos em epígrafe,
cujo seu teor é o que segue: “(…) ISSO POSTO, ante a falta de elementos que levem à modificação do
entendimento inicial, em atenção ao princípio constitucional protetivo, previsto no art. 226, §8.º, da
Constituição Federal, nos termos da Lei 11.340/2006, e dos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC,
subsidiariamente, ESTE JUÍZO ACOLHE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA OFENDIDA
REQUERENTE, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO CAUTELAR PROTETIVO, nesta
parte, CONFIRMANDO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas,
PROIBITIVAS DE DETERMINADAS CONDUTAS, nos termos da decisão inicial proferida, que integra o
presente julgado, EXCETUANDO-SE, de outra parte, A MEDIDA RESTRITIVA DE VISITAÇÃO a
filhos/dependentes menores que a REVOGO, ante a não realização do estudo de caso, conforme
consignado das diligências negativas da Equipe Multidisciplinar do Juízo, nos termos dos arts. 22, IV e 30,
da Lei N.º 11.340/2006, bem como a MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, em que
sua vigência resta PREJUDICADA, pois que EXAURIU SEU EFEITO, tendo, há muito, atingido seu termo
final e, ainda, INDEFERINDO-SE O PEDIDO POR "OUTRAS" MEDIDAS, por falta de elementos bastantes a
aferir o trinômio necessidade/utilidade/adequação de outras medidas, conjuntamente, sendo que as
questões subjacentes à violência doméstica, adstritas à seara cível e de direito de família, precipuamente,
que devem ser apresentados em ação e juízo apropriados. (…) Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas devidas. Publicação e Registro via Projudi. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13 de
setembro de 2019. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular.”
E para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou
o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.
Sede do Juízo: Fórum Criminal – Min. Evandro Lins e Silva. Av. Cb. PM José Tabira de Alencar Macedo –
nº. 602, Caranã - Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2020.

T0xHkS8dL8EtoBgFnnwh5TU2WrQ=

Aécyo Alves de Moura Mota
Diretor de Secretaria
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COMARCA DE PACARAIMA
Expediente de 18/02/2020
TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR
COMARCA DE PACARAIMA
TERMO DE SORTEIO DE JURADOS – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO JÚRI - 2020
Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020 às 10h00min, nesta cidade de Pacaraima/RR, na sala do Tribunal
do Júri desta Comarca, presentes o MM. Juiz auxiliar da Comarca de Pacaraima/RR Dr. Marcelo Batistela
Moreira o representante do Ministério Público Dr. Valcio Ferri da Defensoria Pública Estadual Dra. Juliana
Gotardo e o Advogado representante da OAB/RR, Dr. Francisco Genival Pereira de Sousa.
Aberto o sorteio, procedeu-se a escolha dos jurados titulares e suplentes para atuaram na Primeira Reunião
Ordinária do Tribunal do Júri Popular de 2020 desta Comarca, tendo sido sorteados os seguintes Jurados:
Titulares:
1- EDSON COSTA MOREIRA; 2- EDSON GOMES ALVES; 3- ERALDO NUNES MENDES; 4- HERNANDRA CRISTINA DA C. PALHETA; 5- JOEL MARCOLINO DE SOUZA; 6- RAIMUNDO BABOSA FEITOSA;
7- ROGLAN LIMA BARBALHA; 8- FABIO FELIPE LOPES DA SILVA; 9- FRANCINE PEREIRA; 10- FRANCILDO MIGUEL DA SILVA; 11- FRANKMAR SILVA DE LIMA 12- FRANKINALDO SILVA CUNHA; 13GLAUCINEIDES SOUZA CUNHA; 14- JOCINEIDE CASTRO DE OLIVEIRA; 15- JOSEFA MARIA GERMANO FERREIRA; 16- KALISSA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA; 17- KÁSSIO DA SILVA CASTRO; 18- KATILA BRUNA DA SILVA; 19- LEIDIMARA SILVA DE MOURA; 20- LIDIANE DE SOUZA BOENO 21- SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA; 22- SUELEN BATISTA DA SILVA; 23- TEREZINHA DAVID; 24- VALDELINO
LIMA MOTA; 25- WAGNER MAGALHÃES ROTH.
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Suplentes:
26- ALDENISON LOURENÇO DOS SANTOS; 27- ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA; 28CLAUDENIRA ARAUJO DE MORAIS; 29- EFRAIM DE SOUZA BARROS; 30- IREUNICE DIAS DE SOUZA;
31- MARCOS CÉSAR DOS REIS FREIRE; 32- RICHARDS CRUZ MENDES; 33- STANLEY HERBERT DE
OLIVEIRA; 34- ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS; 35- ANGELO ANTONIO NADURO GIRÃO; 36LUDIANA CORDEIRO DA COSTA; 37- MANOEL PEIXOTO SOARES FILHO; 38- JOSETH SIQUEIRA
VICENTE; 39- FERNANDA SOUSA SILVA; 40- FRANCISCO JOÃO RIBEIRO DA SILVA; 41- GIULIANE
COSTA RODRIUGUES; 42- GIZELY RIETH PEREIRA DA SILVA; 43- JANIO DE SOUZA; 44- JORDELIA
PEREIRA DA SILVA; 45- LEILIANE MACÊDO DA SILVA; 46- MICHELI TOMAZ DOS SANTOS; 47SAMARA COSTA DE ARAUJO; 48- SAMIRA RODRIGUES COSTA; 49- SUANY DE SOUZA SALES; 50VANDERLANE JAMES LIMA.

MM Juiz: Presente. Ministério Público: Presente. Defensoria Pública: Presente por videoconferência. Representante da OAB/RR: Presente por videoconferência.

SICOJURR - 00070002
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Nenhuma objeção das partes. Por fim, mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo que vai devidamente
assinado lido e assinado por todos os presentes. Eu, Weslyson Costa de Souza, escrevente designado o digitei.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Expediente de 18FEV2020

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

PROCURADORIA GERAL
EDITAL Nº 001 - MPRR, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO A ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas legais atribuições, faz saber a todos os
interessados que, em conformidade com o ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 torna
público a abertura do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE.
DO ESTÁGIO
1.1 – O Programa de Estágio de Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio, tem por objetivo
proporcionar a preparação do estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por
meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino.
1.2 – O Estágio Extracurricular obedecerá ao disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (que
estabelece que o estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares e de caráter formativo do
aluno), no ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 (regulamenta o Programa de Estágio de
Nível Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio no MPRR) e na Resolução PGJ nº 001, de 06 de junho
de 2016 (regulamenta a jornada de trabalho, o registro de frequência e instituir o sistema de ponto
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, e dá
outras providências).
1.3 – O estagiário auxiliará o(s) Promotor(es) de Justiça e servidores da Comarca de ALTO ALEGRE nos
trabalhos e atividades administrativas.
1.4 – A jornada de atividade em estágio será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira,
perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais. O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses,
podendo ser rescindido nos casos previstos no art. 19, do ATO NORMATIVO Nº 004/19. Caso haja
interesse do Órgão Ministerial, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de
compromisso, respeitado o limite máximo de 02 (dois) anos.
1.5 – O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e
auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 6º, do ATO NORMATIVO nº
004/19. Deste valor serão deduzidos os valores conforme previsão no § 4º, do referido dispositivo legal.
1.5.1 – O estagiário que for servidor, empregado ou funcionário público, de qualquer das esferas (Federal,
Estadual ou Municipal), não fará jus à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte.
1.5.2 – O estagiário que se incluir em alguma das situações descritas no subitem 1.5.1 deverá ressarcir
valor eventualmente recebido de forma indevida.

DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas, distribuídas conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.

SICOJURR - 00069999
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1.6 – O estágio desenvolvido no Ministério Público do Estado de Roraima não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza, nos termos dos arts. 1º e 25, do ATO NORMATIVO Nº 004, de 29 de agosto de 2019.

Promotoria de Justiça/Comarca
Promotoria de Justiça da
Comarca de ALTO ALEGRE
Endereço: Rua Monte Roraima, s/n,
Centro
CEP: 69350-000 - Alto Alegre/RR
Tel.: (95) 3263.1472
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Vagas destinadas a
Vagas reservadas a pessoa
Concorrência geral/Turno com deficiência
01/Matutino
01/Vespertino

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

–*
--*

2.2 – As vagas, por Comarca, serão preenchidas a critério e necessidade da Administração, no decorrer do
prazo de validade do Processo Seletivo, obedecidas a ordem de classificação, o turno para o qual o
candidato concorreu, observado o disposto no item 2.3.
2.3 - Para a Promotoria de Justiça descrita no Quadro constante no item 2.1, serão elaboradas Listas de
Aprovados + Cadastro de Reserva, sendo: 01 (uma) Lista de Classificados para Concorrência Ampla,
elaborada por Turno (abrangendo todos os candidatos classificados até a 15ª Colocação, respeitados os
empates nesta última colocação) e, 01 (uma) Lista de Classificados exclusiva para Candidatos com
Deficiência, elaborada por Turno, com os devidamente classificados até a 3ª Colocação (respeitados os
empates nesta última colocação).
2.4 – Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva poderão ser convocados e, caso atendam aos
requisitos descritos no item 4.1 deste edital, poderão ser designados, no decorrer do prazo de validade do
certame.
2.5 - Não sendo preenchida a vaga destinada a qualquer dos Turnos ofertados ante a ausência de
concorrentes, poderá o Órgão Ministerial prover a vaga no Turno oposto, desde que haja espaço físico na
Promotoria de Justiça da Comarca e existam candidatos aprovados para o referido Turno.
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição
para as vagas no Processo Seletivo para a Promotoria de Justiça localizada na Comarca que pretende
concorrer.
3.2.1. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos no que tange aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência
do concurso.

3.4 – O candidato com deficiência deverá especificar a deficiência no Formulário de Inscrição e juntar os
seguintes documentos, na mesma data:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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3.3– Observadas as vagas descritas no Quadro constante no item 2.1, a cada 2 (DOIS) candidatos
designados da Lista de classificados para Concorrência Ampla (por Turno), será designado 01 (UM)
candidato com deficiência, obedecida a classificação constante na Lista Exclusiva dos Candidatos com
Deficiência (por Turno) conforme previsão no item 2.3, observando a ordem de classificação, o prazo de
validade do Processo Seletivo.
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3.5 – No ato da inscrição, o candidato especial deverá:
a) declarar-se com deficiência, e deseja concorrer nesta condição;
3.5.1 – A ausência da declaração de vontade excluirá, automaticamente, da condição de candidato a vaga
de pessoa com deficiência.
b) estar ciente das atribuições do estágio pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à
avaliação pelo desempenho dessas atribuições;
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3.6 – A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições constantes nos itens 3.1 a 3.5
implicará a perda do direito a ser convocado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
DOS REQUISITOS À SEREM INTEGRALMENTE PREENCHIDOS QUANDO DO ATO DE DESIGNAÇÃO
4.1 – O candidato, devidamente aprovado no processo seletivo e convocado, na data em que for
designado para preencher a vaga, deverá atender cumulativamente todos os requisitos a seguir
elencados:
a) Para todos os candidatos:
1) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Se estrangeiro, o candidato deve dominar a língua
portuguesa, além de observar o prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável
(art. 4º, Lei nº 11.788/08);
2) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) estar devidamente matriculado no Ensino Médio ou no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em
instituições de ensino oficiais ou reconhecidas pelo MEC, ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) nas aulas e aproveitamento escolar satisfatório;
4) residir na Comarca da Promotoria de Justiça onde a vaga está sendo disponibilizada neste Edital;
5) não estagiar em outra Entidade/Instituição Pública, nas entidades da administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou, ainda,
na iniciativa privada, dentre elas, advogado ou sociedade de advogados;
6) não possuir vínculo profissional com advogado ou sociedade de advogados, Poder Judiciário (Federal e
Estadual), Polícias (Civil, Militar ou Federal), Defensoria Pública (União ou Estadual), Ministério Público da
União, mesmo na condição de aprendiz.
b) Para os candidatos com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino Médio ou Ensino
Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos requisitos descritos na alínea “a” deste artigo, deverão
ainda:
1) estar no gozo dos direitos políticos;
2) não ter antecedentes criminais, comprovado mediante Folha de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual e Federal;
3) não ser servidor (efetivo ou comissionado) do Ministério Público do Estado de Roraima.
4) estar em dia com o serviço militar obrigatório (para o candidato do sexo masculino).
DA INSCRIÇÃO
5.1 – Poderão participar do processo seletivo os alunos devidamente matriculados nas Instituições
oficialmente reconhecidas e cursando o Nível Médio ou Técnico Integrado ao Ensino Médio que residam na
Comarca onde as vagas estão sendo ofertadas.
5.1.Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 (caso
tenha 18 anos completos).

5.3 – O candidato, no ato da inscrição preencherá o formulário de inscrição, devendo informar
obrigatoriamente qual o turno para a realização do estágio caso aprovado no certame, e entregará os
seguintes documentos:
5.3.1 - cópia do histórico escolar/boletim escolar correspondente ao último ano letivo concluído.
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5.2 – A inscrição para concorrer às vagas será realizada diretamente na Sede da Promotoria de Justiça
da Comarca que o candidato residir, cujo endereço da Promotoria de Justiça pode ser visualizado no
quadro disposto no item 2.1 deste edital.
5.2.1. A data de início das inscrições é 02/03/2020, com encerramento no dia 20/03/2020, no horário
compreendido de 08 às 12 e das 14 às 17 horas.
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5.3.2 – certidão ou declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino a que está matriculado,
atestando que o candidato está matriculado e cursando o ano letivo de 2020.
5.3.3 – cópia da certidão de nascimento.
5.3.4 – cópia da cédula de identidade ou CPF.
5.3.5 – cópia de todos os certificados ou documentos hábeis a comprovar a realização de Cursos de
Capacitação ou Extracurriculares, que serão objeto de análise para casos de desempate, conforme previsto
na alínea “c”, do item 6.7 deste edital.
5.3.5.1. Não será desclassificado o candidato que não entregar os documentos constantes no item 5.3.5.
Todavia, não serão aceitas apresentações e entregas dos mesmos em data posterior à de efetivação da
inscrição.
5.3.6 – Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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5.4 – Não será permitido ao candidato alterar o turno informado no ato da inscrição para a realização do
Estágio caso seja classificado no certame.
5.5 – Encerradas as inscrições, o Edital com os nomes dos candidatos inscritos no processo seletivo será
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente e publicado no sítio do Ministério Público do
Estado de Roraima (www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
5.6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, bem como, a apresentação
de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
DA SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 – A seleção será realizada pelo Membro que responde pela Promotoria de Justiça da Comarca do
Interior, em duas etapas, sendo:
ETAPAS

CRITÉRIO

Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS
PARA A FASE SUBSEQUENTE

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze)
primeiros candidatos, por turno, que
1ª ETAPA - análise do histórico
apresentarem
as
maiores
MGN,
escolar/boletim escolar do estudante
respeitados os empates até a 15ª
(apuração da Média Geral de Notas Classificatória e colocação;
-MGN), através das notas constantes eliminatória.
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três)
no Histórico Escolar/Boletim Escolar
primeiros candidatos, por turno, que
do último ano letivo concluído)
apresentarem
as
maiores
MGN,
respeitados os empates até a 3ª
colocação;

6.2 – Serão classificados na 1ª ETAPA, os 15 (quinze) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na
ampla concorrência e apresentarem a maior média geral de notas obtida através da análise do
Histórico/Boletim Escolar referente ao ano letivo concluído, respeitado o empate na 15ª colocação, bem
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2ª ETAPA – avaliação por meio de
redação, com no mínimo 15 linhas e
- Serão eliminados os candidatos que
no máximo 30, com tema a ser Classificatória e
não obtiverem no mínimo 60 (sessenta)
definido pela Comissão organizadora eliminatória.
pontos.
do certame, podendo ser atribuída a
nota de 0 (zero) à 100 (cem) pontos.
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como, os 03 (três) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na condição de pessoa com
deficiência, respeitado o empate na 3ª colocação.
6.2.1 – A média geral de notas (MGN) será obtida através da soma da nota final de todas as disciplinas
cursadas durante o ano letivo concluído (SNFD), dividida pelo número de disciplinas cursadas no ano letivo
concluído (Nº D), conforme fórmula
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MGN = SNFD
NºD
Sendo: MGN = Média Geral de Notas
SNFD = Soma da Nota Final de todas as Disciplinas Cursadas no ano letivo concluído (aprovadas e
reprovadas)
NºD = Número de Disciplinas
6.3 - Edital com os nomes dos candidatos classificados na 1ª FASE do processo seletivo que consiste na
análise do histórico escolar conforme disposto no item 5.2, será elaborado e fixado na Promotoria de Justiça
da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
6.4 – Serão automaticamente eliminados na 1ª ETAPA do certame, os candidatos cuja média geral de notas
(MGN) for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 15ª colocação para concorrência ampla, para o
turno a que concorreu (matutino e vespertino), bem como, os candidatos cuja média geral de notas (MGN)
for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 3ª colocação para pessoa com deficiência.
6.5 – Os candidatos classificados na 1ª ETAPA serão convocados para participar da 2ª ETAPA
(REDAÇÃO), em data e horário a serem definidos, os quais serão publicados mediante Edital fixado na
Promotoria de Justiça da Comarca correspondente, bem como, no sítio do Ministério Público do Estado de
Roraima (www.mprr.mp.br).
6.6 – Serão aprovados para as vagas ofertadas nos respectivos turnos (matutino e vespertino), os
candidatos que apresentarem a Maior Nota Geral (MNG), obtida pela soma da nota da 1ª Etapa com a nota
atribuída na 2ª Etapa, conforme fórmula.
MNG = MGN + NR
Sendo: MNG = Maior Nota Geral
MGN = Média Geral de Notas
NR = Nota da Redação
6.6.1 – Formarão Cadastro de Reserva os candidatos APROVADOS, além do número de vagas disponíveis.
6.7 - Os casos de empate serão resolvidos de acordo com os seguintes critérios, nesta ordem:
a) maior média geral de notas (MGN);
b) maior nota obtida na Redação (NR);
c) maior nota obtida pela soma dos cursos de capacitação ou extracurriculares, comprovados mediante
entrega de Certificado ou documento hábil e válido, sendo atribuída a nota de 1,0 (um) ponto para cada
curso, exclusivamente para fim de desempate;
d) candidato que tiver maior idade.

DOS RECURSOS
7.1 – Todos os Editais referentes ao Processo Seletivo, serão divulgados obrigatoriamente no endereço
eletrônico www.mprr.mp.br, instrumento considerado oficial, inclusive para contagem de prazos e, fixados
na Promotoria de Justiça da Comarca. Nos demais meios de comunicação escrita (DOE e DJE), a
publicação ficará a critério da Administração.
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6.8 – Caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar e dispensar os estagiários, nos termos do ATO
NORMATIVO nº 004/19.
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7.2 – O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer dos resultados, poderá fazê-lo no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de publicação no endereço eletrônico
www.mprr.mp.br.
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7.3 – Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão Organizadora do Concurso, por meio do preenchimento
de formulário padrão (Anexo I), que deverá ser protocolado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca,
no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
7.4 – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no recurso, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.
7.5 – Não será aceito recurso contra resultados definitivos ou protocolados intempestivamente.
7.6 – Do resultado dos recursos ou da homologação do certame não cabe recurso para Autoridade
Superior.
7.7 – A homologação do certame será divulgado no site do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, no Diário Oficial do Estado – DOE e
disponibilizado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca a que o candidato concorreu à vaga.
DA CONVOCAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1 - Após a homologação do resultado do certame, os candidatos aprovados que forem convocados,
deverão apresentar no prazo especificado, os documentos a seguir elencados e preencher as declarações
que lhes serão apresentadas pelo Órgão Ministerial:

b) Para os candidatos convocados com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino
Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos documentos descritos na alínea “a”, do
item 8.1, deverão, ainda, apresentar:
1) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Estadual;
2) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Federal;
3) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Estadual, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
4) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Federal, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
5) Cópia do Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição, ou certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
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a) Para todos os candidatos convocados:
1) Certidão ou declaração atualizada e histórico escolar, expedida pela Instituição de Ensino, discriminando
as notas obtidas pelo aluno durante o Curso;
2) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com fotografia, com validade em todo o território nacional;
3) Cópia do CPF, caso o candidato possua;
4) 01 (uma) fotografia 3x4, colorida e recente;
5) Cópia do comprovante de Residência;
6) Cópia de Certificados de Cursos de Capacitação ou Cursos Extracurriculares realizados, com
apresentação do original para autenticação, caso o candidato possua;
7) Declaração de tipo sanguíneo;
8) Declaração de não impedimentos referentes às atividades relacionadas à Advocacia, funções judiciais e
funções policiais (cargo efetivo ou comissionado), conforme inciso I, do art. 16, do ATO NORMATIVO nº
004, de 29 de setembro de 2008, publicado no DOE nº 905, de 17 de setembro do mesmo ano, e do art. 52,
da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Roraima);
9) Declaração de não acúmulo de Estágios;
10) Declaração de que não faz parte do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Roraima;
11) Declaração de que desenvolverá o Estágio em horário oposto ao de estudo e de trabalho, neste último
caso, se desenvolver atividade laborativa.
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6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
8.1.1. As Declarações contidas nas alíneas “a.7” até “a.11” serão oferecidas pelo Ministério Público do
Estado de Roraima ao estudante para preenchimento no ato da entrega dos documentos elencados neste
artigo.
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8.2 – O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para o turno a
que concorreu e o disposto no item 3.3.
8.3 - O candidato aprovado e convocado, se designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá atender a
todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste edital.
8.3.1 - O candidato aprovado que, no ato da convocação ou da designação não atender a todos os
requisitos do item 4.1, poderá requerer, por uma única vez, a reclassificação.
8.3.2 - Se, após o pedido de reclassificação deferido, o candidato for novamente convocado ou designado e
permanecer impedido de preencher a vaga que lhe está sendo disponibilizada, independente o motivo
apresentado o candidato será desclassificado, perdendo o direito à vaga.
8.4 - Conforme art. 52, da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Roraima) e art. 16, inciso I, do Ato nº 004, de 29 de agosto de 2019, publicado no
DOE nº 3553, (p. 12 a 14), de 03 de setembro do mesmo ano, o candidato aprovado que, exercer atividades
relacionadas à Advocacia, funções judiciais e funções policiais, sejam na condição de cargo efetivo ou
comissionado, será desclassificado com consequente perda do direito à vaga.
8.5 – O estagiário aprovado e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá realizar cadastro junto ao
Agente de Integração (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA), para que possa firmar
Termo de Compromisso, que será assinado pelo Ministério Público do Estado de Roraima, a Instituição de
Ensino e o Agente de Integração.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – Todos os Editais, convocações, avisos, serão divulgados no site www.mprr.mp.br, meio este
considerado Oficial para fins de contagem de prazos, inclusive para interposição de recurso e, fixação nas
Promotorias de Justiça da respectiva Comarca.
9.2 – O candidato aprovado que não cumprir os dispositivos do Edital, não requerer a reclassificação, ou
ainda, que apresentar irregularidade na documentação ou qualquer outra restrição não justificada e aceita,
perderá o direito à vaga, hipótese em que poderá ser convocado e/ou designado o candidato subsequente a
ele na classificação, se houver.
9.3 – O MPRR não está obrigado a entrar em contato com os candidatos quando da publicação de qualquer
Edital ou ato. Cabe aos candidatos a responsabilidade de acompanhar pelo site, ou buscar informações
junto a Promotoria de Justiça correspondente.
9.4 – O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração Superior do Ministério Público.
9.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.

Cumpra-se. Publique-se.

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
0187834 e o código CRC 8AE6E3A1.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 11/02/2020, às 07:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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EDITAL Nº 001 - MPRR, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO A ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MUCAJAÍ.
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas legais atribuições, faz saber a todos os
interessados que, em conformidade com o ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 torna
público a abertura do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MUCAJAÍ.
DO ESTÁGIO
1.1 – O Programa de Estágio de Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio, tem por objetivo
proporcionar a preparação do estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por
meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino.
1.2 – O Estágio Extracurricular obedecerá ao disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (que
estabelece que o estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares e de caráter formativo do
aluno), no ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 (regulamenta o Programa de Estágio de
Nível Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio no MPRR) e na Resolução PGJ nº 001, de 06 de junho
de 2016 (regulamenta a jornada de trabalho, o registro de frequência e instituir o sistema de ponto
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, e dá
outras providências).
1.3 – O estagiário auxiliará o(s) Promotor(es) de Justiça e servidores da Comarca de MUCAJAÍ. nos
trabalhos e atividades administrativas.
1.4 – A jornada de atividade em estágio será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira,
perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais. O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses,
podendo ser rescindido nos casos previstos no art. 19, do ATO NORMATIVO Nº 004/19. Caso haja
interesse do Órgão Ministerial, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de
compromisso, respeitado o limite máximo de 02 (dois) anos.
1.5 – O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e
auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 6º, do ATO NORMATIVO nº
004/19. Deste valor serão deduzidos os valores conforme previsão no § 4º, do referido dispositivo legal.
1.5.1 – O estagiário que for servidor, empregado ou funcionário público, de qualquer das esferas (Federal,
Estadual ou Municipal), não fará jus à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte.
1.5.2 – O estagiário que se incluir em alguma das situações descritas no subitem 1.5.1 deverá ressarcir
valor eventualmente recebido de forma indevida.
1.6 – O estágio desenvolvido no Ministério Público do Estado de Roraima não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza, nos termos dos arts. 1º e 25, do ATO NORMATIVO Nº 004, de 29 de agosto de 2019.

2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas, distribuídas conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.
Promotoria de Justiça/Comarca

Vagas destinadas a
Vagas reservadas a
Concorrência geral/Turno pessoa com deficiência
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DAS VAGAS

Promotoria de Justiça da Comarca
de MUCAJAÍ.
Endereço: Av. Nossa Senhora de
Fátima, nº 2966 - Centro
CEP: 69340-000 - Mucajaí/RR
Tel.: (95) 3542.1635
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2.2 – As vagas, por Comarca, serão preenchidas a critério e necessidade da Administração, no decorrer do
prazo de validade do Processo Seletivo, obedecidas a ordem de classificação, o turno para o qual o
candidato concorreu, observado o disposto no item 2.3.
2.3 - Para a Promotoria de Justiça descrita no Quadro constante no item 2.1, serão elaboradas Listas de
Aprovados + Cadastro de Reserva, sendo: 01 (uma) Lista de Classificados para Concorrência Ampla,
elaborada por Turno (abrangendo todos os candidatos classificados até a 6ª Colocação, respeitados os
empates nesta última colocação) e, 01 (uma) Lista de Classificados exclusiva para Candidatos com
Deficiência, elaborada por Turno, com os devidamente classificados até a 3ª Colocação (respeitados os
empates nesta última colocação).
2.4 – Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva poderão ser convocados e, caso atendam aos
requisitos descritos no item 4.1 deste edital, poderão ser designados, no decorrer do prazo de validade do
certame.
2.5 - Não sendo preenchida a vaga destinada a qualquer dos Turnos ofertados ante a ausência de
concorrentes, poderá o Órgão Ministerial prover a vaga no Turno oposto, desde que haja espaço físico na
Promotoria de Justiça da Comarca e existam candidatos aprovados para o referido Turno.
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição
para as vagas no Processo Seletivo para a Promotoria de Justiça localizada na Comarca que pretende
concorrer.
3.2.1. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos no que tange aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência
do concurso.

3.4 – O candidato com deficiência deverá especificar a deficiência no Formulário de Inscrição e juntar os
seguintes documentos, na mesma data:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
3.5 – No ato da inscrição, o candidato especial deverá:
a) declarar-se com deficiência, e deseja concorrer nesta condição;
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3.3– Observadas as vagas descritas no Quadro constante no item 2.1, a cada 2 (DOIS) candidatos
designados da Lista de classificados para Concorrência Ampla (por Turno), será designado 01 (UM)
candidato com deficiência, obedecida a classificação constante na Lista Exclusiva dos Candidatos com
Deficiência (por Turno) conforme previsão no item 2.3, observando a ordem de classificação, o prazo de
validade do Processo Seletivo.
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3.5.1 – A ausência da declaração de vontade excluirá, automaticamente, da condição de candidato a vaga
de pessoa com deficiência.
b) estar ciente das atribuições do estágio pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à
avaliação pelo desempenho dessas atribuições;
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3.6 – A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições constantes nos itens 3.1 a 3.5
implicará a perda do direito a ser convocado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
DOS REQUISITOS À SEREM INTEGRALMENTE PREENCHIDOS QUANDO DO ATO DE DESIGNAÇÃO
4.1 – O candidato, devidamente aprovado no processo seletivo e convocado, na data em que for
designado para preencher a vaga, deverá atender cumulativamente todos os requisitos a seguir
elencados:
a) Para todos os candidatos:
1) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Se estrangeiro, o candidato deve dominar a língua
portuguesa, além de observar o prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável
(art. 4º, Lei nº 11.788/08);
2) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) estar devidamente matriculado no Ensino Médio ou no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em
instituições de ensino oficiais ou reconhecidas pelo MEC, ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) nas aulas e aproveitamento escolar satisfatório;
4) residir na Comarca da Promotoria de Justiça onde a vaga está sendo disponibilizada neste Edital;
5) não estagiar em outra Entidade/Instituição Pública, nas entidades da administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou, ainda,
na iniciativa privada, dentre elas, advogado ou sociedade de advogados;
6) não possuir vínculo profissional com advogado ou sociedade de advogados, Poder Judiciário (Federal e
Estadual), Polícias (Civil, Militar ou Federal), Defensoria Pública (União ou Estadual), Ministério Público da
União, mesmo na condição de aprendiz.
b) Para os candidatos com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino Médio ou Ensino
Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos requisitos descritos na alínea “a” deste artigo, deverão
ainda:
1) estar no gozo dos direitos políticos;
2) não ter antecedentes criminais, comprovado mediante Folha de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual e Federal;
3) não ser servidor (efetivo ou comissionado) do Ministério Público do Estado de Roraima.
4) estar em dia com o serviço militar obrigatório (para o candidato do sexo masculino).
DA INSCRIÇÃO
5.1 – Poderão participar do processo seletivo os alunos devidamente matriculados nas Instituições
oficialmente reconhecidas e cursando o Nível Médio ou Técnico Integrado ao Ensino Médio que residam na
Comarca onde as vagas estão sendo ofertadas.
5.1.Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 (caso
tenha 18 anos completos).

5.3 – O candidato, no ato da inscrição preencherá o formulário de inscrição, devendo informar
obrigatoriamente qual o turno para a realização do estágio caso aprovado no certame, e entregará os
seguintes documentos:
5.3.1 - cópia do histórico escolar/boletim escolar correspondente ao último ano letivo concluído.
5.3.2 – certidão ou declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino a que está matriculado,
atestando que o candidato está matriculado e cursando o ano letivo de 2020.
5.3.3 – cópia da certidão de nascimento.
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5.2 – A inscrição para concorrer às vagas será realizada diretamente na Sede da Promotoria de Justiça
da Comarca que o candidato residir, cujo endereço da Promotoria de Justiça pode ser visualizado no
quadro disposto no item 2.1 deste edital.
5.2.1. A data de início das inscrições é 02/03/2020, com encerramento no dia 20/03/2020, no horário
compreendido de 08 às 12 e das 14 às 17 horas.
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5.3.4 – cópia da cédula de identidade ou CPF.
5.3.5 – cópia de todos os certificados ou documentos hábeis a comprovar a realização de Cursos de
Capacitação ou Extracurriculares, que serão objeto de análise para casos de desempate, conforme previsto
na alínea “b”, do item 6.7 deste edital.
5.3.5.1. Não será desclassificado o candidato que não entregar os documentos constantes no item 5.3.5.
Todavia, não serão aceitas apresentações e entregas dos mesmos em data posterior à de efetivação da
inscrição.
5.3.6 – Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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5.4 – Não será permitido ao candidato alterar o turno informado no ato da inscrição para a realização do
Estágio caso seja classificado no certame.
5.5 – Encerradas as inscrições, o Edital com os nomes dos candidatos inscritos no processo seletivo será
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente e publicado no sítio do Ministério Público do
Estado de Roraima (www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
5.6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, bem como, a apresentação
de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
DA SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 – A seleção será realizada pelo Membro que responde pela Promotoria de Justiça da Comarca do
Interior, em duas etapas, sendo:
ETAPAS

CRITÉRIO

Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS
PARA A FASE SUBSEQUENTE

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze)
primeiros candidatos, por turno, que
1ª ETAPA - análise do histórico
apresentarem
as
maiores
MGN,
escolar/boletim escolar do estudante
respeitados os empates até a 6ª
(apuração da Média Geral de Notas Classificatória e colocação;
-MGN), através das notas constantes eliminatória.
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três)
no Histórico Escolar/Boletim Escolar
primeiros candidatos, por turno, que
do último ano letivo concluído)
apresentarem
as
maiores
MGN,
respeitados os empates até a 3ª
colocação;

6.2 – Serão classificados na 1ª ETAPA, os 15 (quinze) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na
ampla concorrência e apresentarem a maior média geral de notas obtida através da análise do
Histórico/Boletim Escolar referente ao ano letivo concluído, respeitado o empate na 15ª colocação, bem
como, os 03 (três) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na condição de pessoa com
deficiência, respeitado o empate na 3ª colocação.
6.2.1 – A média geral de notas (MGN) será obtida através da soma da nota final de todas as disciplinas
cursadas durante o ano letivo concluído (SNFD), dividida pelo número de disciplinas cursadas no ano letivo
concluído (Nº D), conforme fórmula
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2ª ETAPA – avaliação por meio de
redação, com no mínimo 15 linhas e
- Os candidatos que alcançarem a
Classificatória e
no máximo 30, com tema a ser
média maior que 50 pontos na
eliminatória.
definido pela Comissão organizadora
avaliação serão aprovados.
do certame.
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MGN = SNFD
NºD
Sendo: MGN = Média Geral de Notas
SNFD = Soma da Nota Final de todas as Disciplinas Cursadas no ano letivo concluído (aprovadas e
reprovadas)
NºD = Número de Disciplinas
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6.3 - Edital com os nomes dos candidatos classificados na 1ª FASE do processo seletivo que consiste na
análise do histórico escolar conforme disposto no item 5.2, será elaborado e fixado na Promotoria de Justiça
da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
6.4 – Serão automaticamente eliminados na 1ª ETAPA do certame, os candidatos cuja média geral de notas
(MGN) for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 15ª colocação para concorrência ampla, para o
turno a que concorreu (matutino e vespertino), bem como, os candidatos cuja média geral de notas (MGN)
for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 3ª colocação para pessoa com deficiência.
6.5 – Os candidatos classificados na 1ª ETAPA serão convocados para participar da 2ª ETAPA
(AVALIAÇÃO), em data e horário designados a ser definido, os quais serão veiculados mediante Edital
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério
Público do Estado de Roraima (www.mprr.mp.br).
6.6 – Serão aprovados para as vagas ofertadas nos respectivos turnos (matutino e vespertino), os
candidatos que apresentarem a Maior Nota Geral (MNG), obtida pela soma da nota obtida na 1ª Etapa com
a nota atribuída na 2ª Etapa, conforme fórmula.
MNG = MGN + NAV
Sendo: MNG = Maior Nota Geral
MGN = Média Geral de Notas
NAV = Nota da avaliação
6.6.1 – Formarão Cadastro de Reserva os candidatos APROVADOS na 2ª ETAPA e não restaram
classificados na 1ª colocação no Turno a que concorreu, ou seja, do 2º ao 15 º colocado na Lista de Ampla
Concorrência e, o 2º e 3º colocados, na concorrência entre pessoas com deficiência.
6.7 - Os casos de empate serão resolvidos de acordo com os seguintes critérios, nesta ordem:
a) maior média geral de notas (MGN);
b) maior nota obtida pela soma dos cursos de capacitação ou extracurriculares, comprovados mediante
entrega de Certificado ou documento hábil e válido;
c) candidato que tiver maior idade.
6.7.1 – Para cada Curso realizado pelo candidato e comprovado, será atribuída a nota 1,0 (um) ponto,
somados na MNG.

DOS RECURSOS
7.1 – Todos os Editais referentes ao Processo Seletivo, serão divulgados obrigatoriamente no endereço
eletrônico www.mprr.mp.br, instrumento considerado oficial, inclusive para contagem de prazos e, fixados
na Promotoria de Justiça da Comarca. Nos demais meios de comunicação escrita (DOE e DJE), a
publicação ficará a critério da Administração.
7.2 – O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer dos resultados, poderá fazê-lo no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de publicação no endereço eletrônico
www.mprr.mp.br.
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6.8 – Caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar e dispensar os estagiários, nos termos do ATO
NORMATIVO nº 004/19.
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7.3 – Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão Organizadora do Concurso, por meio do preenchimento
de formulário padrão (Anexo I), que deverá ser protocolado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca,
no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
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7.4 – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no recurso, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.
7.5 – Não será aceito recurso contra resultados definitivos ou protocolados intempestivamente.
7.6 – Do resultado dos recursos ou da homologação do certame não cabe recurso para Autoridade
Superior.
7.7 – A homologação do certame será divulgado no site do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, no Diário Oficial do Estado – DOE e
disponibilizado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca a que o candidato concorreu à vaga.
DA CONVOCAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1 - Após a homologação do resultado do certame, os candidatos aprovados que forem convocados,
deverão apresentar no prazo especificado, os documentos a seguir elencados e preencher as declarações
que lhes serão apresentadas pelo Órgão Ministerial:

b) Para os candidatos convocados com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino
Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos documentos descritos na alínea “a”, do
item 8.1, deverão, ainda, apresentar:
1) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Estadual;
2) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Federal;
3) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Estadual, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
4) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Federal, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
5) Cópia do Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição, ou certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
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a) Para todos os candidatos convocados:
1) Certidão ou declaração atualizada e histórico escolar, expedida pela Instituição de Ensino, discriminando
as notas obtidas pelo aluno durante o Curso;
2) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com fotografia, com validade em todo o território nacional;
3) Cópia do CPF, caso o candidato possua;
4) 01 (uma) fotografia 3x4, colorida e recente;
5) Cópia do comprovante de Residência;
6) Cópia de Certificados de Cursos de Capacitação ou Cursos Extracurriculares realizados, com
apresentação do original para autenticação, caso o candidato possua;
7) Declaração de tipo sanguíneo;
8) Declaração de não impedimentos referentes às atividades relacionadas à Advocacia, funções judiciais e
funções policiais (cargo efetivo ou comissionado), conforme inciso I, do art. 16, do ATO NORMATIVO nº
004, de 29 de setembro de 2008, publicado no DOE nº 905, de 17 de setembro do mesmo ano, e do art. 52,
da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Roraima);
9) Declaração de não acúmulo de Estágios;
10) Declaração de que não faz parte do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Roraima;
11) Declaração de que desenvolverá o Estágio em horário oposto ao de estudo e de trabalho, neste último
caso, se desenvolver atividade laborativa.
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8.1.1. As Declarações contidas nas alíneas “a.7” até “a.11” serão oferecidas pelo Ministério Público do
Estado de Roraima ao estudante para preenchimento no ato da entrega dos documentos elencados neste
artigo.
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8.2 – O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para o turno a
que concorreu e o disposto no item 3.3.
8.3 - O candidato aprovado e convocado, se designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá atender a
todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste edital.
8.3.1 - O candidato aprovado que, no ato da convocação ou da designação não atender a todos os
requisitos do item 4.1, poderá requerer, por uma única vez, a reclassificação.
8.3.2 - Se, após o pedido de reclassificação deferido, o candidato for novamente convocado ou designado e
permanecer impedido de preencher a vaga que lhe está sendo disponibilizada, independente o motivo
apresentado o candidato será desclassificado, perdendo o direito à vaga.
8.4 - Conforme art. 52, da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Roraima) e art. 16, inciso I, do Ato nº 004, de 29 de agosto de 2019, publicado no
DOE nº 3553, (p. 12 a 14), de 03 de setembro do mesmo ano, o candidato aprovado que, exercer atividades
relacionadas à Advocacia, funções judiciais e funções policiais, sejam na condição de cargo efetivo ou
comissionado, será desclassificado com consequente perda do direito à vaga.
8.5 – O estagiário aprovado e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá realizar cadastro junto ao
Agente de Integração (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA), para que possa firmar
Termo de Compromisso, que será assinado pelo Ministério Público do Estado de Roraima, a Instituição de
Ensino e o Agente de Integração.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – Todos os Editais, convocações, avisos, serão divulgados no site www.mprr.mp.br, meio este
considerado Oficial para fins de contagem de prazos, inclusive para interposição de recurso e, fixação nas
Promotorias de Justiça da respectiva Comarca.
9.2 – O candidato aprovado que não cumprir os dispositivos do Edital, não requerer a reclassificação, ou
ainda, que apresentar irregularidade na documentação ou qualquer outra restrição não justificada e aceita,
perderá o direito à vaga, hipótese em que poderá ser convocado e/ou designado o candidato subsequente a
ele na classificação, se houver.
9.3 – O MPRR não está obrigado a entrar em contato com os candidatos quando da publicação de qualquer
Edital ou ato. Cabe aos candidatos a responsabilidade de acompanhar pelo site, ou buscar informações
junto a Promotoria de Justiça correspondente.
9.4 – O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração Superior do Ministério Público.
9.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Publique-se.

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
0188416 e o código CRC 90D3434C.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 11/02/2020, às 07:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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EDITAL Nº 001 - MPRR, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
III PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO A ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM.

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas legais atribuições, faz saber a todos os
interessados que, em conformidade com o ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 torna
público a abertura do III PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM.
DO ESTÁGIO
1.1 – O Programa de Estágio de Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio, tem por objetivo
proporcionar a preparação do estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por
meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino.
1.2 – O Estágio Extracurricular obedecerá ao disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (que
estabelece que o estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares e de caráter formativo do
aluno), no ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 (regulamenta o Programa de Estágio de
Nível Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio no MPRR) e na Resolução PGJ nº 001, de 06 de junho
de 2016 (regulamenta a jornada de trabalho, o registro de frequência e instituir o sistema de ponto
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, e dá
outras providências).
1.3 – O estagiário auxiliará o(s) Promotor(es) de Justiça e servidores da Comarca de BONFIM. nos
trabalhos e atividades administrativas.
1.4 – A jornada de atividade em estágio será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira,
perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais. O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses,
podendo ser rescindido nos casos previstos no art. 19, do ATO NORMATIVO Nº 004/19. Caso haja
interesse do Órgão Ministerial, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de
compromisso, respeitado o limite máximo de 02 (dois) anos.
1.5 – O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e
auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 6º, do ATO NORMATIVO nº
004/19. Deste valor serão deduzidos os valores conforme previsão no § 4º, do referido dispositivo legal.
1.5.1 – O estagiário que for servidor, empregado ou funcionário público, de qualquer das esferas (Federal,
Estadual ou Municipal), não fará jus à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte.
1.5.2 – O estagiário que se incluir em alguma das situações descritas no subitem 1.5.1 deverá ressarcir
valor eventualmente recebido de forma indevida.
1.6 – O estágio desenvolvido no Ministério Público do Estado de Roraima não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza, nos termos dos arts. 1º e 25, do ATO NORMATIVO Nº 004, de 29 de agosto de 2019.
DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas, distribuídas conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.

Promotoria de Justiça da Comarca
de BONFIM.
Endereço: Rua Maria Deolinda de
Franco Megias, s/nº - Cidade Nova
CEP: 69380-000 - Bonfim/RR

Vagas destinadas a
Vagas reservadas a
Concorrência geral/Turno pessoa com deficiência
01/Matutino
01/Vespertino
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Promotoria de Justiça/Comarca
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Tel.: (95) 3552-1334
2.2 – As vagas, por Comarca, serão preenchidas a critério e necessidade da Administração, no decorrer do
prazo de validade do Processo Seletivo, obedecidas a ordem de classificação, o turno para o qual o
candidato concorreu, observado o disposto no item 2.3.
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2.3 - Para a Promotoria de Justiça descrita no Quadro constante no item 2.1, serão elaboradas Listas de
Aprovados + Cadastro de Reserva, sendo: 01 (uma) Lista de Classificados para Concorrência Ampla,
elaborada por Turno (abrangendo todos os candidatos classificados até a 6ª Colocação, respeitados os
empates nesta última colocação) e, 01 (uma) Lista de Classificados exclusiva para Candidatos com
Deficiência, elaborada por Turno, com os devidamente classificados até a 3ª Colocação (respeitados os
empates nesta última colocação).
2.4 – Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva poderão ser convocados e, caso atendam aos
requisitos descritos no item 4.1 deste edital, poderão ser designados, no decorrer do prazo de validade do
certame.
2.5 - Não sendo preenchida a vaga destinada a qualquer dos Turnos ofertados ante a ausência de
concorrentes, poderá o Órgão Ministerial prover a vaga no Turno oposto, desde que haja espaço físico na
Promotoria de Justiça da Comarca e existam candidatos aprovados para o referido Turno.
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição
para as vagas no Processo Seletivo para a Promotoria de Justiça localizada na Comarca que pretende
concorrer.
3.2.1. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos no que tange aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência
do concurso.
3.3– Observadas as vagas descritas no Quadro constante no item 2.1, a cada 2 (DOIS) candidatos
designados da Lista de classificados para Concorrência Ampla (por Turno), será designado 01 (UM)
candidato com deficiência, obedecida a classificação constante na Lista Exclusiva dos Candidatos com
Deficiência (por Turno) conforme previsão no item 2.3, observando a ordem de classificação, o prazo de
validade do Processo Seletivo.

3.5 – No ato da inscrição, o candidato especial deverá:
a) declarar-se com deficiência, e deseja concorrer nesta condição;
3.5.1 – A ausência da declaração de vontade excluirá, automaticamente, da condição de candidato a vaga
de pessoa com deficiência.
b) estar ciente das atribuições do estágio pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à
avaliação pelo desempenho dessas atribuições;
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3.4 – O candidato com deficiência deverá especificar a deficiência no Formulário de Inscrição e juntar os
seguintes documentos, na mesma data:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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3.6 – A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições constantes nos itens 3.1 a 3.5
implicará a perda do direito a ser convocado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
DOS REQUISITOS À SEREM INTEGRALMENTE PREENCHIDOS QUANDO DO ATO DE DESIGNAÇÃO
4.1 – O candidato, devidamente aprovado no processo seletivo e convocado, na data em que for
designado para preencher a vaga, deverá atender cumulativamente todos os requisitos a seguir
elencados:
a) Para todos os candidatos:
1) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Se estrangeiro, o candidato deve dominar a língua
portuguesa, além de observar o prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável
(art. 4º, Lei nº 11.788/08);
2) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) estar devidamente matriculado no Ensino Médio ou no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em
instituições de ensino oficiais ou reconhecidas pelo MEC, ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) nas aulas e aproveitamento escolar satisfatório;
4) residir na Comarca da Promotoria de Justiça onde a vaga está sendo disponibilizada neste Edital;
5) não estagiar em outra Entidade/Instituição Pública, nas entidades da administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou, ainda,
na iniciativa privada, dentre elas, advogado ou sociedade de advogados;
6) não possuir vínculo profissional com advogado ou sociedade de advogados, Poder Judiciário (Federal e
Estadual), Polícias (Civil, Militar ou Federal), Defensoria Pública (União ou Estadual), Ministério Público da
União, mesmo na condição de aprendiz.
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b) Para os candidatos com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino Médio ou Ensino
Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos requisitos descritos na alínea “a” deste artigo, deverão
ainda:
1) estar no gozo dos direitos políticos;
2) não ter antecedentes criminais, comprovado mediante Folha de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual e Federal;
3) não ser servidor (efetivo ou comissionado) do Ministério Público do Estado de Roraima.
4) estar em dia com o serviço militar obrigatório (para o candidato do sexo masculino).
DA INSCRIÇÃO
5.1 – Poderão participar do processo seletivo os alunos devidamente matriculados nas Instituições
oficialmente reconhecidas e cursando o Nível Médio ou Técnico Integrado ao Ensino Médio que residam na
Comarca onde as vagas estão sendo ofertadas.
5.1.Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 (caso
tenha 18 anos completos).

5.3 – O candidato, no ato da inscrição preencherá o formulário de inscrição, devendo informar
obrigatoriamente qual o turno para a realização do estágio caso aprovado no certame, e entregará os
seguintes documentos:
5.3.1 - cópia do histórico escolar/boletim escolar correspondente ao último ano letivo concluído.
5.3.2 – certidão ou declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino a que está matriculado,
atestando que o candidato está matriculado e cursando o ano letivo de 2020.
5.3.3 – cópia da certidão de nascimento.
5.3.4 – cópia da cédula de identidade ou CPF.
5.3.5 – cópia de todos os certificados ou documentos hábeis a comprovar a realização de Cursos de
Capacitação ou Extracurriculares, que serão objeto de análise para casos de desempate, conforme previsto
na alínea “b”, do item 6.7 deste edital.
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5.2 – A inscrição para concorrer às vagas será realizada diretamente na Sede da Promotoria de Justiça
da Comarca que o candidato residir, cujo endereço da Promotoria de Justiça pode ser visualizado no
quadro disposto no item 2.1 deste edital.
5.2.1. A data de início das inscrições é 02/03/2020, com encerramento no dia 20/03/2020, no horário
compreendido de 08 às 12 e das 14 às 17 horas.
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5.3.5.1. Não será desclassificado o candidato que não entregar os documentos constantes no item 5.3.5.
Todavia, não serão aceitas apresentações e entregas dos mesmos em data posterior à de efetivação da
inscrição.
5.3.6 – Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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5.4 – Não será permitido ao candidato alterar o turno informado no ato da inscrição para a realização do
Estágio caso seja classificado no certame.
5.5 – Encerradas as inscrições, o Edital com os nomes dos candidatos inscritos no processo seletivo será
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente e publicado no sítio do Ministério Público do
Estado de Roraima (www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
5.6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, bem como, a apresentação
de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
DA SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 – A seleção será realizada pelo Membro que responde pela Promotoria de Justiça da Comarca do
Interior, em duas etapas, sendo:
ETAPAS

CRITÉRIO

Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS
PARA A FASE SUBSEQUENTE

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze)
primeiros candidatos, por turno, que
1ª ETAPA - análise do histórico
apresentarem
as
maiores
MGN,
escolar/boletim escolar do estudante
respeitados os empates até a 6ª
(apuração da Média Geral de Notas Classificatória e colocação;
-MGN), através das notas constantes eliminatória.
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três)
no Histórico Escolar/Boletim Escolar
primeiros candidatos, por turno, que
do último ano letivo concluído)
apresentarem
as
maiores
MGN,
respeitados os empates até a 3ª
colocação;
2ª ETAPA – avaliação por meio de
redação, com no mínimo 15 linhas e
- Os candidatos que alcançarem a
Classificatória e
no máximo 30, com tema a ser
média maior que 50 pontos na avaliação
eliminatória.
definido pela Comissão organizadora
serão aprovados.
do certame.
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6.2 – Serão classificados na 1ª ETAPA, os 15 (quinze) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na
ampla concorrência e apresentarem a maior média geral de notas obtida através da análise do
Histórico/Boletim Escolar referente ao ano letivo concluído, respeitado o empate na 15ª colocação, bem
como, os 03 (três) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na condição de pessoa com
deficiência, respeitado o empate na 3ª colocação.
6.2.1 – A média geral de notas (MGN) será obtida através da soma da nota final de todas as disciplinas
cursadas durante o ano letivo concluído (SNFD), dividida pelo número de disciplinas cursadas no ano letivo
concluído (Nº D), conforme fórmula
MGN = SNFD
NºD
Sendo: MGN = Média Geral de Notas
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SNFD = Soma da Nota Final de todas as Disciplinas Cursadas no ano letivo concluído (aprovadas e
reprovadas)
NºD = Número de Disciplinas
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6.3 - Edital com os nomes dos candidatos classificados na 1ª FASE do processo seletivo que consiste na
análise do histórico escolar conforme disposto no item 5.2, será elaborado e fixado na Promotoria de Justiça
da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
6.4 – Serão automaticamente eliminados na 1ª ETAPA do certame, os candidatos cuja média geral de notas
(MGN) for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 15ª colocação para concorrência ampla, para o
turno a que concorreu (matutino e vespertino), bem como, os candidatos cuja média geral de notas (MGN)
for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 3ª colocação para pessoa com deficiência.
6.5 – Os candidatos classificados na 1ª ETAPA serão convocados para participar da 2ª ETAPA
(AVALIAÇÃO), em data e horário designados a ser definido, os quais serão veiculados mediante Edital
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério
Público do Estado de Roraima (www.mprr.mp.br).
6.6 – Serão aprovados para as vagas ofertadas nos respectivos turnos (matutino e vespertino), os
candidatos que apresentarem a Maior Nota Geral (MNG), obtida pela soma da nota obtida na 1ª Etapa com
a nota atribuída na 2ª Etapa, conforme fórmula.
MNG = MGN + NAV
Sendo: MNG = Maior Nota Geral
MGN = Média Geral de Notas
NAV = Nota da avaliação
6.6.1 – Formarão Cadastro de Reserva os candidatos APROVADOS na 2ª ETAPA e não restaram
classificados na 1ª colocação no Turno a que concorreu, ou seja, do 2º ao 15 º colocado na Lista de Ampla
Concorrência e, o 2º e 3º colocados, na concorrência entre pessoas com deficiência.
6.7 - Os casos de empate serão resolvidos de acordo com os seguintes critérios, nesta ordem:
a) maior média geral de notas (MGN);
b) maior nota obtida pela soma dos cursos de capacitação ou extracurriculares, comprovados mediante
entrega de Certificado ou documento hábil e válido;
c) candidato que tiver maior idade.
6.7.1 – Para cada Curso realizado pelo candidato e comprovado, será atribuída a nota 1,0 (um) ponto,
somados na MNG.
6.8 – Caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar e dispensar os estagiários, nos termos do ATO
NORMATIVO nº 004/19.

7.2 – O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer dos resultados, poderá fazê-lo no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de publicação no endereço eletrônico
www.mprr.mp.br.
7.3 – Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão Organizadora do Concurso, por meio do preenchimento
de formulário padrão (Anexo I), que deverá ser protocolado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca,
no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

SICOJURR - 00069999

xrEdtw1YFFT2Hqylm1A11oftyPU=

DOS RECURSOS
7.1 – Todos os Editais referentes ao Processo Seletivo, serão divulgados obrigatoriamente no endereço
eletrônico www.mprr.mp.br, instrumento considerado oficial, inclusive para contagem de prazos e, fixados
na Promotoria de Justiça da Comarca. Nos demais meios de comunicação escrita (DOE e DJE), a
publicação ficará a critério da Administração.
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7.4 – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no recurso, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.
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7.5 – Não será aceito recurso contra resultados definitivos ou protocolados intempestivamente.
7.6 – Do resultado dos recursos ou da homologação do certame não cabe recurso para Autoridade
Superior.
7.7 – A homologação do certame será divulgado no site do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, no Diário Oficial do Estado – DOE e
disponibilizado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca a que o candidato concorreu à vaga.
DA CONVOCAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1 - Após a homologação do resultado do certame, os candidatos aprovados que forem convocados,
deverão apresentar no prazo especificado, os documentos a seguir elencados e preencher as declarações
que lhes serão apresentadas pelo Órgão Ministerial:
a) Para todos os candidatos convocados:
1) Certidão ou declaração atualizada e histórico escolar, expedida pela Instituição de Ensino, discriminando
as notas obtidas pelo aluno durante o Curso;
2) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com fotografia, com validade em todo o território nacional;
3) Cópia do CPF, caso o candidato possua;
4) 01 (uma) fotografia 3x4, colorida e recente;
5) Cópia do comprovante de Residência;
6) Cópia de Certificados de Cursos de Capacitação ou Cursos Extracurriculares realizados, com
apresentação do original para autenticação, caso o candidato possua;
7) Declaração de tipo sanguíneo;
8) Declaração de não impedimentos referentes às atividades relacionadas à Advocacia, funções judiciais e
funções policiais (cargo efetivo ou comissionado), conforme inciso I, do art. 16, do ATO NORMATIVO nº
004, de 29 de setembro de 2008, publicado no DOE nº 905, de 17 de setembro do mesmo ano, e do art. 52,
da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Roraima);
9) Declaração de não acúmulo de Estágios;
10) Declaração de que não faz parte do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Roraima;
11) Declaração de que desenvolverá o Estágio em horário oposto ao de estudo e de trabalho, neste último
caso, se desenvolver atividade laborativa.

8.1.1. As Declarações contidas nas alíneas “a.7” até “a.11” serão oferecidas pelo Ministério Público do
Estado de Roraima ao estudante para preenchimento no ato da entrega dos documentos elencados neste
artigo.
8.2 – O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para o turno a
que concorreu e o disposto no item 3.3.
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b) Para os candidatos convocados com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino
Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos documentos descritos na alínea “a”, do
item 8.1, deverão, ainda, apresentar:
1) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Estadual;
2) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Federal;
3) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Estadual, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
4) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Federal, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
5) Cópia do Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição, ou certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
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8.3 - O candidato aprovado e convocado, se designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá atender a
todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste edital.
8.3.1 - O candidato aprovado que, no ato da convocação ou da designação não atender a todos os
requisitos do item 4.1, poderá requerer, por uma única vez, a reclassificação.
8.3.2 - Se, após o pedido de reclassificação deferido, o candidato for novamente convocado ou designado e
permanecer impedido de preencher a vaga que lhe está sendo disponibilizada, independente o motivo
apresentado o candidato será desclassificado, perdendo o direito à vaga.
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8.4 - Conforme art. 52, da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Roraima) e art. 16, inciso I, do Ato nº 004, de 29 de agosto de 2019, publicado no
DOE nº 3553, (p. 12 a 14), de 03 de setembro do mesmo ano, o candidato aprovado que, exercer atividades
relacionadas à Advocacia, funções judiciais e funções policiais, sejam na condição de cargo efetivo ou
comissionado, será desclassificado com consequente perda do direito à vaga.
8.5 – O estagiário aprovado e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá realizar cadastro junto ao
Agente de Integração (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA), para que possa firmar
Termo de Compromisso, que será assinado pelo Ministério Público do Estado de Roraima, a Instituição de
Ensino e o Agente de Integração.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – Todos os Editais, convocações, avisos, serão divulgados no site www.mprr.mp.br, meio este
considerado Oficial para fins de contagem de prazos, inclusive para interposição de recurso e, fixação nas
Promotorias de Justiça da respectiva Comarca.
9.2 – O candidato aprovado que não cumprir os dispositivos do Edital, não requerer a reclassificação, ou
ainda, que apresentar irregularidade na documentação ou qualquer outra restrição não justificada e aceita,
perderá o direito à vaga, hipótese em que poderá ser convocado e/ou designado o candidato subsequente a
ele na classificação, se houver.
9.3 – O MPRR não está obrigado a entrar em contato com os candidatos quando da publicação de qualquer
Edital ou ato. Cabe aos candidatos a responsabilidade de acompanhar pelo site, ou buscar informações
junto a Promotoria de Justiça correspondente.
9.4 – O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração Superior do Ministério Público.
9.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 11/02/2020, às 07:25, 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
0188272 e o código CRC B2B12975.
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EDITAL Nº 001 - MPRR, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO A ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LUIZ.
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas legais atribuições, faz saber a todos os
interessados que, em conformidade com o ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 torna
público a abertura do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LUIZ.
DO ESTÁGIO
1.1 – O Programa de Estágio de Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio, tem por objetivo
proporcionar a preparação do estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por
meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino.
1.2 – O Estágio Extracurricular obedecerá ao disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (que
estabelece que o estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares e de caráter formativo do
aluno), no ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 (regulamenta o Programa de Estágio de
Nível Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio no MPRR) e na Resolução PGJ nº 001, de 06 de junho
de 2016 (regulamenta a jornada de trabalho, o registro de frequência e instituir o sistema de ponto
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, e dá
outras providências).
1.3 – O estagiário auxiliará o(s) Promotor(es) de Justiça e servidores da Comarca de SÃO LUIZ nos
trabalhos e atividades administrativas.
1.4 – A jornada de atividade em estágio será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira,
perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais. O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses,
podendo ser rescindido nos casos previstos no art. 19, do ATO NORMATIVO Nº 004/19. Caso haja
interesse do Órgão Ministerial, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de
compromisso, respeitado o limite máximo de 02 (dois) anos.
1.5 – O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e
auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 6º, do ATO NORMATIVO nº
004/19. Deste valor serão deduzidos os valores conforme previsão no § 4º, do referido dispositivo legal.
1.5.1 – O estagiário que for servidor, empregado ou funcionário público, de qualquer das esferas (Federal,
Estadual ou Municipal), não fará jus à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte.
1.5.2 – O estagiário que se incluir em alguma das situações descritas no subitem 1.5.1 deverá ressarcir
valor eventualmente recebido de forma indevida.
1.6 – O estágio desenvolvido no Ministério Público do Estado de Roraima não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza, nos termos dos arts. 1º e 25, do ATO NORMATIVO Nº 004, de 29 de agosto de 2019.

Promotoria de Justiça/Comarca
Promotoria de Justiça da
Comarca de SÃO LUIZ.
Endereço: Fórum Juiz Maximiliano
da Trindade Filho

Vagas destinadas a
Concorrência geral/Turno
01/Vespertino
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Vagas reservadas a
pessoa com deficiência
–*
--*
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DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas, distribuídas conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.
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Av. Ataliba Gomes de Laia, nº 100 Centro
CEP: 69370-000 - São Luiz do
Anauá/RR
Tel.: (95) 3537.1301
2.2 – As vagas, por Comarca, serão preenchidas a critério e necessidade da Administração, no decorrer do
prazo de validade do Processo Seletivo, obedecidas a ordem de classificação, o turno para o qual o
candidato concorreu, observado o disposto no item 2.3.
2.3 - Para a Promotoria de Justiça descrita no Quadro constante no item 2.1, serão elaboradas Listas de
Aprovados + Cadastro de Reserva, sendo: 01 (uma) Lista de Classificados para Concorrência Ampla,
elaborada por Turno (abrangendo todos os candidatos classificados até a 6ª Colocação, respeitados os
empates nesta última colocação) e, 01 (uma) Lista de Classificados exclusiva para Candidatos com
Deficiência, elaborada por Turno, com os devidamente classificados até a 3ª Colocação (respeitados os
empates nesta última colocação).
2.4 – Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva poderão ser convocados e, caso atendam aos
requisitos descritos no item 4.1 deste edital, poderão ser designados, no decorrer do prazo de validade do
certame.
2.5 - Não sendo preenchida a vaga destinada a qualquer dos Turnos ofertados ante a ausência de
concorrentes, poderá o Órgão Ministerial prover a vaga no Turno oposto, desde que haja espaço físico na
Promotoria de Justiça da Comarca e existam candidatos aprovados para o referido Turno.
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição
para as vagas no Processo Seletivo para a Promotoria de Justiça localizada na Comarca que pretende
concorrer.
3.2.1. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos no que tange aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência
do concurso.
3.3– Observadas as vagas descritas no Quadro constante no item 2.1, a cada 2 (DOIS) candidatos
designados da Lista de classificados para Concorrência Ampla (por Turno), será designado 01 (UM)
candidato com deficiência, obedecida a classificação constante na Lista Exclusiva dos Candidatos com
Deficiência (por Turno) conforme previsão no item 2.3, observando a ordem de classificação, o prazo de
validade do Processo Seletivo.

3.5 – No ato da inscrição, o candidato especial deverá:
a) declarar-se com deficiência, e deseja concorrer nesta condição;
3.5.1 – A ausência da declaração de vontade excluirá, automaticamente, da condição de candidato a vaga
de pessoa com deficiência.

SICOJURR - 00069999

xrEdtw1YFFT2Hqylm1A11oftyPU=

3.4 – O candidato com deficiência deverá especificar a deficiência no Formulário de Inscrição e juntar os
seguintes documentos, na mesma data:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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b) estar ciente das atribuições do estágio pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à
avaliação pelo desempenho dessas atribuições;
3.6 – A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições constantes nos itens 3.1 a 3.5
implicará a perda do direito a ser convocado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
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DOS REQUISITOS À SEREM INTEGRALMENTE PREENCHIDOS QUANDO DO ATO DE DESIGNAÇÃO
4.1 – O candidato, devidamente aprovado no processo seletivo e convocado, na data em que for
designado para preencher a vaga, deverá atender cumulativamente todos os requisitos a seguir
elencados:
a) Para todos os candidatos:
1) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Se estrangeiro, o candidato deve dominar a língua
portuguesa, além de observar o prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável
(art. 4º, Lei nº 11.788/08);
2) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) estar devidamente matriculado no Ensino Médio ou no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em
instituições de ensino oficiais ou reconhecidas pelo MEC, ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) nas aulas e aproveitamento escolar satisfatório;
4) residir na Comarca da Promotoria de Justiça onde a vaga está sendo disponibilizada neste Edital;
5) não estagiar em outra Entidade/Instituição Pública, nas entidades da administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou, ainda,
na iniciativa privada, dentre elas, advogado ou sociedade de advogados;
6) não possuir vínculo profissional com advogado ou sociedade de advogados, Poder Judiciário (Federal e
Estadual), Polícias (Civil, Militar ou Federal), Defensoria Pública (União ou Estadual), Ministério Público da
União, mesmo na condição de aprendiz.
b) Para os candidatos com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino Médio ou Ensino
Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos requisitos descritos na alínea “a” deste artigo, deverão
ainda:
1) estar no gozo dos direitos políticos;
2) não ter antecedentes criminais, comprovado mediante Folha de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual e Federal;
3) não ser servidor (efetivo ou comissionado) do Ministério Público do Estado de Roraima.
4) estar em dia com o serviço militar obrigatório (para o candidato do sexo masculino).
DA INSCRIÇÃO
5.1 – Poderão participar do processo seletivo os alunos devidamente matriculados nas Instituições
oficialmente reconhecidas e cursando o Nível Médio ou Técnico Integrado ao Ensino Médio que residam na
Comarca onde as vagas estão sendo ofertadas.
5.1.Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 (caso
tenha 18 anos completos).

5.3 – O candidato, no ato da inscrição preencherá o formulário de inscrição, devendo informar
obrigatoriamente qual o turno para a realização do estágio caso aprovado no certame, e entregará os
seguintes documentos:
5.3.1 - cópia do histórico escolar/boletim escolar correspondente ao último ano letivo concluído.
5.3.2 – certidão ou declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino a que está matriculado,
atestando que o candidato está matriculado e cursando o ano letivo de 2020.
5.3.3 – cópia da certidão de nascimento.
5.3.4 – cópia da cédula de identidade ou CPF.
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5.2 – A inscrição para concorrer às vagas será realizada diretamente na Sede da Promotoria de Justiça
da Comarca que o candidato residir, cujo endereço da Promotoria de Justiça pode ser visualizado no
quadro disposto no item 2.1 deste edital.
5.2.1. A data de início das inscrições é 02/03/2020, com encerramento no dia 20/03/2020, no horário
compreendido de 08 às 12 e das 14 às 17 horas.
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5.3.5 – cópia de todos os certificados ou documentos hábeis a comprovar a realização de Cursos de
Capacitação ou Extracurriculares, que serão objeto de análise para casos de desempate, conforme previsto
na alínea “b”, do item 6.7 deste edital.
5.3.5.1. Não será desclassificado o candidato que não entregar os documentos constantes no item 5.3.5.
Todavia, não serão aceitas apresentações e entregas dos mesmos em data posterior à de efetivação da
inscrição.
5.3.6 – Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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5.4 – Não será permitido ao candidato alterar o turno informado no ato da inscrição para a realização do
Estágio caso seja classificado no certame.
5.5 – Encerradas as inscrições, o Edital com os nomes dos candidatos inscritos no processo seletivo será
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente e publicado no sítio do Ministério Público do
Estado de Roraima (www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
5.6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, bem como, a apresentação
de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
DA SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 – A seleção será realizada pelo Membro que responde pela Promotoria de Justiça da Comarca do
Interior, em duas etapas, sendo:
ETAPAS

CRITÉRIO

Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS
PARA A FASE SUBSEQUENTE

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze)
primeiros candidatos, por turno, que
1ª ETAPA - análise do histórico
apresentarem
as
maiores
MGN,
escolar/boletim escolar do estudante
respeitados os empates até a 6ª
(apuração da Média Geral de Notas Classificatória e colocação;
-MGN), através das notas constantes eliminatória.
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três)
no Histórico Escolar/Boletim Escolar
primeiros candidatos, por turno, que
do último ano letivo concluído)
apresentarem
as
maiores
MGN,
respeitados os empates até a 3ª
colocação;

6.2 – Serão classificados na 1ª ETAPA, os 15 (quinze) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na
ampla concorrência e apresentarem a maior média geral de notas obtida através da análise do
Histórico/Boletim Escolar referente ao ano letivo concluído, respeitado o empate na 15ª colocação, bem
como, os 03 (três) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na condição de pessoa com
deficiência, respeitado o empate na 3ª colocação.
6.2.1 – A média geral de notas (MGN) será obtida através da soma da nota final de todas as disciplinas
cursadas durante o ano letivo concluído (SNFD), dividida pelo número de disciplinas cursadas no ano letivo
concluído (Nº D), conforme fórmula
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2ª ETAPA – avaliação por meio de
redação, com no mínimo 15 linhas e
- Os candidatos que alcançarem a
Classificatória e
no máximo 30, com tema a ser
média maior que 50 pontos na
eliminatória.
definido pela Comissão organizadora
avaliação serão aprovados.
do certame.
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MGN = SNFD
NºD
Sendo: MGN = Média Geral de Notas
SNFD = Soma da Nota Final de todas as Disciplinas Cursadas no ano letivo concluído (aprovadas e
reprovadas)
NºD = Número de Disciplinas
6.3 - Edital com os nomes dos candidatos classificados na 1ª FASE do processo seletivo que consiste na
análise do histórico escolar conforme disposto no item 5.2, será elaborado e fixado na Promotoria de Justiça
da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
6.4 – Serão automaticamente eliminados na 1ª ETAPA do certame, os candidatos cuja média geral de notas
(MGN) for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 15ª colocação para concorrência ampla, para o
turno a que concorreu (matutino e vespertino), bem como, os candidatos cuja média geral de notas (MGN)
for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 3ª colocação para pessoa com deficiência.
6.5 – Os candidatos classificados na 1ª ETAPA serão convocados para participar da 2ª ETAPA
(AVALIAÇÃO), em data e horário designados a ser definido, os quais serão veiculados mediante Edital
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério
Público do Estado de Roraima (www.mprr.mp.br).
6.6 – Serão aprovados para as vagas ofertadas nos respectivos turnos (matutino e vespertino), os
candidatos que apresentarem a Maior Nota Geral (MNG), obtida pela soma da nota obtida na 1ª Etapa com
a nota atribuída na 2ª Etapa, conforme fórmula.
MNG = MGN + NAV
Sendo: MNG = Maior Nota Geral
MGN = Média Geral de Notas
NAV = Nota da Avaliação
6.6.1 – Formarão Cadastro de Reserva os candidatos APROVADOS na 2ª ETAPA e não restaram
classificados na 1ª colocação no Turno a que concorreu, ou seja, do 2º ao 15 º colocado na Lista de Ampla
Concorrência e, o 2º e 3º colocados, na concorrência entre pessoas com deficiência.
6.7 - Os casos de empate serão resolvidos de acordo com os seguintes critérios, nesta ordem:
a) maior média geral de notas (MGN);
b) maior nota obtida pela soma dos cursos de capacitação ou extracurriculares, comprovados mediante
entrega de Certificado ou documento hábil e válido;
c) candidato que tiver maior idade.
6.7.1 – Para cada Curso realizado pelo candidato e comprovado, será atribuída a nota 1,0 (um) ponto,
somados na MNG.

DOS RECURSOS
7.1 – Todos os Editais referentes ao Processo Seletivo, serão divulgados obrigatoriamente no endereço
eletrônico www.mprr.mp.br, instrumento considerado oficial, inclusive para contagem de prazos e, fixados
na Promotoria de Justiça da Comarca. Nos demais meios de comunicação escrita (DOE e DJE), a
publicação ficará a critério da Administração.
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6.8 – Caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar e dispensar os estagiários, nos termos do ATO
NORMATIVO nº 004/19.
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7.2 – O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer dos resultados, poderá fazê-lo no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de publicação no endereço eletrônico
www.mprr.mp.br.
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7.3 – Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão Organizadora do Concurso, por meio do preenchimento
de formulário padrão (Anexo I), que deverá ser protocolado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca,
no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
7.4 – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no recurso, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.
7.5 – Não será aceito recurso contra resultados definitivos ou protocolados intempestivamente.
7.6 – Do resultado dos recursos ou da homologação do certame não cabe recurso para Autoridade
Superior.
7.7 – A homologação do certame será divulgado no site do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, no Diário Oficial do Estado – DOE e
disponibilizado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca a que o candidato concorreu à vaga.
DA CONVOCAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1 - Após a homologação do resultado do certame, os candidatos aprovados que forem convocados,
deverão apresentar no prazo especificado, os documentos a seguir elencados e preencher as declarações
que lhes serão apresentadas pelo Órgão Ministerial:

b) Para os candidatos convocados com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino
Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos documentos descritos na alínea “a”, do
item 8.1, deverão, ainda, apresentar:
1) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Estadual;
2) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Federal;
3) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Estadual, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
4) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Federal, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
5) Cópia do Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição, ou certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
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a) Para todos os candidatos convocados:
1) Certidão ou declaração atualizada e histórico escolar, expedida pela Instituição de Ensino, discriminando
as notas obtidas pelo aluno durante o Curso;
2) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com fotografia, com validade em todo o território nacional;
3) Cópia do CPF, caso o candidato possua;
4) 01 (uma) fotografia 3x4, colorida e recente;
5) Cópia do comprovante de Residência;
6) Cópia de Certificados de Cursos de Capacitação ou Cursos Extracurriculares realizados, com
apresentação do original para autenticação, caso o candidato possua;
7) Declaração de tipo sanguíneo;
8) Declaração de não impedimentos referentes às atividades relacionadas à Advocacia, funções judiciais e
funções policiais (cargo efetivo ou comissionado), conforme inciso I, do art. 16, do ATO NORMATIVO nº
004, de 29 de setembro de 2008, publicado no DOE nº 905, de 17 de setembro do mesmo ano, e do art. 52,
da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Roraima);
9) Declaração de não acúmulo de Estágios;
10) Declaração de que não faz parte do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Roraima;
11) Declaração de que desenvolverá o Estágio em horário oposto ao de estudo e de trabalho, neste último
caso, se desenvolver atividade laborativa.
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8.1.1. As Declarações contidas nas alíneas “a.7” até “a.11” serão oferecidas pelo Ministério Público do
Estado de Roraima ao estudante para preenchimento no ato da entrega dos documentos elencados neste
artigo.
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8.2 – O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para o turno a
que concorreu e o disposto no item 3.3.
8.3 - O candidato aprovado e convocado, se designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá atender a
todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste edital.
8.3.1 - O candidato aprovado que, no ato da convocação ou da designação não atender a todos os
requisitos do item 4.1, poderá requerer, por uma única vez, a reclassificação.
8.3.2 - Se, após o pedido de reclassificação deferido, o candidato for novamente convocado ou designado e
permanecer impedido de preencher a vaga que lhe está sendo disponibilizada, independente o motivo
apresentado o candidato será desclassificado, perdendo o direito à vaga.
8.4 - Conforme art. 52, da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Roraima) e art. 16, inciso I, do Ato nº 004, de 29 de agosto de 2019, publicado no
DOE nº 3553, (p. 12 a 14), de 03 de setembro do mesmo ano, o candidato aprovado que, exercer atividades
relacionadas à Advocacia, funções judiciais e funções policiais, sejam na condição de cargo efetivo ou
comissionado, será desclassificado com consequente perda do direito à vaga.
8.5 – O estagiário aprovado e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá realizar cadastro junto ao
Agente de Integração (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA), para que possa firmar
Termo de Compromisso, que será assinado pelo Ministério Público do Estado de Roraima, a Instituição de
Ensino e o Agente de Integração.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – Todos os Editais, convocações, avisos, serão divulgados no site www.mprr.mp.br, meio este
considerado Oficial para fins de contagem de prazos, inclusive para interposição de recurso e, fixação nas
Promotorias de Justiça da respectiva Comarca.
9.2 – O candidato aprovado que não cumprir os dispositivos do Edital, não requerer a reclassificação, ou
ainda, que apresentar irregularidade na documentação ou qualquer outra restrição não justificada e aceita,
perderá o direito à vaga, hipótese em que poderá ser convocado e/ou designado o candidato subsequente a
ele na classificação, se houver.
9.3 – O MPRR não está obrigado a entrar em contato com os candidatos quando da publicação de qualquer
Edital ou ato. Cabe aos candidatos a responsabilidade de acompanhar pelo site, ou buscar informações
junto a Promotoria de Justiça correspondente.
9.4 – O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração Superior do Ministério Público.
9.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Publique-se.

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
0188423 e o código CRC 6B1C0A8F.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 11/02/2020, às 07:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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EDITAL Nº 001 - MPRR, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
III PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO A ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA.

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas legais atribuições, faz saber a todos os
interessados que, em conformidade com o ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 torna
público a abertura do III PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA.
DO ESTÁGIO
1.1 – O Programa de Estágio de Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio, tem por objetivo
proporcionar a preparação do estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por
meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino.
1.2 – O Estágio Extracurricular obedecerá ao disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (que
estabelece que o estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares e de caráter formativo do
aluno), no ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 (regulamenta o Programa de Estágio de
Nível Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio no MPRR) e na Resolução PGJ nº 001, de 06 de junho
de 2016 (regulamenta a jornada de trabalho, o registro de frequência e instituir o sistema de ponto
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, e dá
outras providências).
1.3 – O estagiário auxiliará o(s) Promotor(es) de Justiça e servidores da Comarca de PACARAIMA nos
trabalhos e atividades administrativas.
1.4 – A jornada de atividade em estágio será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira,
perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais. O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses,
podendo ser rescindido nos casos previstos no art. 19, do ATO NORMATIVO Nº 004/19. Caso haja
interesse do Órgão Ministerial, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de
compromisso, respeitado o limite máximo de 02 (dois) anos.
1.5 – O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e
auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 6º, do ATO NORMATIVO nº
004/19. Deste valor serão deduzidos os valores conforme previsão no § 4º, do referido dispositivo legal.
1.5.1 – O estagiário que for servidor, empregado ou funcionário público, de qualquer das esferas (Federal,
Estadual ou Municipal), não fará jus à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte.
1.5.2 – O estagiário que se incluir em alguma das situações descritas no subitem 1.5.1 deverá ressarcir
valor eventualmente recebido de forma indevida.
1.6 – O estágio desenvolvido no Ministério Público do Estado de Roraima não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza, nos termos dos arts. 1º e 25, do ATO NORMATIVO Nº 004, de 29 de agosto de 2019.
DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas, distribuídas conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.

Promotoria de Justiça da Comarca
de PACARAIMA
Endereço: Rua Guiana, s/nº - Centro
PACARAIMA
CEP: 69373-000

Vagas destinadas a
Vagas reservadas a
Concorrência geral/Turno pessoa com deficiência
01/Matutino
01/Vespertino
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Promotoria de Justiça/Comarca
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Tel.: (95) 3592-1418
2.2 – As vagas, por Comarca, serão preenchidas a critério e necessidade da Administração, no decorrer do
prazo de validade do Processo Seletivo, obedecidas a ordem de classificação, o turno para o qual o
candidato concorreu, observado o disposto no item 2.3.
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2.3 - Para a Promotoria de Justiça descrita no Quadro constante no item 2.1, serão elaboradas Listas de
Aprovados + Cadastro de Reserva, sendo: 01 (uma) Lista de Classificados para Concorrência Ampla,
elaborada por Turno (abrangendo todos os candidatos classificados até a 6ª Colocação, respeitados os
empates nesta última colocação) e, 01 (uma) Lista de Classificados exclusiva para Candidatos com
Deficiência, elaborada por Turno, com os devidamente classificados até a 3ª Colocação (respeitados os
empates nesta última colocação).
2.4 – Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva poderão ser convocados e, caso atendam aos
requisitos descritos no item 4.1 deste edital, poderão ser designados, no decorrer do prazo de validade do
certame.
2.5 - Não sendo preenchida a vaga destinada a qualquer dos Turnos ofertados ante a ausência de
concorrentes, poderá o Órgão Ministerial prover a vaga no Turno oposto, desde que haja espaço físico na
Promotoria de Justiça da Comarca e existam candidatos aprovados para o referido Turno.
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição
para as vagas no Processo Seletivo para a Promotoria de Justiça localizada na Comarca que pretende
concorrer.
3.2.1. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos no que tange aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência
do concurso.
3.3– Observadas as vagas descritas no Quadro constante no item 2.1, a cada 2 (DOIS) candidatos
designados da Lista de classificados para Concorrência Ampla (por Turno), será designado 01 (UM)
candidato com deficiência, obedecida a classificação constante na Lista Exclusiva dos Candidatos com
Deficiência (por Turno) conforme previsão no item 2.3, observando a ordem de classificação, o prazo de
validade do Processo Seletivo.

3.5 – No ato da inscrição, o candidato especial deverá:
a) declarar-se com deficiência, e deseja concorrer nesta condição;
3.5.1 – A ausência da declaração de vontade excluirá, automaticamente, da condição de candidato a vaga
de pessoa com deficiência.
b) estar ciente das atribuições do estágio pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à
avaliação pelo desempenho dessas atribuições;
3.6 – A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições constantes nos itens 3.1 a 3.5
implicará a perda do direito a ser convocado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
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3.4 – O candidato com deficiência deverá especificar a deficiência no Formulário de Inscrição e juntar os
seguintes documentos, na mesma data:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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DOS REQUISITOS À SEREM INTEGRALMENTE PREENCHIDOS QUANDO DO ATO DE DESIGNAÇÃO
4.1 – O candidato, devidamente aprovado no processo seletivo e convocado, na data em que for
designado para preencher a vaga, deverá atender cumulativamente todos os requisitos a seguir
elencados:
a) Para todos os candidatos:
1) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Se estrangeiro, o candidato deve dominar a língua
portuguesa, além de observar o prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável
(art. 4º, Lei nº 11.788/08);
2) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) estar devidamente matriculado no Ensino Médio ou no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em
instituições de ensino oficiais ou reconhecidas pelo MEC, ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) nas aulas e aproveitamento escolar satisfatório;
4) residir na Comarca da Promotoria de Justiça onde a vaga está sendo disponibilizada neste Edital;
5) não estagiar em outra Entidade/Instituição Pública, nas entidades da administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou, ainda,
na iniciativa privada, dentre elas, advogado ou sociedade de advogados;
6) não possuir vínculo profissional com advogado ou sociedade de advogados, Poder Judiciário (Federal e
Estadual), Polícias (Civil, Militar ou Federal), Defensoria Pública (União ou Estadual), Ministério Público da
União, mesmo na condição de aprendiz.
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b) Para os candidatos com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino Médio ou Ensino
Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos requisitos descritos na alínea “a” deste artigo, deverão
ainda:
1) estar no gozo dos direitos políticos;
2) não ter antecedentes criminais, comprovado mediante Folha de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual e Federal;
3) não ser servidor (efetivo ou comissionado) do Ministério Público do Estado de Roraima.
4) estar em dia com o serviço militar obrigatório (para o candidato do sexo masculino).
DA INSCRIÇÃO
5.1 – Poderão participar do processo seletivo os alunos devidamente matriculados nas Instituições
oficialmente reconhecidas e cursando o Nível Médio ou Técnico Integrado ao Ensino Médio que residam na
Comarca onde as vagas estão sendo ofertadas.
5.1.Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 (caso
tenha 18 anos completos).

5.3 – O candidato, no ato da inscrição preencherá o formulário de inscrição, devendo informar
obrigatoriamente qual o turno para a realização do estágio caso aprovado no certame, e entregará os
seguintes documentos:
5.3.1 - cópia do histórico escolar/boletim escolar correspondente ao último ano letivo concluído.
5.3.2 – certidão ou declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino a que está matriculado,
atestando que o candidato está matriculado e cursando o ano letivo de 2020.
5.3.3 – cópia da certidão de nascimento.
5.3.4 – cópia da cédula de identidade ou CPF.
5.3.5 – cópia de todos os certificados ou documentos hábeis a comprovar a realização de Cursos de
Capacitação ou Extracurriculares, que serão objeto de análise para casos de desempate, conforme previsto
na alínea “b”, do item 6.7 deste edital.
5.3.5.1. Não será desclassificado o candidato que não entregar os documentos constantes no item 5.3.5.
Todavia, não serão aceitas apresentações e entregas dos mesmos em data posterior à de efetivação da
inscrição.
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5.2 – A inscrição para concorrer às vagas será realizada diretamente na Sede da Promotoria de Justiça
da Comarca que o candidato residir, cujo endereço da Promotoria de Justiça pode ser visualizado no
quadro disposto no item 2.1 deste edital.
5.2.1. A data de início das inscrições é 02/03/2020, com encerramento no dia 20/03/2020, no horário
compreendido de 08 às 12 e das 14 às 17 horas.
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5.3.6 – Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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5.4 – Não será permitido ao candidato alterar o turno informado no ato da inscrição para a realização do
Estágio caso seja classificado no certame.
5.5 – Encerradas as inscrições, o Edital com os nomes dos candidatos inscritos no processo seletivo será
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente e publicado no sítio do Ministério Público do
Estado de Roraima (www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
5.6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, bem como, a apresentação
de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
DA SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 – A seleção será realizada pelo Membro que responde pela Promotoria de Justiça da Comarca do
Interior, em duas etapas, sendo:
ETAPAS

CRITÉRIO

Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS
PARA A FASE SUBSEQUENTE

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze)
primeiros candidatos, por turno, que
1ª ETAPA - análise do histórico
apresentarem as maiores MGN,
escolar/boletim escolar do estudante
respeitados os empates até a 6ª
(apuração da Média Geral de Notas Classificatória e colocação;
-MGN), através das notas constantes eliminatória.
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três)
no Histórico Escolar/Boletim Escolar
primeiros candidatos, por turno, que
do último ano letivo concluído)
apresentarem as maiores MGN,
respeitados os empates até a 3ª
colocação;
2ª ETAPA – avaliação por meio de
redação, com no mínimo 15 linhas e
- Os candidatos que alcançarem a
Classificatória e
no máximo 30, com tema a ser
média maior que 50 pontos na
eliminatória.
definido pela Comissão organizadora
avaliação serão aprovados.
do certame.

MGN = SNFD
NºD
Sendo: MGN = Média Geral de Notas
SNFD = Soma da Nota Final de todas as Disciplinas Cursadas no ano letivo concluído (aprovadas e
reprovadas)
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6.2 – Serão classificados na 1ª ETAPA, os 15 (quinze) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na
ampla concorrência e apresentarem a maior média geral de notas obtida através da análise do
Histórico/Boletim Escolar referente ao ano letivo concluído, respeitado o empate na 15ª colocação, bem
como, os 03 (três) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na condição de pessoa com
deficiência, respeitado o empate na 3ª colocação.
6.2.1 – A média geral de notas (MGN) será obtida através da soma da nota final de todas as disciplinas
cursadas durante o ano letivo concluído (SNFD), dividida pelo número de disciplinas cursadas no ano letivo
concluído (Nº D), conforme fórmula
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NºD = Número de Disciplinas
6.3 - Edital com os nomes dos candidatos classificados na 1ª FASE do processo seletivo que consiste na
análise do histórico escolar conforme disposto no item 5.2, será elaborado e fixado na Promotoria de Justiça
da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
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6.4 – Serão automaticamente eliminados na 1ª ETAPA do certame, os candidatos cuja média geral de notas
(MGN) for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 15ª colocação para concorrência ampla, para o
turno a que concorreu (matutino e vespertino), bem como, os candidatos cuja média geral de notas (MGN)
for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 3ª colocação para pessoa com deficiência.
6.5 – Os candidatos classificados na 1ª ETAPA serão convocados para participar da 2ª ETAPA
(AVALIAÇÃO), em data e horário designados a ser definido, os quais serão veiculados mediante Edital
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério
Público do Estado de Roraima (www.mprr.mp.br).
6.6 – Serão aprovados para as vagas ofertadas nos respectivos turnos (matutino e vespertino), os
candidatos que apresentarem a Maior Nota Geral (MNG), obtida pela soma da nota obtida na 1ª Etapa com
a nota atribuída na 2ª Etapa, conforme fórmula.
MNG = MGN + NAV
Sendo: MNG = Maior Nota Geral
MGN = Média Geral de Notas
NAV = Nota da avaliação
6.6.1 – Formarão Cadastro de Reserva os candidatos APROVADOS na 2ª ETAPA e não restaram
classificados na 1ª colocação no Turno a que concorreu, ou seja, do 2º ao 15 º colocado na Lista de Ampla
Concorrência e, o 2º e 3º colocados, na concorrência entre pessoas com deficiência.
6.7 - Os casos de empate serão resolvidos de acordo com os seguintes critérios, nesta ordem:
a) maior média geral de notas (MGN);
b) maior nota obtida pela soma dos cursos de capacitação ou extracurriculares, comprovados mediante
entrega de Certificado ou documento hábil e válido;
c) candidato que tiver maior idade.
6.7.1 – Para cada Curso realizado pelo candidato e comprovado, será atribuída a nota 1,0 (um) ponto,
somados na MNG.
6.8 – Caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar e dispensar os estagiários, nos termos do ATO
NORMATIVO nº 004/19.
DOS RECURSOS
7.1 – Todos os Editais referentes ao Processo Seletivo, serão divulgados obrigatoriamente no endereço
eletrônico www.mprr.mp.br, instrumento considerado oficial, inclusive para contagem de prazos e, fixados
na Promotoria de Justiça da Comarca. Nos demais meios de comunicação escrita (DOE e DJE), a
publicação ficará a critério da Administração.

7.3 – Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão Organizadora do Concurso, por meio do preenchimento
de formulário padrão (Anexo I), que deverá ser protocolado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca,
no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
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7.2 – O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer dos resultados, poderá fazê-lo no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de publicação no endereço eletrônico
www.mprr.mp.br.
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7.4 – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no recurso, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.
7.5 – Não será aceito recurso contra resultados definitivos ou protocolados intempestivamente.
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7.6 – Do resultado dos recursos ou da homologação do certame não cabe recurso para Autoridade
Superior.
7.7 – A homologação do certame será divulgado no site do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, no Diário Oficial do Estado – DOE e
disponibilizado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca a que o candidato concorreu à vaga.
DA CONVOCAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1 - Após a homologação do resultado do certame, os candidatos aprovados que forem convocados,
deverão apresentar no prazo especificado, os documentos a seguir elencados e preencher as declarações
que lhes serão apresentadas pelo Órgão Ministerial:
a) Para todos os candidatos convocados:
1) Certidão ou declaração atualizada e histórico escolar, expedida pela Instituição de Ensino, discriminando
as notas obtidas pelo aluno durante o Curso;
2) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com fotografia, com validade em todo o território nacional;
3) Cópia do CPF, caso o candidato possua;
4) 01 (uma) fotografia 3x4, colorida e recente;
5) Cópia do comprovante de Residência;
6) Cópia de Certificados de Cursos de Capacitação ou Cursos Extracurriculares realizados, com
apresentação do original para autenticação, caso o candidato possua;
7) Declaração de tipo sanguíneo;
8) Declaração de não impedimentos referentes às atividades relacionadas à Advocacia, funções judiciais e
funções policiais (cargo efetivo ou comissionado), conforme inciso I, do art. 16, do ATO NORMATIVO nº
004, de 29 de setembro de 2008, publicado no DOE nº 905, de 17 de setembro do mesmo ano, e do art. 52,
da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Roraima);
9) Declaração de não acúmulo de Estágios;
10) Declaração de que não faz parte do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Roraima;
11) Declaração de que desenvolverá o Estágio em horário oposto ao de estudo e de trabalho, neste último
caso, se desenvolver atividade laborativa.

8.1.1. As Declarações contidas nas alíneas “a.7” até “a.11” serão oferecidas pelo Ministério Público do
Estado de Roraima ao estudante para preenchimento no ato da entrega dos documentos elencados neste
artigo.
8.2 – O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para o turno a
que concorreu e o disposto no item 3.3.
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b) Para os candidatos convocados com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino
Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos documentos descritos na alínea “a”, do
item 8.1, deverão, ainda, apresentar:
1) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Estadual;
2) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Federal;
3) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Estadual, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
4) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Federal, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
5) Cópia do Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição, ou certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
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8.3 - O candidato aprovado e convocado, se designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá atender a
todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste edital.
8.3.1 - O candidato aprovado que, no ato da convocação ou da designação não atender a todos os
requisitos do item 4.1, poderá requerer, por uma única vez, a reclassificação.
8.3.2 - Se, após o pedido de reclassificação deferido, o candidato for novamente convocado ou designado e
permanecer impedido de preencher a vaga que lhe está sendo disponibilizada, independente o motivo
apresentado o candidato será desclassificado, perdendo o direito à vaga.
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8.4 - Conforme art. 52, da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Roraima) e art. 16, inciso I, do Ato nº 004, de 29 de agosto de 2019, publicado no
DOE nº 3553, (p. 12 a 14), de 03 de setembro do mesmo ano, o candidato aprovado que, exercer atividades
relacionadas à Advocacia, funções judiciais e funções policiais, sejam na condição de cargo efetivo ou
comissionado, será desclassificado com consequente perda do direito à vaga.
8.5 – O estagiário aprovado e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá realizar cadastro junto ao
Agente de Integração (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA), para que possa firmar
Termo de Compromisso, que será assinado pelo Ministério Público do Estado de Roraima, a Instituição de
Ensino e o Agente de Integração.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – Todos os Editais, convocações, avisos, serão divulgados no site www.mprr.mp.br, meio este
considerado Oficial para fins de contagem de prazos, inclusive para interposição de recurso e, fixação nas
Promotorias de Justiça da respectiva Comarca.
9.2 – O candidato aprovado que não cumprir os dispositivos do Edital, não requerer a reclassificação, ou
ainda, que apresentar irregularidade na documentação ou qualquer outra restrição não justificada e aceita,
perderá o direito à vaga, hipótese em que poderá ser convocado e/ou designado o candidato subsequente a
ele na classificação, se houver.
9.3 – O MPRR não está obrigado a entrar em contato com os candidatos quando da publicação de qualquer
Edital ou ato. Cabe aos candidatos a responsabilidade de acompanhar pelo site, ou buscar informações
junto a Promotoria de Justiça correspondente.
9.4 – O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração Superior do Ministério Público.
9.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 11/02/2020, às 07:25, 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
0188418 e o código CRC AD8104AD.
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EDITAL Nº 001 - MPRR, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO A ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS.
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas legais atribuições, faz saber a todos os
interessados que, em conformidade com o ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 torna
público a abertura do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS.
DO ESTÁGIO
1.1 – O Programa de Estágio de Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio, tem por objetivo
proporcionar a preparação do estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por
meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino.
1.2 – O Estágio Extracurricular obedecerá ao disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (que
estabelece que o estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares e de caráter formativo do
aluno), no ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 (regulamenta o Programa de Estágio de
Nível Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio no MPRR) e na Resolução PGJ nº 001, de 06 de junho
de 2016 (regulamenta a jornada de trabalho, o registro de frequência e instituir o sistema de ponto
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, e dá
outras providências).
1.3 – O estagiário auxiliará o(s) Promotor(es) de Justiça e servidores da Comarca de RORAINÓPOLIS nos
trabalhos e atividades administrativas.
1.4 – A jornada de atividade em estágio será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira,
perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais. O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses,
podendo ser rescindido nos casos previstos no art. 19, do ATO NORMATIVO Nº 004/19. Caso haja
interesse do Órgão Ministerial, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de
compromisso, respeitado o limite máximo de 02 (dois) anos.
1.5 – O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e
auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 6º, do ATO NORMATIVO nº
004/19. Deste valor serão deduzidos os valores conforme previsão no § 4º, do referido dispositivo legal.
1.5.1 – O estagiário que for servidor, empregado ou funcionário público, de qualquer das esferas (Federal,
Estadual ou Municipal), não fará jus à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte.
1.5.2 – O estagiário que se incluir em alguma das situações descritas no subitem 1.5.1 deverá ressarcir
valor eventualmente recebido de forma indevida.
1.6 – O estágio desenvolvido no Ministério Público do Estado de Roraima não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza, nos termos dos arts. 1º e 25, do ATO NORMATIVO Nº 004, de 29 de agosto de 2019.
DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas, distribuídas conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.

RORAINÓPOLIS
Endereço: Avenida Pedro Daniel da
Silva, s/nº - Centro
CEP: 69373-000 - Rorainópolis/RR
Tel.: (95) 3238-1221

Vagas destinadas a
Vagas reservadas a
Concorrência geral/Turno pessoa com deficiência
01/Matutino
01/Vespertino
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Promotoria de Justiça/Comarca
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2.2 – As vagas, por Comarca, serão preenchidas a critério e necessidade da Administração, no decorrer do
prazo de validade do Processo Seletivo, obedecidas a ordem de classificação, o turno para o qual o
candidato concorreu, observado o disposto no item 2.3.
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2.3 - Para a Promotoria de Justiça descrita no Quadro constante no item 2.1, serão elaboradas Listas de
Aprovados + Cadastro de Reserva, sendo: 01 (uma) Lista de Classificados para Concorrência Ampla,
elaborada por Turno (abrangendo todos os candidatos classificados até a 6ª Colocação, respeitados os
empates nesta última colocação) e, 01 (uma) Lista de Classificados exclusiva para Candidatos com
Deficiência, elaborada por Turno, com os devidamente classificados até a 3ª Colocação (respeitados os
empates nesta última colocação).
2.4 – Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva poderão ser convocados e, caso atendam aos
requisitos descritos no item 4.1 deste edital, poderão ser designados, no decorrer do prazo de validade do
certame.
2.5 - Não sendo preenchida a vaga destinada a qualquer dos Turnos ofertados ante a ausência de
concorrentes, poderá o Órgão Ministerial prover a vaga no Turno oposto, desde que haja espaço físico na
Promotoria de Justiça da Comarca e existam candidatos aprovados para o referido Turno.
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição
para as vagas no Processo Seletivo para a Promotoria de Justiça localizada na Comarca que pretende
concorrer.
3.2.1. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos no que tange aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência
do concurso.
3.3– Observadas as vagas descritas no Quadro constante no item 2.1, a cada 2 (DOIS) candidatos
designados da Lista de classificados para Concorrência Ampla (por Turno), será designado 01 (UM)
candidato com deficiência, obedecida a classificação constante na Lista Exclusiva dos Candidatos com
Deficiência (por Turno) conforme previsão no item 2.3, observando a ordem de classificação, o prazo de
validade do Processo Seletivo.

3.5 – No ato da inscrição, o candidato especial deverá:
a) declarar-se com deficiência, e deseja concorrer nesta condição;
3.5.1 – A ausência da declaração de vontade excluirá, automaticamente, da condição de candidato a vaga
de pessoa com deficiência.
b) estar ciente das atribuições do estágio pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à
avaliação pelo desempenho dessas atribuições;
3.6 – A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições constantes nos itens 3.1 a 3.5
implicará a perda do direito a ser convocado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.

SICOJURR - 00069999

xrEdtw1YFFT2Hqylm1A11oftyPU=

3.4 – O candidato com deficiência deverá especificar a deficiência no Formulário de Inscrição e juntar os
seguintes documentos, na mesma data:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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DOS REQUISITOS À SEREM INTEGRALMENTE PREENCHIDOS QUANDO DO ATO DE DESIGNAÇÃO
4.1 – O candidato, devidamente aprovado no processo seletivo e convocado, na data em que for
designado para preencher a vaga, deverá atender cumulativamente todos os requisitos a seguir
elencados:
a) Para todos os candidatos:
1) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Se estrangeiro, o candidato deve dominar a língua
portuguesa, além de observar o prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável
(art. 4º, Lei nº 11.788/08);
2) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) estar devidamente matriculado no Ensino Médio ou no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em
instituições de ensino oficiais ou reconhecidas pelo MEC, ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) nas aulas e aproveitamento escolar satisfatório;
4) residir na Comarca da Promotoria de Justiça onde a vaga está sendo disponibilizada neste Edital;
5) não estagiar em outra Entidade/Instituição Pública, nas entidades da administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou, ainda,
na iniciativa privada, dentre elas, advogado ou sociedade de advogados;
6) não possuir vínculo profissional com advogado ou sociedade de advogados, Poder Judiciário (Federal e
Estadual), Polícias (Civil, Militar ou Federal), Defensoria Pública (União ou Estadual), Ministério Público da
União, mesmo na condição de aprendiz.
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b) Para os candidatos com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino Médio ou Ensino
Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos requisitos descritos na alínea “a” deste artigo, deverão
ainda:
1) estar no gozo dos direitos políticos;
2) não ter antecedentes criminais, comprovado mediante Folha de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual e Federal;
3) não ser servidor (efetivo ou comissionado) do Ministério Público do Estado de Roraima.
4) estar em dia com o serviço militar obrigatório (para o candidato do sexo masculino).
DA INSCRIÇÃO
5.1 – Poderão participar do processo seletivo os alunos devidamente matriculados nas Instituições
oficialmente reconhecidas e cursando o Nível Médio ou Técnico Integrado ao Ensino Médio que residam na
Comarca onde as vagas estão sendo ofertadas.
5.1.Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 (caso
tenha 18 anos completos).

5.3 – O candidato, no ato da inscrição preencherá o formulário de inscrição, devendo informar
obrigatoriamente qual o turno para a realização do estágio caso aprovado no certame, e entregará os
seguintes documentos:
5.3.1 - cópia do histórico escolar/boletim escolar correspondente ao último ano letivo concluído.
5.3.2 – certidão ou declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino a que está matriculado,
atestando que o candidato está matriculado e cursando o ano letivo de 2020.
5.3.3 – cópia da certidão de nascimento.
5.3.4 – cópia da cédula de identidade ou CPF.
5.3.5 – cópia de todos os certificados ou documentos hábeis a comprovar a realização de Cursos de
Capacitação ou Extracurriculares, que serão objeto de análise para casos de desempate, conforme previsto
na alínea “b”, do item 6.7 deste edital.
5.3.5.1. Não será desclassificado o candidato que não entregar os documentos constantes no item 5.3.5.
Todavia, não serão aceitas apresentações e entregas dos mesmos em data posterior à de efetivação da
inscrição.
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5.2 – A inscrição para concorrer às vagas será realizada diretamente na Sede da Promotoria de Justiça
da Comarca que o candidato residir, cujo endereço da Promotoria de Justiça pode ser visualizado no
quadro disposto no item 2.1 deste edital.
5.2.1. A data de início das inscrições é 02/03/2020, com encerramento no dia 20/03/2020, no horário
compreendido de 08 às 12 e das 14 às 17 horas.
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5.3.6 – Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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5.4 – Não será permitido ao candidato alterar o turno informado no ato da inscrição para a realização do
Estágio caso seja classificado no certame.
5.5 – Encerradas as inscrições, o Edital com os nomes dos candidatos inscritos no processo seletivo será
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente e publicado no sítio do Ministério Público do
Estado de Roraima (www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
5.6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, bem como, a apresentação
de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
DA SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 – A seleção será realizada pelo Membro que responde pela Promotoria de Justiça da Comarca do
Interior, em duas etapas, sendo:
ETAPAS

CRITÉRIO

Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS
PARA A FASE SUBSEQUENTE

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze)
primeiros candidatos, por turno, que
1ª ETAPA - análise do histórico
apresentarem
as
maiores
MGN,
escolar/boletim escolar do estudante
respeitados os empates até a 6ª
(apuração da Média Geral de Notas Classificatória e colocação;
-MGN), através das notas constantes eliminatória.
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três)
no Histórico Escolar/Boletim Escolar
primeiros candidatos, por turno, que
do último ano letivo concluído)
apresentarem
as
maiores
MGN,
respeitados os empates até a 3ª
colocação;
2ª ETAPA – avaliação por meio de
redação, com no mínimo 15 linhas e
- Os candidatos que alcançarem a
Classificatória e
no máximo 30, com tema a ser
média maior que 50 pontos na
eliminatória.
definido pela Comissão organizadora
avaliação serão aprovados.
do certame.

MGN = SNFD
NºD
Sendo: MGN = Média Geral de Notas
SNFD = Soma da Nota Final de todas as Disciplinas Cursadas no ano letivo concluído (aprovadas e
reprovadas)
NºD = Número de Disciplinas
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6.2 – Serão classificados na 1ª ETAPA, os 15 (quinze) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na
ampla concorrência e apresentarem a maior média geral de notas obtida através da análise do
Histórico/Boletim Escolar referente ao ano letivo concluído, respeitado o empate na 15ª colocação, bem
como, os 03 (três) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na condição de pessoa com
deficiência, respeitado o empate na 3ª colocação.
6.2.1 – A média geral de notas (MGN) será obtida através da soma da nota final de todas as disciplinas
cursadas durante o ano letivo concluído (SNFD), dividida pelo número de disciplinas cursadas no ano letivo
concluído (Nº D), conforme fórmula
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6.3 - Edital com os nomes dos candidatos classificados na 1ª FASE do processo seletivo que consiste na
análise do histórico escolar conforme disposto no item 5.2, será elaborado e fixado na Promotoria de Justiça
da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

6.4 – Serão automaticamente eliminados na 1ª ETAPA do certame, os candidatos cuja média geral de notas
(MGN) for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 15ª colocação para concorrência ampla, para o
turno a que concorreu (matutino e vespertino), bem como, os candidatos cuja média geral de notas (MGN)
for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 3ª colocação para pessoa com deficiência.
6.5 – Os candidatos classificados na 1ª ETAPA serão convocados para participar da 2ª ETAPA
(AVALIAÇÃO), em data e horário designados a ser definido, os quais serão veiculados mediante Edital
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério
Público do Estado de Roraima (www.mprr.mp.br).
6.6 – Serão aprovados para as vagas ofertadas nos respectivos turnos (matutino e vespertino), os
candidatos que apresentarem a Maior Nota Geral (MNG), obtida pela soma da nota obtida na 1ª Etapa com
a nota atribuída na 2ª Etapa, conforme fórmula.
MNG = MGN + NAV
Sendo: MNG = Maior Nota Geral
MGN = Média Geral de Notas
NAV = Nota da avaliação
6.6.1 – Formarão Cadastro de Reserva os candidatos APROVADOS na 2ª ETAPA e não restaram
classificados na 1ª colocação no Turno a que concorreu, ou seja, do 2º ao 15 º colocado na Lista de Ampla
Concorrência e, o 2º e 3º colocados, na concorrência entre pessoas com deficiência.
6.7 - Os casos de empate serão resolvidos de acordo com os seguintes critérios, nesta ordem:
a) maior média geral de notas (MGN);
b) maior nota obtida pela soma dos cursos de capacitação ou extracurriculares, comprovados mediante
entrega de Certificado ou documento hábil e válido;
c) candidato que tiver maior idade.
6.7.1 – Para cada Curso realizado pelo candidato e comprovado, será atribuída a nota 1,0 (um) ponto,
somados na MNG.
6.8 – Caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar e dispensar os estagiários, nos termos do ATO
NORMATIVO nº 004/19.
DOS RECURSOS
7.1 – Todos os Editais referentes ao Processo Seletivo, serão divulgados obrigatoriamente no endereço
eletrônico www.mprr.mp.br, instrumento considerado oficial, inclusive para contagem de prazos e, fixados
na Promotoria de Justiça da Comarca. Nos demais meios de comunicação escrita (DOE e DJE), a
publicação ficará a critério da Administração.

7.3 – Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão Organizadora do Concurso, por meio do preenchimento
de formulário padrão (Anexo I), que deverá ser protocolado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca,
no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
7.4 – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no recurso, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.
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7.2 – O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer dos resultados, poderá fazê-lo no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de publicação no endereço eletrônico
www.mprr.mp.br.
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7.5 – Não será aceito recurso contra resultados definitivos ou protocolados intempestivamente.
7.6 – Do resultado dos recursos ou da homologação do certame não cabe recurso para Autoridade
Superior.
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7.7 – A homologação do certame será divulgado no site do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, no Diário Oficial do Estado – DOE e
disponibilizado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca a que o candidato concorreu à vaga.
DA CONVOCAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1 - Após a homologação do resultado do certame, os candidatos aprovados que forem convocados,
deverão apresentar no prazo especificado, os documentos a seguir elencados e preencher as declarações
que lhes serão apresentadas pelo Órgão Ministerial:
a) Para todos os candidatos convocados:
1) Certidão ou declaração atualizada e histórico escolar, expedida pela Instituição de Ensino, discriminando
as notas obtidas pelo aluno durante o Curso;
2) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com fotografia, com validade em todo o território nacional;
3) Cópia do CPF, caso o candidato possua;
4) 01 (uma) fotografia 3x4, colorida e recente;
5) Cópia do comprovante de Residência;
6) Cópia de Certificados de Cursos de Capacitação ou Cursos Extracurriculares realizados, com
apresentação do original para autenticação, caso o candidato possua;
7) Declaração de tipo sanguíneo;
8) Declaração de não impedimentos referentes às atividades relacionadas à Advocacia, funções judiciais e
funções policiais (cargo efetivo ou comissionado), conforme inciso I, do art. 16, do ATO NORMATIVO nº
004, de 29 de setembro de 2008, publicado no DOE nº 905, de 17 de setembro do mesmo ano, e do art. 52,
da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Roraima);
9) Declaração de não acúmulo de Estágios;
10) Declaração de que não faz parte do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Roraima;
11) Declaração de que desenvolverá o Estágio em horário oposto ao de estudo e de trabalho, neste último
caso, se desenvolver atividade laborativa.
b) Para os candidatos convocados com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino
Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos documentos descritos na alínea “a”, do
item 8.1, deverão, ainda, apresentar:
1) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Estadual;
2) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Federal;
3) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Estadual, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
4) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Federal, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
5) Cópia do Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição, ou certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.

8.2 – O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para o turno a
que concorreu e o disposto no item 3.3.
8.3 - O candidato aprovado e convocado, se designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá atender a
todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste edital.
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8.1.1. As Declarações contidas nas alíneas “a.7” até “a.11” serão oferecidas pelo Ministério Público do
Estado de Roraima ao estudante para preenchimento no ato da entrega dos documentos elencados neste
artigo.
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8.3.1 - O candidato aprovado que, no ato da convocação ou da designação não atender a todos os
requisitos do item 4.1, poderá requerer, por uma única vez, a reclassificação.
8.3.2 - Se, após o pedido de reclassificação deferido, o candidato for novamente convocado ou designado e
permanecer impedido de preencher a vaga que lhe está sendo disponibilizada, independente o motivo
apresentado o candidato será desclassificado, perdendo o direito à vaga.
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8.4 - Conforme art. 52, da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Roraima) e art. 16, inciso I, do Ato nº 004, de 29 de agosto de 2019, publicado no
DOE nº 3553, (p. 12 a 14), de 03 de setembro do mesmo ano, o candidato aprovado que, exercer atividades
relacionadas à Advocacia, funções judiciais e funções policiais, sejam na condição de cargo efetivo ou
comissionado, será desclassificado com consequente perda do direito à vaga.
8.5 – O estagiário aprovado e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá realizar cadastro junto ao
Agente de Integração (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA), para que possa firmar
Termo de Compromisso, que será assinado pelo Ministério Público do Estado de Roraima, a Instituição de
Ensino e o Agente de Integração.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – Todos os Editais, convocações, avisos, serão divulgados no site www.mprr.mp.br, meio este
considerado Oficial para fins de contagem de prazos, inclusive para interposição de recurso e, fixação nas
Promotorias de Justiça da respectiva Comarca.
9.2 – O candidato aprovado que não cumprir os dispositivos do Edital, não requerer a reclassificação, ou
ainda, que apresentar irregularidade na documentação ou qualquer outra restrição não justificada e aceita,
perderá o direito à vaga, hipótese em que poderá ser convocado e/ou designado o candidato subsequente a
ele na classificação, se houver.
9.3 – O MPRR não está obrigado a entrar em contato com os candidatos quando da publicação de qualquer
Edital ou ato. Cabe aos candidatos a responsabilidade de acompanhar pelo site, ou buscar informações
junto a Promotoria de Justiça correspondente.
9.4 – O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração Superior do Ministério Público.
9.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 11/02/2020, às 07:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EDITAL Nº 001 - MPRR, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO A ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas legais atribuições, faz saber a todos os
interessados que, em conformidade com o ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 torna
público a abertura do IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
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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
0188421 e o código CRC 50B39DEC.
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INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ.
DO ESTÁGIO
1.1 – O Programa de Estágio de Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio, tem por objetivo
proporcionar a preparação do estudante para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por
meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino.
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1.2 – O Estágio Extracurricular obedecerá ao disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (que
estabelece que o estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares e de caráter formativo do
aluno), no ATO NORMATIVO nº 004, de 29 de agosto de 2019 (regulamenta o Programa de Estágio de
Nível Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio no MPRR) e na Resolução PGJ nº 001, de 06 de junho
de 2016 (regulamenta a jornada de trabalho, o registro de frequência e instituir o sistema de ponto
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, e dá
outras providências).
1.3 – O estagiário auxiliará o(s) Promotor(es) de Justiça e servidores da Comarca de CARACARAÍ nos
trabalhos e atividades administrativas.
1.4 – A jornada de atividade em estágio será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira,
perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais. O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses,
podendo ser rescindido nos casos previstos no art. 19, do ATO NORMATIVO Nº 004/19. Caso haja
interesse do Órgão Ministerial, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de
compromisso, respeitado o limite máximo de 02 (dois) anos.
1.5 – O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e
auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 6º, do ATO NORMATIVO nº
004/19. Deste valor serão deduzidos os valores conforme previsão no § 4º, do referido dispositivo legal.
1.5.1 – O estagiário que for servidor, empregado ou funcionário público, de qualquer das esferas (Federal,
Estadual ou Municipal), não fará jus à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte.
1.5.2 – O estagiário que se incluir em alguma das situações descritas no subitem 1.5.1 deverá ressarcir
valor eventualmente recebido de forma indevida.
1.6 – O estágio desenvolvido no Ministério Público do Estado de Roraima não gera vínculo empregatício de
qualquer natureza, nos termos dos arts. 1º e 25, do ATO NORMATIVO Nº 004, de 29 de agosto de 2019.
DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas, distribuídas conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.

Promotoria de Justiça da Comarca
de CARACARAÍ.
Endereço: Fórum Juiz Paulo Martins
de Deus
Praça do Centro Cívico, s/nº - Centro
CEP: 69360-000 - Caracaraí/RR
Tel.: (95) 3532.1651

Vagas destinadas a
Concorrência geral/Turno

01/Vespertino

Vagas reservadas a
pessoa com deficiência

–*
--*

2.2 – As vagas, por Comarca, serão preenchidas a critério e necessidade da Administração, no decorrer do
prazo de validade do Processo Seletivo, obedecidas a ordem de classificação, o turno para o qual o
candidato concorreu, observado o disposto no item 2.3.
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Promotoria de Justiça/Comarca
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2.3 - Para a Promotoria de Justiça descrita no Quadro constante no item 2.1, serão elaboradas Listas de
Aprovados + Cadastro de Reserva, sendo: 01 (uma) Lista de Classificados para Concorrência Ampla,
elaborada por Turno (abrangendo todos os candidatos classificados até a 6ª Colocação, respeitados os
empates nesta última colocação) e, 01 (uma) Lista de Classificados exclusiva para Candidatos com
Deficiência, elaborada por Turno, com os devidamente classificados até a 3ª Colocação (respeitados os
empates nesta última colocação).
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2.4 – Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva poderão ser convocados e, caso atendam aos
requisitos descritos no item 4.1 deste edital, poderão ser designados, no decorrer do prazo de validade do
certame.
2.5 - Não sendo preenchida a vaga destinada a qualquer dos Turnos ofertados ante a ausência de
concorrentes, poderá o Órgão Ministerial prover a vaga no Turno oposto, desde que haja espaço físico na
Promotoria de Justiça da Comarca e existam candidatos aprovados para o referido Turno.
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição
para as vagas no Processo Seletivo para a Promotoria de Justiça localizada na Comarca que pretende
concorrer.
3.2.1. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos no que tange aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência
do concurso.
3.3– Observadas as vagas descritas no Quadro constante no item 2.1, a cada 2 (DOIS) candidatos
designados da Lista de classificados para Concorrência Ampla (por Turno), será designado 01 (UM)
candidato com deficiência, obedecida a classificação constante na Lista Exclusiva dos Candidatos com
Deficiência (por Turno) conforme previsão no item 2.3, observando a ordem de classificação, o prazo de
validade do Processo Seletivo.
3.4 – O candidato com deficiência deverá especificar a deficiência no Formulário de Inscrição e juntar os
seguintes documentos, na mesma data:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
3.5 – No ato da inscrição, o candidato especial deverá:
a) declarar-se com deficiência, e deseja concorrer nesta condição;
3.5.1 – A ausência da declaração de vontade excluirá, automaticamente, da condição de candidato a vaga
de pessoa com deficiência.
b) estar ciente das atribuições do estágio pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à
avaliação pelo desempenho dessas atribuições;

DOS REQUISITOS À SEREM INTEGRALMENTE PREENCHIDOS QUANDO DO ATO DE DESIGNAÇÃO
4.1 – O candidato, devidamente aprovado no processo seletivo e convocado, na data em que for
designado para preencher a vaga, deverá atender cumulativamente todos os requisitos a seguir
elencados:
a) Para todos os candidatos:
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3.6 – A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições constantes nos itens 3.1 a 3.5
implicará a perda do direito a ser convocado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
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1) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Se estrangeiro, o candidato deve dominar a língua
portuguesa, além de observar o prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável
(art. 4º, Lei nº 11.788/08);
2) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) estar devidamente matriculado no Ensino Médio ou no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em
instituições de ensino oficiais ou reconhecidas pelo MEC, ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) nas aulas e aproveitamento escolar satisfatório;
4) residir na Comarca da Promotoria de Justiça onde a vaga está sendo disponibilizada neste Edital;
5) não estagiar em outra Entidade/Instituição Pública, nas entidades da administração pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou, ainda,
na iniciativa privada, dentre elas, advogado ou sociedade de advogados;
6) não possuir vínculo profissional com advogado ou sociedade de advogados, Poder Judiciário (Federal e
Estadual), Polícias (Civil, Militar ou Federal), Defensoria Pública (União ou Estadual), Ministério Público da
União, mesmo na condição de aprendiz.
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b) Para os candidatos com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino Médio ou Ensino
Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos requisitos descritos na alínea “a” deste artigo, deverão
ainda:
1) estar no gozo dos direitos políticos;
2) não ter antecedentes criminais, comprovado mediante Folha de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual e Federal;
3) não ser servidor (efetivo ou comissionado) do Ministério Público do Estado de Roraima.
4) estar em dia com o serviço militar obrigatório (para o candidato do sexo masculino).
DA INSCRIÇÃO
5.1 – Poderão participar do processo seletivo os alunos devidamente matriculados nas Instituições
oficialmente reconhecidas e cursando o Nível Médio ou Técnico Integrado ao Ensino Médio que residam na
Comarca onde as vagas estão sendo ofertadas.
5.1.Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 (caso
tenha 18 anos completos).

5.3 – O candidato, no ato da inscrição preencherá o formulário de inscrição, devendo informar
obrigatoriamente qual o turno para a realização do estágio caso aprovado no certame, e entregará os
seguintes documentos:
5.3.1 - cópia do histórico escolar/boletim escolar correspondente ao último ano letivo concluído.
5.3.2 – certidão ou declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino a que está matriculado,
atestando que o candidato está matriculado e cursando o ano letivo de 2020.
5.3.3 – cópia da certidão de nascimento.
5.3.4 – cópia da cédula de identidade ou CPF.
5.3.5 – cópia de todos os certificados ou documentos hábeis a comprovar a realização de Cursos de
Capacitação ou Extracurriculares, que serão objeto de análise para casos de desempate, conforme previsto
na alínea “b”, do item 6.7 deste edital.
5.3.5.1. Não será desclassificado o candidato que não entregar os documentos constantes no item 5.3.5.
Todavia, não serão aceitas apresentações e entregas dos mesmos em data posterior à de efetivação da
inscrição.
5.3.6 – Laudo Médico (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos doze meses, contados da data final
para as inscrições, assinado por especialista na área da deficiência, atestando a espécie e o grau ou nível
de necessidade especial (deficiência), com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, informando, também,
o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de curso para estágio.
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5.2 – A inscrição para concorrer às vagas será realizada diretamente na Sede da Promotoria de Justiça
da Comarca que o candidato residir, cujo endereço da Promotoria de Justiça pode ser visualizado no
quadro disposto no item 2.1 deste edital.
5.2.1. A data de início das inscrições é 02/03/2020, com encerramento no dia 20/03/2020, no horário
compreendido de 08 às 12 e das 14 às 17 horas.
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5.4 – Não será permitido ao candidato alterar o turno informado no ato da inscrição para a realização do
Estágio caso seja classificado no certame.
5.5 – Encerradas as inscrições, o Edital com os nomes dos candidatos inscritos no processo seletivo será
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente e publicado no sítio do Ministério Público do
Estado de Roraima (www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
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5.6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, bem como, a apresentação
de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
DA SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 – A seleção será realizada pelo Membro que responde pela Promotoria de Justiça da Comarca do
Interior, em duas etapas, sendo:
ETAPAS

CRITÉRIO

Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS
PARA A FASE SUBSEQUENTE

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze)
primeiros candidatos, por turno, que
1ª ETAPA - análise do histórico
apresentarem
as
maiores
MGN,
escolar/boletim escolar do estudante
respeitados os empates até a 6ª
(apuração da Média Geral de Notas Classificatória e colocação;
-MGN), através das notas constantes eliminatória.
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três)
no Histórico Escolar/Boletim Escolar
primeiros candidatos, por turno, que
do último ano letivo concluído)
apresentarem
as
maiores
MGN,
respeitados os empates até a 3ª
colocação;
2ª ETAPA – avaliação por meio de
redação, com no mínimo 15 linhas e
- Os candidatos que alcançarem a
Classificatória e
no máximo 30, com tema a ser
média maior que 50 pontos na
eliminatória.
definido pela Comissão organizadora
avaliação serão aprovados.
do certame.
6.2 – Serão classificados na 1ª ETAPA, os 15 (quinze) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na
ampla concorrência e apresentarem a maior média geral de notas obtida através da análise do
Histórico/Boletim Escolar referente ao ano letivo concluído, respeitado o empate na 15ª colocação, bem
como, os 03 (três) primeiros candidatos, por turno, que concorreram na condição de pessoa com
deficiência, respeitado o empate na 3ª colocação.
6.2.1 – A média geral de notas (MGN) será obtida através da soma da nota final de todas as disciplinas
cursadas durante o ano letivo concluído (SNFD), dividida pelo número de disciplinas cursadas no ano letivo
concluído (Nº D), conforme fórmula
MGN = SNFD
NºD

6.3 - Edital com os nomes dos candidatos classificados na 1ª FASE do processo seletivo que consiste na
análise do histórico escolar conforme disposto no item 5.2, será elaborado e fixado na Promotoria de Justiça
da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), meio oficial para divulgação dos atos.
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Sendo: MGN = Média Geral de Notas
SNFD = Soma da Nota Final de todas as Disciplinas Cursadas no ano letivo concluído (aprovadas e
reprovadas)
NºD = Número de Disciplinas
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6.4 – Serão automaticamente eliminados na 1ª ETAPA do certame, os candidatos cuja média geral de notas
(MGN) for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 15ª colocação para concorrência ampla, para o
turno a que concorreu (matutino e vespertino), bem como, os candidatos cuja média geral de notas (MGN)
for inferior à do(s) candidato(s) classificado(s) na 3ª colocação para pessoa com deficiência.
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6.5 – Os candidatos classificados na 1ª ETAPA serão convocados para participar da 2ª ETAPA
(AVALIAÇÃO), em data e horário designados a ser definido, os quais serão veiculados mediante Edital
fixado na Promotoria de Justiça da Comarca correspondente, bem como, publicado no sítio do Ministério
Público do Estado de Roraima (www.mprr.mp.br).
6.6 – Serão aprovados para as vagas ofertadas nos respectivos turnos (matutino e vespertino), os
candidatos que apresentarem a Maior Nota Geral (MNG), obtida pela soma da nota obtida na 1ª Etapa com
a nota atribuída na 2ª Etapa, conforme fórmula.
MNG = MGN + NAV
Sendo: MNG = Maior Nota Geral
MGN = Média Geral de Notas
NAV = Nota da avaliação
6.6.1 – Formarão Cadastro de Reserva os candidatos APROVADOS na 2ª ETAPA e não restaram
classificados na 1ª colocação no Turno a que concorreu, ou seja, do 2º ao 15 º colocado na Lista de Ampla
Concorrência e, o 2º e 3º colocados, na concorrência entre pessoas com deficiência.
6.7 - Os casos de empate serão resolvidos de acordo com os seguintes critérios, nesta ordem:
a) maior média geral de notas (MGN);
b) maior nota obtida pela soma dos cursos de capacitação ou extracurriculares, comprovados mediante
entrega de Certificado ou documento hábil e válido;
c) candidato que tiver maior idade.
6.7.1 – Para cada Curso realizado pelo candidato e comprovado, será atribuída a nota 1,0 (um) ponto,
somados na MNG.
6.8 – Caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar e dispensar os estagiários, nos termos do ATO
NORMATIVO nº 004/19.
DOS RECURSOS
7.1 – Todos os Editais referentes ao Processo Seletivo, serão divulgados obrigatoriamente no endereço
eletrônico www.mprr.mp.br, instrumento considerado oficial, inclusive para contagem de prazos e, fixados
na Promotoria de Justiça da Comarca. Nos demais meios de comunicação escrita (DOE e DJE), a
publicação ficará a critério da Administração.
7.2 – O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer dos resultados, poderá fazê-lo no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de publicação no endereço eletrônico
www.mprr.mp.br.
7.3 – Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão Organizadora do Concurso, por meio do preenchimento
de formulário padrão (Anexo I), que deverá ser protocolado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca,
no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

7.5 – Não será aceito recurso contra resultados definitivos ou protocolados intempestivamente.
7.6 – Do resultado dos recursos ou da homologação do certame não cabe recurso para Autoridade
Superior.
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7.4 – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no recurso, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.
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7.7 – A homologação do certame será divulgado no site do Ministério Público do Estado de Roraima
(www.mprr.mp.br), no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, no Diário Oficial do Estado – DOE e
disponibilizado na sede da Promotoria de Justiça da Comarca a que o candidato concorreu à vaga.
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DA CONVOCAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1 - Após a homologação do resultado do certame, os candidatos aprovados que forem convocados,
deverão apresentar no prazo especificado, os documentos a seguir elencados e preencher as declarações
que lhes serão apresentadas pelo Órgão Ministerial:
a) Para todos os candidatos convocados:
1) Certidão ou declaração atualizada e histórico escolar, expedida pela Instituição de Ensino, discriminando
as notas obtidas pelo aluno durante o Curso;
2) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com fotografia, com validade em todo o território nacional;
3) Cópia do CPF, caso o candidato possua;
4) 01 (uma) fotografia 3x4, colorida e recente;
5) Cópia do comprovante de Residência;
6) Cópia de Certificados de Cursos de Capacitação ou Cursos Extracurriculares realizados, com
apresentação do original para autenticação, caso o candidato possua;
7) Declaração de tipo sanguíneo;
8) Declaração de não impedimentos referentes às atividades relacionadas à Advocacia, funções judiciais e
funções policiais (cargo efetivo ou comissionado), conforme inciso I, do art. 16, do ATO NORMATIVO nº
004, de 29 de setembro de 2008, publicado no DOE nº 905, de 17 de setembro do mesmo ano, e do art. 52,
da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Roraima);
9) Declaração de não acúmulo de Estágios;
10) Declaração de que não faz parte do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Roraima;
11) Declaração de que desenvolverá o Estágio em horário oposto ao de estudo e de trabalho, neste último
caso, se desenvolver atividade laborativa.
b) Para os candidatos convocados com 18 anos completos e que estejam cursando ainda o Ensino
Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Técnico, além dos documentos descritos na alínea “a”, do
item 8.1, deverão, ainda, apresentar:
1) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Estadual;
2) Certidão do Distribuidor Criminal da Justiça Federal;
3) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Estadual, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
4) Certidão ou Folha de Antecedentes da Polícia Federal, dos lugares onde haja residido nos últimos 02
(dois) anos;
5) Cópia do Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição, ou certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
8.1.1. As Declarações contidas nas alíneas “a.7” até “a.11” serão oferecidas pelo Ministério Público do
Estado de Roraima ao estudante para preenchimento no ato da entrega dos documentos elencados neste
artigo.

8.3 - O candidato aprovado e convocado, se designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá atender a
todos os requisitos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste edital.
8.3.1 - O candidato aprovado que, no ato da convocação ou da designação não atender a todos os
requisitos do item 4.1, poderá requerer, por uma única vez, a reclassificação.
8.3.2 - Se, após o pedido de reclassificação deferido, o candidato for novamente convocado ou designado e
permanecer impedido de preencher a vaga que lhe está sendo disponibilizada, independente o motivo
apresentado o candidato será desclassificado, perdendo o direito à vaga.

SICOJURR - 00069999

xrEdtw1YFFT2Hqylm1A11oftyPU=

8.2 – O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para o turno a
que concorreu e o disposto no item 3.3.
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8.4 - Conforme art. 52, da Lei Complementar nº 003, de 07 de janeiro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Roraima) e art. 16, inciso I, do Ato nº 004, de 29 de agosto de 2019, publicado no
DOE nº 3553, (p. 12 a 14), de 03 de setembro do mesmo ano, o candidato aprovado que, exercer atividades
relacionadas à Advocacia, funções judiciais e funções policiais, sejam na condição de cargo efetivo ou
comissionado, será desclassificado com consequente perda do direito à vaga.
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8.5 – O estagiário aprovado e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá realizar cadastro junto ao
Agente de Integração (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA), para que possa firmar
Termo de Compromisso, que será assinado pelo Ministério Público do Estado de Roraima, a Instituição de
Ensino e o Agente de Integração.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – Todos os Editais, convocações, avisos, serão divulgados no site www.mprr.mp.br, meio este
considerado Oficial para fins de contagem de prazos, inclusive para interposição de recurso e, fixação nas
Promotorias de Justiça da respectiva Comarca.
9.2 – O candidato aprovado que não cumprir os dispositivos do Edital, não requerer a reclassificação, ou
ainda, que apresentar irregularidade na documentação ou qualquer outra restrição não justificada e aceita,
perderá o direito à vaga, hipótese em que poderá ser convocado e/ou designado o candidato subsequente a
ele na classificação, se houver.
9.3 – O MPRR não está obrigado a entrar em contato com os candidatos quando da publicação de qualquer
Edital ou ato. Cabe aos candidatos a responsabilidade de acompanhar pelo site, ou buscar informações
junto a Promotoria de Justiça correspondente.
9.4 – O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração Superior do Ministério Público.
9.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 11/02/2020, às 07:25, 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
0188289 e o código CRC 62C31F53.
PORTARIA Nº 154 - PGJ, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais; e de acordo com art. 2º, II, da Resolução PGJ nº 006, de 30 de novembro de
2016;

Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. ADEMAR LOIOLA MOTA, 02 (dois) dias de folga em razão de
plantões ministeriais, a serem usufruídos no período de 27 a 28FEV2020, conforme Processo SEI n.º
19.26.1000000.0001855/2020-58.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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RESOLVE:
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 18/02/2020, às 09:34, 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
0190337 e o código CRC 5D6786A9.
PORTARIA Nº 155 - PGJ, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça, Dr. LUIS CARLOS LEITÃO LIMA, para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, pela 2ª Titularidade da Promotoria de Justiça da Família, no período de 27 a 28FEV2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 18/02/2020, às 09:34, 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
0190344 e o código CRC 8EBB045D.

PORTARIA Nº 156 - PGJ, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Resolução nº 39, de 16 de dezembro de 2015, da Secretaria do Tribunal Pleno do
TJRR, publicada no DJE nº 5648, de 18DEZ2015; e
CONSIDERANDO a Resolução PGJ nº 006, de 30 de novembro de 2016, publicada no DJE nº 5869, de
01DEZ2016,
RESOLVE:

DIAS

PROMOTOR DESIGNADO

19/02/2020 DR. SÍLVIO ABBADE MACIAS
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Alterar a Portaria nº 069-PGJ, de 17JAN2020, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 6609, de
21JAN2020, que trata da escala dos Promotores de Justiça da Capital para as Audiências de Custódia,
referente ao período de 03 a 28FEV2020, conforme abaixo:
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O membro do Ministério Público deverá manter contato com o órgão do Poder Judiciário responsável pela
realização de custódia, informando seu telefone institucional ou de uso para fins de confirmação de
audiência, em regime de sobreaviso.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 18/02/2020, às 09:34, 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
0190571 e o código CRC 682AE7C1.
PORTARIA Nº 157 - PGJ, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar a Promotora de Justiça, Dra. CARLA CRISTIANE PIPA, para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, pela 2ª Titularidade da 1ª Promotoria de Justiça Criminal, a partir de 17FEV2020, até
ulterior deliberação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 18/02/2020, às 14:35, 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
0190974 e o código CRC B8AB766E.
PORTARIA Nº 158 - PGJ, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
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Cessar os efeitos, a partir de 21JAN2020, da Portaria nº 475-PGJ, de 08 MAI2019, publicada no DJE nº
6439 de 09MAI2019, que concedeu a título de Gratificação de Atividade (GAT), 30% (trinta por cento) do
vencimento básico do Cargo MP/NM-1, Nível I, ao servidor JÚLIO FERNANDO LONGUINHO BATISTA
DOS SANTOS.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 18/02/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

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
0191293 e o código CRC DDF5D19B.
PORTARIA Nº 159 - PGJ, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Cessar os efeitos, a partir de 21JAN2020, da Portaria nº 477-PGJ de 08 MAI2019, publicada no DJE nº
6439 de 09MAI2019, que concedeu a título de Gratificação de Atividade (GAT), 30% (trinta por cento) do
vencimento básico do Cargo MP/NM-1, Nível I, ao servidor WAGNER SELEME POSSEBON.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 18/02/2020, às 15:06, 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
0191294 e o código CRC 07B23A0D.
ERRATAS:
-Na Portaria nº 149 - PGJ, de 17FEV2020, publicadas no DJE nº 6629, de 18FEV2020:
Onde se lê: … “ Assuntos Jurídicos ” . . .
Leia-se: … “ Assuntos Administrativos ” . . .
-Na Portaria nº 151 - PGJ, de 17FEV2020, publicadas no DJE nº 6629, de 18FEV2020:
Onde se lê: … “ licença para tratamento de saúde ” . . .
Leia-se: … “ licença por motivo de doença em pessoa da família ” . . .

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 169 - DG, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Conceder à servidora REGINA DE FATIMA NOGUEIRA DANTAS, 01 (um) dia de férias a ser usufruídas no
dia 17FEV2020, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0002270/2020-55 de 11FEV2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 091/125

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 17/02/2020, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

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
0190480 e o código CRC 9B078F14.
PORTARIA Nº 174 – DG, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
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 do servidor GLÁDYSON ROBERTO DUTRA DE ARAÚJO, Técnico em
Informática/Chefe de Seção, e do servidor MARCELO VIVIAN, Técnico em Informática/Chefe de Seção, em
face do deslocamento ao município de Pacaraima/RR, no dia 21FEV2020, com pernoite, para ministrar
treinamento do Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP ao Promotor de Justiça e aos servidores,
bem como realizar manutenção e troca dos equipamentos de informática instalados na Promotoria de
Justiça daquele município. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002091/2020-18.
II - Autorizar o afastamento do servidor ADLER DE MORAIS TENÓRIO, Motorista, em face do
deslocamento ao município de Pacaraima/RR, no dia 21FEV2020, com pernoite, para conduzir veículo com
os servidores que executarão os serviços acima descritos. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002091/202018.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 18/02/2020, às 11:15, 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
0190977 e o código CRC D3D1662D.
PORTARIA Nº 175 - DG, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:

Nome
LUANA GARCIA BARBOSA
ILMARA DA SILVA TRAJANO

Quantidade
de dias
02
05

Período

Processo Sei nº

27 a 28/02/2020
13 a 17/04/2020

19.26.1000000.0002392/2020-41
19.26.1000000.0002227/2020-90
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Conceder folga compensatória, aos servidores abaixo relacionados, por terem trabalhado durante o período
de Recesso Forense.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 18/02/2020, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

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 0191037
e o código CRC 4C6911F0.
PORTARIA Nº 176 - DG, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder dispensa ao servidor RAMON SOARES DE MOURA, nos dias 27 e 28FEV2020 - 02 (dois) dias,
por ter participado na aplicação das provas do XVI Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do
Estágio Extracurricular de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado de Roraima, ocorrido no dia
24NOV2019, nas dependências da Faculdade Cathedral, conforme requerimento constante no processo
SEI nº 19.26.1000000.0002372/2020-71.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 18/02/2020, às 11:23, 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 0191000
e o código CRC 71FF453A.
PORTARIA Nº 177 – DG, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
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 JOEL BATALHA MADURO, Oficial de Diligência, e do servidor JAMES
BATISTA CAMELO, Assessor Administrativo/Oficial de Diligência "ad hoc", em face do deslocamento ao
município de Amajarí/RR (sede e zona rural), no dia 21FEV2020, com pernoite, para executarem Ordem
Ministerial de Diligência no sentido de: Localizar, Constatar e Notificar pessoas, físicas e jurídicas, naquela
localidade. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002524/2020-35.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

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
0191044 e o código CRC EBC47D4F.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 18/02/2020, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
EXTRATO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 001/20/PJMA/2ºTIT/MPRR

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

O Dr. ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Promotor de Justiça, 2° Titular da Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente -PJMA da Comarca de Boa Vista-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, art. 32, V, art. 33, VI e art. 34,
parágrafo único, alínea "a", da LCE n°003/94(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima),
DETERMINA
A
INSTAURAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO
PP
Nº
001/20/PJMA/2ºTIT/MPRR, tendo como fundamento apurar a existência, inventário e/ou relatório,

estado de conservação e alocação do acervo do Museu Integrado de Roraima localizado no
Parque Anauá.
Boa Vista/RR, 14 de fevereiro de 2020.
ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 001/20/PJMA/2ºTIT/MPRR
O Dr. ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Promotor de Justiça, 2° Titular da Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente -PJMA da Comarca de Boa Vista-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, art. 32, V, art. 33, VI e art. 34,
parágrafo único, alínea "a", da LCE n°003/94(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima),
DETERMINA
A
INSTAURAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO
PP
Nº
001/20/PJMA/2ºTIT/MPRR, tendo como fundamento apurar a existência, inventário e/ou relatório,

estado de conservação e alocação do acervo do Museu Integrado de Roraima localizado no
Parque Anauá.
Boa Vista/RR, 14 de fevereiro de 2020.
ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por meio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
DEFESA DA SAÚDE – PROSAUDE/MP/RR, representada pela Promotora de Justiça Dra. JEANNE
SAMPAIO, doravante denominado COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO DE BOA VISTA, pessoa jurídica de
direito público, CNPJ 05.943..030/0001-55, com sede administrativa no Palácio Senador Hélio Campos, na
Praça do Centro Cívico, nesta capital, representado neste ato por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr.
CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS, CPF 383.585.902-10, doravante denominado COMPROMISSÁRIO,
Considerando que o MINISTÉRIO PÚBLICO é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis” (Constituição Federal, art. 127, caput), sendo-lhe dada legitimidade ativa para a
defesa judicial e extrajudicial dos direitos difusos, enquanto coletividade, artigos 129, III, CF/88;
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 01/2020
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Considerando que à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde incumbe a defesa de interesses difusos e
coletivos, e quando couber, individual, no âmbito da prestação sanitária legalmente devida, (Resolução
PGJ/MP/RR nº 07, de 24 de novembro de 2014);

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Considerando que a saúde “é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Constituição Federal, art. 196);
Considerando que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, bem como cabendo ao
Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia
(Constituição, art. 129, II c/c art.198);
Considerando que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde
como determinantes e condicionantes, entre outros, a , nos termos do art. 3º da Lei Orgânica da Saúde (Lei
8.080/90);
Considerando que na forma da política nacional de atenção às urgências e emergências, o SAMU, Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência, é um serviço de socorro pré-hospitalar móvel, acionado pelos cidadãos
a partr do número 192, contendo um componente regulador (Central de Regulação) e um componente
assistencial (a equipe das ambulâncias);
Considerando que em procedimento investigatório conduzido pelo Ministério Público Estadual, Promotoria
de Justiça de Defesa da Saúde, foram encontradas situações relacionadas à necessidade de reforma das
bases de funcionamento do SAMU, bem como à manutenção das ambulâncias desse serviço;
Considerando que instados a assumir compromissos no sentido de resolver tais problemas em um período
de tempo razoável, manifestou a Secretaria Municipal de Saúde, por seu representante legal, o interesse
em firmar o presente termo de ajustamento de conduta;
Considerando que o ajustamento de conduta é uma forma extrajudicial de resolução de conflitos em que as
partes assumem posturas de buscar a efetiva e eficiente solução para o problema apresentado,
RESOLVEM:
Celebrar o presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com a permissão do art. 5º, § 6º,
da Lei nº 7.347/85, mediante os seguintes termos:
CLÁUSULA 1ª - O Compromissário se compromete a garantir o funcionamento do serviço de atendimento
móvel de urgência-SAMU, nos termos do disposto nas Portarias do Ministério da Saúde que regem o
funcionamento do serviço, visando sua regularidade e resolutividade;

CLÁUSULA 3° - O Compromissário se compromete a realizar o conserto das viaturas com defeito, no prazo
de 60 dias, mantendo-as em condições de trafegabilidade e utilização para o serviço de urgência, bem
como comprar material e insumos suficientes e adequados para o funcionamento regular do SAMU,
enviando relatório ao Ministério Público sobre as providências adotadas;
CLÁUSULA 4ª - Para garantia do cumprimento deste Termo de Ajustamento de Conduta, o
Compromissário se submeterá a uma multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo descumprimento
de quaisquer das cláusulas supra, até o seu efetivo cumprimento, valores a serem revertidos a Fundo

SICOJURR - 00069999

xrEdtw1YFFT2Hqylm1A11oftyPU=

CLÁUSULA 2ª – O Compromissário se compromete a reformar e adequar as bases do SAMU de Boa Vista,
no Bairro Asa Branca, no Bairro Caranã e também na sede administrativa, até o dia 30 de setembro de
2020, encaminhando ao Ministério Público, relatório com fotos das providências adotadas;
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Especial para proteção dos interesses difusos, a ser indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público
do Estado de Roraima;
CLAUSULA 5ª – Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle,
fiscalização e monitoramento de qualquer Órgão de Defesa da Saúde, nem limita ou impede o exercício, por
ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares;

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

CLÁUSULA 6ª - A celebração deste compromisso de ajustamento de conduta ou de outro pactuado com
qualquer órgão da Administração Pública não impede que um novo termo seja firmado entre o Ministério
Público e o Compromissário, desde que mais vantajoso para a saúde pública;
CLÁUSULA 7ª - O Ministério Público poderá, a qualquer tempo, diante de novas informações ou se assim
as circunstâncias o exigirem, alterar, retificar ou adequar as medidas que se fizerem necessárias, sob pena
de invalidade imediata deste termo, ficando autorizado, neste caso, a dar prosseguimento obrigatório ao
procedimento investigatório mencionado e eventualmente arquivado pelo Conselho Superior do Ministério
Público do Estado de Roraima em decorrência deste ajustamento;
CLAÚSULA 8ª - As questões decorrentes deste termo serão dirimidas no foro da comarca em que fora
firmado;
Firmado o acordo dê-se conhecimento aos órgãos da Administração Superior, nos termos do art. 34 da
Resolução nº 004/16 - CPJ/MP/RR, bem como encaminhe-se ao Conselho Superior do Ministério Público do
Estado de Roraima para homologação.
E por estarem assim compromissados, firmam este TERMO, em três vias, de igual teor, que terá eficácia de
título executivo extrajudicial.
Publique-se, por extrato, no Diário do Poder Judiciário.
Boa Vista, 17 de fevereiro de 2020.
COMPROMITENTE:
JEANNE SAMPAIO
Promotora de Justiça
PROSAUDE
COMPROMISSÁRIO:
CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS
Secretário de Saúde do Município de Boa Vista

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por meio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
DEFESA DA SAÚDE – PROSAUDE/MP/RR, representada pela Promotora de Justiça Dra. JEANNE
SAMPAIO, doravante denominado COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO DE BOA VISTA, pessoa jurídica de
direito público, CNPJ 05.943.030/0001-55, com sede administrativa no Palácio Senador Hélio Campos, na
Praça do Centro Cívico, nesta capital, representado neste ato por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr.
CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS, CPF 383.585.902-10, doravante denominado COMPROMISSÁRIO,
Considerando que o MINISTÉRIO PÚBLICO é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 02/2020

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 096/125

individuais indisponíveis” (Constituição Federal, art. 127, caput), sendo-lhe dada legitimidade ativa para a
defesa judicial e extrajudicial dos direitos difusos, enquanto coletividade, artigos 129, III, CF/88;
Considerando que à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde incumbe a defesa de interesses difusos e
coletivos, e quando couber, individual, no âmbito da prestação sanitária legalmente devida, (Resolução
PGJ/MP/RR nº 07, de 24 de novembro de 2014);

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Considerando que a saúde “é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Constituição Federal, art. 196);
Considerando que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, bem como cabendo ao
Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia
(Constituição, art. 129, II c/c art.198);
Considerando que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde
como determinantes e condicionantes, entre outros, a , nos termos do art. 3º da Lei Orgânica da Saúde (Lei
8.080/90);
Considerando que na forma da política nacional de saúde bucal, o CEO-Centro de Especialidades
Odontológicas, é um serviço que visa ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados;
Considerando que o CEO deve ofertar em regra, diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção
do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menos dos tecidos moles e duros, endodontia e
atendimento aos portadores de necessidades especiais;
Considerando que os Centros são uma das frentes de atuação do Programa Brasil Sorridente, com oferta
de tratamento que represente a continuidade do trabalho efetuado pela rede de atenção básica e pelas
equipes de saúde bucal;
Considerando que no CEO do Município de Boa Vista em procedimento investigatório conduzido pelo
Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, foram encontradas situações
relacionadas à necessidade de reforma das instalações onde hoje funciona o serviço, além da necessidade
de contratação de profissionais especialistas e compra de materiais e equipamentos, para atender com
segurança e adequação aos pacientes que procuram atendimento, de acordo com os relatórios de inspeção
feitos pelo Conselho Regional de Odontologia e pela Vigilância Sanitária;
Considerando que instados a assumir compromissos no sentido de resolver tais problemas em um período
de tempo razoável, manifestou a Secretaria Municipal de Saúde, por seu representante legal, que tem
intenção de modificar o local onde hoje funciona o CEO, adequando-o ao preconizado pelas normas
sanitárias e ao que foi apontado como irregular pelos Órgãos que inspecionaram o serviço, bem como que
tem o interesse em firmar o presente termo de ajustamento de conduta;
Considerando que o ajustamento de conduta é uma forma extrajudicial de resolução de conflitos em que as
partes assumem posturas de buscar a efetiva e eficiente solução para o problema apresentado,
RESOLVEM:

CLÁUSULA 1ª - O Compromissário se compromete a garantir o funcionamento do CEO-Centro de
Especialidades Odontológicas do Município de Boa Vista, nos termos do disposto nas Portarias do
Ministério da Saúde que regem o funcionamento do serviço, visando sua regularidade e resolutividade, bem
como dentro dos padrões sanitários exigidos;

SICOJURR - 00069999

xrEdtw1YFFT2Hqylm1A11oftyPU=

Celebrar o presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com a permissão do art. 5º, § 6º,
da Lei nº 7.347/85, mediante os seguintes termos:
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CLÁUSULA 2ª – O Compromissário se compromete a reformar e adequar o CEO do Município de Boa
Vista, ou construir uma nova estrutura para o seu funcionamento, a fim de atender o preconizado nas
Portarias acima mencionadas e nas normas sanitárias aplicáveis, sanando as irregularidades apontadas
nos relatórios elaborados pelo Conselho Regional de Odontologia e pela Vigilância Sanitária, do qual
adrede tem conhecimento, até o dia 30 de setembro de 2020, encaminhando ao Ministério Público, relatório
com fotos das providências adotadas;

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

CLÁUSULA 3° - O Compromissário se compromete a realizar o contratar profissionais em número
suficiente para o funcionamento do serviço, bem como comprar material e insumos suficientes e adequados
para o funcionamento regular do CEO, até o dia 30 de setembro de 2020, enviando relatório ao Ministério
Público sobre as providências adotadas;
CLÁUSULA 4ª - Para garantia do cumprimento deste Termo de Ajustamento de Conduta, o
Compromissário se submeterá a uma multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo descumprimento
de quaisquer das cláusulas supra, até o seu efetivo cumprimento, valores a serem revertidos a Fundo
Especial para proteção dos interesses difusos, a ser indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público
do Estado de Roraima;
CLAUSULA 5ª – Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle,
fiscalização e monitoramento de qualquer Órgão de Defesa da Saúde, nem limita ou impede o exercício, por
ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares;
CLÁUSULA 6ª - A celebração deste compromisso de ajustamento de conduta ou de outro pactuado com
qualquer órgão da Administração Pública não impede que um novo termo seja firmado entre o Ministério
Público e o Compromissário, desde que mais vantajoso para a saúde pública;
CLÁUSULA 7ª - O Ministério Público poderá, a qualquer tempo, diante de novas informações ou se assim
as circunstâncias o exigirem, alterar, retificar ou adequar as medidas que se fizerem necessárias, sob pena
de invalidade imediata deste termo, ficando autorizado, neste caso, a dar prosseguimento obrigatório ao
procedimento investigatório mencionado e eventualmente arquivado pelo Conselho Superior do Ministério
Público do Estado de Roraima em decorrência deste ajustamento;
CLAÚSULA 8ª - As questões decorrentes deste termo serão dirimidas no foro da comarca em que fora
firmado;
Firmado o acordo dê-se conhecimento aos órgãos da Administração Superior, nos termos do art. 34 da
Resolução nº 004/16 - CPJ/MP/RR, bem como encaminhe-se ao Conselho Superior do Ministério Público do
Estado de Roraima para homologação.
E por estarem assim compromissados, firmam este TERMO, em três vias, de igual teor, que terá eficácia de
título executivo extrajudicial.
Publique-se, por extrato, no Diário do Poder Judiciário.
Boa Vista, 17 de fevereiro de 2020

JEANNE SAMPAIO
Promotora de Justiça
PROSAUDE
COMPROMISSÁRIO:
CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS
Secretário de Saúde do Município de Boa Vista
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COMPROMITENTE:
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA
PORTARIA DE ADITAMENTO
AO PP nº 010/2019/PJPAC/MP/RR

Ministério Público

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, incisos I, III e VIII, da Constituição da
República Federativa do Brasil; pelo artigo 33, I, da Lei Complementar Estadual n. 003/94 - Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado de Roraima, e pela Resolução CPJ nº 004/2016, o Promotor de Justiça,
respondendo pela Promotoria de Justiça da Comarca de Pacaraima, Dr. VALCIO LUIZ FERRI,
DETERMINA o ADITAMENTO à Portaria de Instauração do Procedimento Preparatório nº.
010/2019/PJPAC/MP/RR, para constar como objeto de investigação “apurar o descumprimento das
obrigações da contratada ajustadas no Termo de Contrato nº 006/2018 (serviços de limpeza pública
urbana), firmado entre o Município de Pacaraima e a BV-8 CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS LTDA-ME.
Após, retornem os autos conclusos.
Pacaraima/RR, 17 de fevereiro de 2020.
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VALCIO LUIZ FERRI
Promotor de Justiça Substituto
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
Expediente de 18/02/2020

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
PORTARIA Nº 269/2020/DPG-CG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Memorando nº 240, evento 0193393, Teor do Processo Sei nº 000296/2020;
RESOLVE:
Autorizar o deslocamento do Corregedor-Geral Dr. NATANAEL DE LIMA FERREIRA, e dos Servidores
Públicos NÁJARA BARROSO BRIGLIA DE OLIVEIRA (Chefe de Gabinete da Administração Superior),
KIMBERLY DE OLIVEIRA PEDROSA (Assessora Técnica) e RONI ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO
(Motorista), para visitas de Correição nas Unidades da Defensoria Pública do Interior, conforme agenda
abaixo relacionada, com ônus:
COMARCA
DATA
ALTO ALEGRE
02/03/20
BONFIM
03/03/20
MUCAJAÍ
04
CARACARAÍ
a
RORAINÓPOLIS
06/03/20
SÃO LUÍS DO ANAUÁ
PACARAIMA
09 a 10/03/20
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 18 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 18/02/2020, às 09:16, 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 0199010 e o código CRC 62A31DFA.

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO a Portaria nº 145/2020/DPG-CG/DPG, evento 0193229;
CONSIDERANDO o Memorando nº 415, evento 0198773, Teor do Processo SEI nº 000071/2020;
RESOLVE:
Designar o Defensor Público, Dr ERNESTO HALT, para substituir o Defensor Público Dr. Frederico César
Leão Encarnação, na audiência de custódia do dia 21 de fevereiro do corrente ano.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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PORTARIA Nº 270/2020/DPG-CG/DPG
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STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 18 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 18/02/2020, às 09:16, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0199062 e o código CRC A4EB810D.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO
Expediente de 18/02/2020.

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

EDITAL DE PROTESTO

DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO, Tabelião em pleno exercício do cargo em forma da lei, do 2º
Tabelionato de Protesto de Títulos e Outros Documentos de dívida, sito à Av. Ataíde Teive, 4307 -Asa
Branca, Boa Vista-RR.
CERTIFICA e dá fé que, em virtude das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber na forma do
parágrafo 1º do Art. 15, da Lei federal 9.492/97, aos que o presente Edital virem que se encontram nesta
serventia para serem protestados, por não terem sido encontrados os devedores abaixo, nos endereços
fornecidos pelos apresentantes:

Prot: 389581 - Título: DMI/55 002086D - Valor: 14.502,40
Devedor: D. L. M. NUNES EIRELI - EPP
Credor: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
Prot: 389595 - Título: DV/25894/18 - Valor: 2.263,00
Devedor: JOAO BATISTA
Credor: LOJAS PERIN LTDA
Prot: 389596 - Título: DV/25895/18 - Valor: 1.299,00
Devedor: JOAO BATISTA
Credor: LOJAS PERIN LTDA
Prot: 389657 - Título: DM/0108/000 - Valor: 1.003,26
Devedor: MARIA DE LOURDES LIRA MELO
Credor: IDRI COMERCIO - LTDA
Prot: 389680 - Título: DMI/0000007722 - Valor: 1.000,00
Devedor: INGRID CURVO DOMICIANO SOUZA
Credor: CARBOXI-INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LT
Prot: 389698 - Título: DM/00000000000 - Valor: 273,21
Devedor: AGROBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Credor: JARDEL GOMES BRAGA 014.582.753 45
Prot: 389699 - Título: DM/Q78S170/011 - Valor: 441,68
Devedor: PAULO CESAR DE SOUZA LIMA
Credor: E SABINO DE OLIVEIRA - ME

Prot: 389984 - Título: DMI/546635A4 - Valor: 520,68
Devedor: R A DE ARAUJO ME
Credor: KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LT
Prot: 389999 - Título: DMI/18 - Valor: 6.750,00
Devedor: VALDEMAR ALVES DA CUNHA
Credor: MEGA MAQUINA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Prot: 390001 - Título: DMI/52396-2 - Valor: 26.843,52
Devedor: SOUSA & FERNANDEZ REPRESENTACOES LTDA
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Prot: 389868 - Título: DMI/00000104592 - Valor: 111,75
Devedor: GEORGIA FERREIRA DA SILVA
Credor: RORAIMA ENERGIA S.A

Diário da Justiça Eletrônico

Credor: ADB ALIMENTOS LTDA
Prot: 390031 - Título: CDA/43.417 - Valor: 92,10
Devedor: FLAVIO RABELLO
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
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Prot: 390032 - Título: CDA/43.408 - Valor: 137,14
Devedor: FLAVIO RABELLO
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prot: 390033 - Título: CDA/43.109 - Valor: 13.024,48
Devedor: TERCOLIM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prot: 390033 - Título: CDA/43.109 - Valor: 13.024,48
Devedor: JONAS PAULINO BARREIRA
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prot: 390033 - Título: CDA/43.109 - Valor: 13.024,48
Devedor: EDINALDO DE SOUSA BARREIRA
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prot: 390034 - Título: CDA/54.794 - Valor: 860,03
Devedor: LILIAN BRITO DOS SANTOS
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prot: 390035 - Título: CDA/54.793 - Valor: 993,34
Devedor: LILIAN BRITO DOS SANTOS
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prot: 390036 - Título: CDA/53.938 - Valor: 560,32
Devedor: ADEVANE RODRIGUES BARBORA
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prot: 390037 - Título: CDA/53.937 - Valor: 871,76
Devedor: ADEVANE RODRIGUES BARBORA
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prot: 390082 - Título: DMI/2926561 - Valor: 2.333,00
Devedor: DULCILENE DA SILVA CRUZ
Credor: VICK JEANS EIRELI
Prot: 390094 - Título: DMI/2720003 - Valor: 288,90
Devedor: DROGARIA SOCIAL DO BRASIL LTDA ME
Credor: DROGARIA MEGAFARMA LTDA

Prot: 390353 - Título: DMI/019999.3 - Valor: 375,41
Devedor: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO AMAZONIA D
Credor: ALUMINIO E CIA
Prot: 390375 - Título: DMI/045 - Valor: 250,00
Devedor: JEANGLEIBE BERNARDES GUIMARAES
Credor: SILVIO APARECIDO PEREIRA
Prot: 390376 - Título: DMI/046 - Valor: 220,00
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Prot: 390352 - Título: DMI/018216.10 - Valor: 1.066,67
Devedor: C B A DE JESUS ME
Credor: ALUMINIO E CIA
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Devedor: JEANGLEIBE BERNARDES GUIMARAES
Credor: SILVIO APARECIDO PEREIRA
Prot: 390377 - Título: DMI/HARAS36.16 - Valor: 200,00
Devedor: JEAN GLEIBE BERNARDES GUIMARAES
Credor: IESPH INST ENS SUP PINELLI HEN
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Prot: 390379 - Título: DMI/13574/02 - Valor: 775,81
Devedor: MONTEIRO E MAMEDE LTDA
Credor: SUPPLEMENT LABS LTDA
Prot: 390390 - Título: DMI/1797 - Valor: 200,00
Devedor: LUCIANE LOPES GOMES HOSSANO
Credor: W. C. AMORIM - ME
Prot: 390391 - Título: DMI/00019764 1 - Valor: 9.096,00
Devedor: JANILSON MADEIRA CHAGAS
Credor: W S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Prot: 390404 - Título: DMI/HARAS36.04 - Valor: 555,55
Devedor: JEAN GLEIBE BERNARDES GUIMARAES
Credor: SDO SIST DOC ODONT LTDA
Prot: 390677 - Título: DM/000082 / 010 - Valor: 410,00
Devedor: SUZANA MARIA SANTOS MEDEIROS
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
Prot: 390678 - Título: DM/000011 / 011 - Valor: 440,00
Devedor: KAREN HANAH LOPES SANTOS
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
Prot: 390679 - Título: DM/11445 - Valor: 700,00
Devedor: COELHO & CALDAS LTDA - ME
Credor: ITIKAWA IND COM LTDA EPP
Prot: 390686 - Título: DM/000058 /010 - Valor: 410,00
Devedor: KETHLEN TATIANE B. LIMA
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
Prot: 390689 - Título: DM/000100 /007 - Valor: 520,00
Devedor: ANGELA CAROLINE DE SOUZA LOPES
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
Prot: 390691 - Título: DM/2378 - Valor: 800,43
Devedor: ANANETE COSTA DA SILVA
Credor: HVA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESSTUAR

Prot: 390697 - Título: DM/000068/010/011 - Valor: 490,00
Devedor: JULYANNA HOLSBACH PINHEIRO
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
Prot: 390698 - Título: DM/003845/05 - Valor: 611,50
Devedor: EDILSON SALES 78880971204
Credor: RECUO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
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Prot: 390696 - Título: DM/000043/010 - Valor: 410,00
Devedor: JEFFREY SALES DA LUZ
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
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Prot: 390702 - Título: DM/706 - Valor: 1.244,82
Devedor: MOZART AUGUSTO NUNES DE ANDRADE
Credor: A.J. SOARES E CIA LTDA - ME
Prot: 390707 - Título: DM/005 - Valor: 350,00
Devedor: ILKA DANTAS DE OLIVEIRA GOMES
Credor: A.M.R GORVINO - ME
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Prot: 390711 - Título: DM/707 - Valor: 1.244,82
Devedor: MOZART AUGUSTO NUNES DE ANDRADE
Credor: A.J. SOARES E CIA LTDA - ME
Prot: 390718 - Título: DM/1013609 - Valor: 260,00
Devedor: LEIA ALVES DA SILVA
Credor: CARLOS EDUARDO ALVIDO PRADO
Prot: 390719 - Título: DM/Q55L262/027 - Valor: 725,00
Devedor: JACKELINE SIMPLICIO DA SILVA
Credor: CAVALCANTE & SILVA LTDA
Prot: 390720 - Título: DM/Q68S095/003 - Valor: 532,84
Devedor: ANA MARIA DA SILVA
Credor: E SABINO DE OLIVEIRA - ME
Prot: 390722 - Título: DM/00000009547 - Valor: 130,00
Devedor: GEIZES TAVARES PENA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 390723 - Título: DM/00000009560 - Valor: 130,00
Devedor: MARIA DE NAZARE SARAIVA DOS SANTOS
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 390725 - Título: DM/00000009567 - Valor: 130,00
Devedor: ALINE KARLA LIRA DE OLIVEIRA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 390726 - Título: DM/00000009573 - Valor: 130,00
Devedor: FABIANA DA SILVA PINTO
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 390728 - Título: DM/00000009589 - Valor: 130,00
Devedor: MARLI DO NASCIMENTO LIRA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 390730 - Título: DM/00000009596 - Valor: 130,00
Devedor: ANTONIO DONILTON BORBA DO AMARAL
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA

Prot: 390732 - Título: DM/00000009634 - Valor: 130,00
Devedor: GABRIEL ADELAIDE SOUZA DA SILVA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 390733 - Título: DM/00000009637 - Valor: 130,00
Devedor: JOAO CARLOS ALVES VIEIRA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
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Prot: 390731 - Título: DM/00000009621 - Valor: 130,00
Devedor: MARCIO LEANDRO MARTINELLI
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
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Prot: 390735 - Título: DM/00000008902 - Valor: 130,00
Devedor: FABIANA DA SILVA PINTO
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
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Prot: 390738 - Título: DM/00000008986 - Valor: 130,00
Devedor: CLERISTON ALVES FERREIRA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 390739 - Título: DM/0008758-A - Valor: 966,00
Devedor: ERICKSON JOSE NASCIMENTO CAVALCANTE
Credor: R GOMES DO NASCIMENTO EPP
Prot: 390740 - Título: DM/006 - Valor: 350,00
Devedor: ILKA DANTAS DE OLIVEIRA GOMES
Credor: A.M.R GORVINO - ME
Prot: 390741 - Título: DM/000054 /011 - Valor: 490,00
Devedor: SIMONE ALVES DE FRANCA
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
Prot: 390743 - Título: DM/0000106/006 - Valor: 527,00
Devedor: OLIMPIO ALMEIDA SIQUEIRA NETO
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
Prot: 390745 - Título: DM/008082019 - Valor: 272,40
Devedor: ROSIANE FERREIRA DE SOUSA
Credor: CENTRO DE ESTETICA DE BOA VISTA LTDA ME
Prot: 390746 - Título: DV/S/N - Valor: 15.213,22
Devedor: ADN COMERCIO, SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E REPRES
Credor: BARE SEDE
Prot: 390750 - Título: CBI/381267558 - Valor: 5.874,16
Devedor: JOAO BATISTA C DIAS PEREIRA
Credor: BANCO ITAU S A
Prot: 390751 - Título: CBI/781125453 - Valor: 6.561,20
Devedor: FRANK SANTOS COSTA
Credor: BV FINANCEIRA S/A
Prot: 390752 - Título: DV/0240583279 - Valor: 27.853,42
Devedor: MARLENE DE LIMA FERREIRA
Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Prot: 390757 - Título: DMI/0058263 - Valor: 74,20
Devedor: M LUCAS VALENTE
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CRIACAO LTDA E
Prot: 390760 - Título: DMI/0058253 - Valor: 395,70
Devedor: M LUCAS VALENTE
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CRIACAO LTDA E
Prot: 390772 - Título: DMI/46156/4 - Valor: 1.441,00
Devedor: HB DE MOURA - ME

SICOJURR - 00069987

bzECYr1/nPGpQYuPnIVodZW+kCg=

Prot: 390753 - Título: CBI/781270368 - Valor: 6.983,44
Devedor: ISABEL GOMES MANOEL
Credor: BV FINANCEIRA S/A
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Credor: VISAO MOVEIS INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES
Prot: 391040 - Título: DMI/2019/03562 - Valor: 249,84
Devedor: S DIAS DAVID FILHO
Credor: BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA
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Prot: 391053 - Título: CDA/2541900056126 - Valor: 188.999,51
Devedor: F. DE S. CASTRO - EIRELI ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391054 - Título: CDA/2541900065460 - Valor: 56.162,89
Devedor: JBS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391055 - Título: CDA/2541400012065 - Valor: 66.610,59
Devedor: SANTOS E RODRIGUES LTDA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391056 - Título: CDA/2541700002910 - Valor: 83.268,41
Devedor: JOSE RIBAMAR ARAUJO LIRA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391056 - Título: CDA/2541700002910 - Valor: 83.268,41
Devedor: J R A LIRA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391057 - Título: CDA/2541700003053 - Valor: 73.953,71
Devedor: CLAUDIO DA SILVA LOURENÇO
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391057 - Título: CDA/2541700003053 - Valor: 73.953,71
Devedor: C. DA S. LOURENCO - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391058 - Título: CDA/2541700011234 - Valor: 65.952,13
Devedor: JARDO CICERO FERREIRA MAIA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391058 - Título: CDA/2541700011234 - Valor: 65.952,13
Devedor: JARDO CICERO FERREIRA MAIA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391059 - Título: CDA/2541700013369 - Valor: 60.395,50
Devedor: RONALDO LIRA ROLIM
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL

Prot: 391060 - Título: CDA/2541700001603 - Valor: 39.026,38
Devedor: JEANNE BARAUNA FILGUEIRAS DA SILVA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391060 - Título: CDA/2541700001603 - Valor: 39.026,38
Devedor: J. BARAUNA FILGUEIRAS DA SILVA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391062 - Título: CDA/2541700006583 - Valor: 22.000,94
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Prot: 391059 - Título: CDA/2541700013369 - Valor: 60.395,50
Devedor: R. L. ROLIM - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
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Devedor: ANTONIO MELO COSTA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391062 - Título: CDA/2541700006583 - Valor: 22.000,94
Devedor: A M COSTA IMP. E EXP - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
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Prot: 391063 - Título: CDA/2541700006664 - Valor: 29.077,42
Devedor: LUCIEUDES DE SOUZA NEVES
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391063 - Título: CDA/2541700006664 - Valor: 29.077,42
Devedor: LUCIEUDES S. NEVES - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391064 - Título: CDA/2541700007202 - Valor: 24.945,33
Devedor: ANTONIO GILSON PORTELA CARNEIRO
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391064 - Título: CDA/2541700007202 - Valor: 24.945,33
Devedor: A. G. PORTELA CARNEIRO - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391065 - Título: CDA/2541700013520 - Valor: 22.321,00
Devedor: M A PEIXOTO - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391066 - Título: CDA/2541700010424 - Valor: 11.246,79
Devedor: JOSE ENRIQUE AREVALO REYES - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391067 - Título: CDA/2541700011900 - Valor: 18.883,56
Devedor: VENRORAIMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - M
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391068 - Título: CDA/2541700012206 - Valor: 19.474,65
Devedor: FRANCIVALDO LINHARES DO NASCIMENTO JUNIOR
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391068 - Título: CDA/2541700012206 - Valor: 19.474,65
Devedor: F. L. DO NASCIMENTO JUNIOR - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391069 - Título: CDA/2541700001000 - Valor: 3.001,15
Devedor: CILENE RIBEIRO PINHO
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL

Prot: 391071 - Título: CDA/2541700001271 - Valor: 3.480,44
Devedor: FABIANA JOSEFA DE ARAUJO
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391071 - Título: CDA/2541700001271 - Valor: 3.480,44
Devedor: FABIANA J DE ARAUJO - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
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Prot: 391069 - Título: CDA/2541700001000 - Valor: 3.001,15
Devedor: CILENE R PINHO - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
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Prot: 391072 - Título: CDA/2541700003304 - Valor: 2.775,14
Devedor: ROUDAIWA ABOU TRABI
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391075 - Título: CDA/2541700007555 - Valor: 3.770,69
Devedor: LUCIANA REGINA REBOUCAS DO NASCIMENTO
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
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Prot: 391075 - Título: CDA/2541700007555 - Valor: 3.770,69
Devedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BIS LTDA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391076 - Título: CDA/2541700007806 - Valor: 3.330,06
Devedor: ABIOMAR LIMA DE SANTANA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391076 - Título: CDA/2541700007806 - Valor: 3.330,06
Devedor: ABIOMAR L DE SANTANA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391078 - Título: CDA/2541700009680 - Valor: 1.613,07
Devedor: M DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391079 - Título: CDA/2541700010181 - Valor: 3.965,39
Devedor: UROFARMA LTDA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391080 - Título: CDA/2541700010343 - Valor: 4.321,65
Devedor: STUDIO DE BELEZA AFRO-BRASIL LTDA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391081 - Título: CDA/2541700010696 - Valor: 1.648,38
Devedor: A F SOBRINHO - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391082 - Título: CDA/2541700010858 - Valor: 2.391,12
Devedor: BELO E AGUIAR LTDA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391083 - Título: CDA/2541700011587 - Valor: 1.854,09
Devedor: A DE SOUZA PEREIRA EIRELI - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391085 - Título: CDA/2541700012044 - Valor: 7.203,00
Devedor: ELETROFRIO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL

Prot: 391088 - Título: CDA/2541700013016 - Valor: 5.517,89
Devedor: HENCHEN G5 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391089 - Título: CDA/2541700013440 - Valor: 3.844,75
Devedor: H C DE SOUZA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
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Prot: 391087 - Título: CDA/2541700012800 - Valor: 2.028,66
Devedor: DECKMANN & DECKMANN LTDA
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
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Prot: 391090 - Título: CDA/2541700013601 - Valor: 8.345,65
Devedor: JOSILEIDE FERNANDES DOS SANTOS
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
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Prot: 391090 - Título: CDA/2541700013601 - Valor: 8.345,65
Devedor: J. FERNANDES DOS SANTOS - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391091 - Título: CDA/2541700016112 - Valor: 2.584,58
Devedor: ANDRE LEITE DE SOUZA JUNIOR
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391091 - Título: CDA/2541700016112 - Valor: 2.584,58
Devedor: A L DE SOUZA JUNIOR - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391092 - Título: CDA/2541700016465 - Valor: 2.145,05
Devedor: WILLIAM RICARDO FREITAS VASCONCELOS
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391092 - Título: CDA/2541700016465 - Valor: 2.145,05
Devedor: W R FREITAS VASCONCELOS - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391093 - Título: CDA/2541700016627 - Valor: 5.073,67
Devedor: LEVI OLIVEIRA DE AQUINO
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391093 - Título: CDA/2541700016627 - Valor: 5.073,67
Devedor: L. O. DE AQUINO - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACIONAL
Prot: 391094 - Título: CDA/2541600063518 - Valor: 18.682,79
Devedor: OLIVEIRA & SWANSON LTDA - ME
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-SIMPLES
Prot: 391095 - Título: CDA/2561800041725 - Valor: 8.915,28
Devedor: DIOMEDES MOREIRA DE OLIVEIRA
Credor: FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOLADA
Prot: 391095 - Título: CDA/2561800041725 - Valor: 8.915,28
Devedor: DIOMEDES M. DE OLIVEIRA
Credor: FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOLADA

Prot: 391096 - Título: CDA/2561800083649 - Valor: 8.172,34
Devedor: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
Credor: FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOLADA
Prot: 391098 - Título: DMI/0059111 - Valor: 372,28
Devedor: HILDO PET
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CRIACAO LTDA E
Prot: 391100 - Título: DMI/0058352 - Valor: 1.053,94
Devedor: MARIO JORGE DOMINGUES TAVARES
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Prot: 391096 - Título: CDA/2561800083649 - Valor: 8.172,34
Devedor: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
Credor: FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOLADA
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Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CRIACAO LTDA E
Prot: 391106 - Título: DSI/645 - Valor: 10.000,00
Devedor: J. F DE OLIVEIRA-ME
Credor: E. DA SILVA ARAUJO PISCINAS - ME
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Prot: 391367 - Título: DMI/55108 - Valor: 4.580,26
Devedor: IASSUNARY PINHEIRO DE MELO
Credor: CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME
Prot: 391373 - Título: DM/000074 /010 - Valor: 440,00
Devedor: PATRICIA SALES DE ASSIS
Credor: SILVA E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
Prot: 391374 - Título: DM/00000008966 - Valor: 130,00
Devedor: JOAO CARLOS ALVES VIEIRA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391375 - Título: DM/00000008963 - Valor: 130,00
Devedor: GABRIELA ADELAIDE SOUZA DA SILVA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391376 - Título: DM/00000008950 - Valor: 130,00
Devedor: MARCIO LEANDRO MARTINELLI
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391379 - Título: DM/00000008885 - Valor: 130,00
Devedor: GILVANIA CARVALHO MATOS
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391380 - Título: DM/00000008889 - Valor: 130,00
Devedor: MARIA DE NAZARE SARAIVA DOS SANTOS
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391381 - Título: DM/00000008875 - Valor: 130,00
Devedor: JANKLEY CRISTHYAN MIRANDA BENIGNO
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391382 - Título: DM/00000008951 - Valor: 130,00
Devedor: HILDEBRANDO JOSE DE SOUZA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391383 - Título: DM/00000009206 - Valor: 130,00
Devedor: JANKLEY CRISTHYAN MIRANDA BENIGNO
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA

Prot: 391390 - Título: DM/00000009332 - Valor: 130,00
Devedor: URSULA PRISCILA NASCIMENTO DA CUNHA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391392 - Título: DM/00000009281 - Valor: 130,00
Devedor: MARCIO LEANDRO MARTINELLI
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391393 - Título: DM/00000009294 - Valor: 130,00
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Prot: 391385 - Título: DM/00000009213 - Valor: 130,00
Devedor: ALEX GOMES DE ALBUQUERQUE
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
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Devedor: GABRIELA ADELAIDE SOUZA DA SILVA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391394 - Título: DM/00000009297 - Valor: 130,00
Devedor: JOAO CARLOS ALVES VIEIRA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
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Prot: 391397 - Título: DM/00000009129 - Valor: 130,00
Devedor: JULIO CESAR FERREIRA IZEL
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391398 - Título: DM/00000009151 - Valor: 130,00
Devedor: TATIANE ALVES SANTOS
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391399 - Título: DM/00000009290 - Valor: 130,00
Devedor: TANIEL PALCZYKOWSKI
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391400 - Título: DM/00000009311 - Valor: 130,00
Devedor: FRANCISCO CARLOS DA COSTA FILHO
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391402 - Título: DM/00000009373 - Valor: 130,00
Devedor: IANA DOS SANTOS VASCONCELOS
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391404 - Título: DM/00000009342 - Valor: 130,00
Devedor: JEAN SALGADO DE OLIVEIRA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391406 - Título: DM/00000009233 - Valor: 130,00
Devedor: FABIANA DA SILVA PINTO
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391409 - Título: DM/00000009243 - Valor: 130,00
Devedor: ROBSON MUNIZ RODRIGUES
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391410 - Título: DM/00000009249 - Valor: 130,00
Devedor: MARLI DO NASCIMENTO LIRA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA
Prot: 391411 - Título: DM/00000009102 - Valor: 130,00
Devedor: ELISANGELA BERMEO DE SOUZA
Credor: RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA

Prot: 391417 - Título: DM/663102019 - Valor: 362,00
Devedor: HELENA LOPES NASCIMENTO DE QUE
Credor: CENTRO DE ESTETICA DE BOA VISTA LTDA ME
Prot: 391418 - Título: DM/930092019 - Valor: 186,00
Devedor: LAURA BOAVENTURA DE SOUZA
Credor: CENTRO DE ESTETICA DE BOA VISTA LTDA ME
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Prot: 391416 - Título: DM/VENDA20292 - Valor: 1.522,25
Devedor: GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA
Credor: ALMEIDA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE
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Prot: 391419 - Título: DM/0014716C - 2 - Valor: 419,80
Devedor: PEDRO FELIPE VIEIRA DOS SANTOS 0419
Credor: FRANCISCO GANDOLFI
Prot: 391420 - Título: DM/1015102 - Valor: 2.100,00
Devedor: MARCELO DE LIMA LOPES
Credor: CARLOS EDUARDO ALEIXO PRADO
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Prot: 391421 - Título: DM/12709 - Valor: 3.675,00
Devedor: PARAMAZONIA TAXI AÉREO LTDA
Credor: MOURAO E LIRA LTDA
Prot: 391425 - Título: DM/1014304 - Valor: 483,00
Devedor: LEIA ALVES DA SILVA
Credor: CARLOS EDUARDO ALVIDO PRADO
Prot: 391426 - Título: DM/00117331228 - Valor: 1.250,00
Devedor: MONTE RORAIMA ATACADO E PRODUTOS
Credor: FERREIRA E CAMPOS LTDA
Prot: 391431 - Título: DM/Q75G035 /01 - Valor: 487,36
Devedor: GRACIRENE DE SOUZA RODRIGUES
Credor: E SABINO DE OLIVEIRA - ME
Prot: 391434 - Título: DM/R55L473 /03 - Valor: 441,42
Devedor: JOSE RIBAMAR SOUZA SANTOS
Credor: CAVALCANTE & SILVA LTDA
O referido é verdade e dou fé.

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro 2019.
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________________________________
DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO
Tabelião
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE
RORAINÓPOLIS
Expediente de 17/02/2020
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:
Título por indicação.

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Protocolo.....: 05777
Sacado: CENATUR TRASPORTE EIRELLE ME
C.N.P.J./C.P.F: 16.920.136/0001-50
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: Av. Antonio Carlos Lacerda Gago 230
Cidade............: Rorainópolis, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: A. J. SOARES E CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 15.266.335/0001-23
Endereço..: Rua Frederico Francisco Fontelles
Cidade......: Boa Vista
Número do Título: 720
Data da Emissão: 06/12/2019

Espécie: DUPLICATA PRESTAÇÃO SERVIÇO
Data Vencimento: 01/01/2020

Aceite: Não.
Apresentado por: CAIXA ECONONOMICA FEDERAL.
Valor do Título...................................

R$ 1.557,00

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: que o endereço da pessoa indicada para aceitar ou pagar não foi localizado.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã
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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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05779
Sacado: CENATUR TRASPORTE EIRELLE ME
C.N.P.J./C.P.F: 16.920.136/0001-50
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: Av. Antonio Carlos Lacerda Gago 230
Cidade............: Rorainópolis, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: A. J. SOARES E CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 15.266.335/0001-23
Endereço..: Rua Frederico Francisco Fontelles
Cidade......: Boa Vista
Número do Título: 721
Data da Emissão: 16/12/2019
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Espécie: DUPLICATA PRESTAÇÃO SERVIÇO
Data Vencimento: 16/01/2020

Aceite: Não.
Apresentado por: CAIXA ECONONOMICA FEDERAL.
Valor do Título...................................

R$ 1.557,00

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: que o endereço da pessoa indicada para aceitar ou pagar não foi localizado.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã
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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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05780
Sacado: WEBSTER HENRIQUE SIQUEIRA DA FONSECA
C.N.P.J./C.P.F: 34.637.634/0001-71
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: 10 R RUA 02 897
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: IDERE CALCADOS EIRELI
CNPJ/CPF: 10.666.553/0001-31
Endereço..: RUA ANGELA CRISTINA BENEDETTI 324
Cidade......: Guaxupe
Número do Título: 4041 OS/02
Data da Emissão: 06/11/2019

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇAO
Data Vencimento: 06/02/2020

Aceite: Não.
Apresentado por: BANCO DO BRASIL SA.
Valor do Título...................................

R$ 1.095,63

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: que o endereço da pessoa indicada para aceitar ou pagar não foi localizado.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã

SICOJURR - 00070004

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 116/125

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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05782
Sacado: LAUDELINA V BRITO ME
C.N.P.J./C.P.F: 04.808.727/0001-50
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: RUA PEDRO DANIEL DA SILVA 09 QUADRA 30
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: FAZENDA NACIONAL - DIV. ATIVA FGTS
CNPJ/CPF: 00.394.460/0216-53
Endereço..: Esplanada dos Ministerios, Bloco P,8 Andar
Cidade......: Brasilia
Número do Título: RR201500060
Data da Emissão: 30/11/2015

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis
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Espécie: Certidao de Dívida Ativa
Data Vencimento: À VISTA

Aceite: Não.
Apresentado por: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Valor do Título...................................

R$ 1.958,25

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: que o endereço da pessoa indicada para aceitar ou pagar não foi localizado.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã

SICOJURR - 00070004

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 117/125

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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05787
Sacado: H DA SILVA BARBOSA ME
C.N.P.J./C.P.F: 10.503.579/0001-69
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: AV AIRTON SENA 211
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: FAZENDA NACIONAL - DIV. ATIVA FGTS
CNPJ/CPF: 00.394.460/0216-53
Endereço..: Esplanada dos Ministerios, Bloco P,8 Andar
Cidade......: Brasilia
Número do Título: RR201300035
Data da Emissão: 03/07/2013
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Espécie: Certidao de Dívida Ativa
Data Vencimento: À VISTA

Aceite: Não.
Apresentado por: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Valor do Título...................................

R$ 1.702,94

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: que o endereço da pessoa indicada para aceitar ou pagar não foi localizado.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=
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SICOJURR - 00070004

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 118/125

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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05781
Sacado: FABRICIO DE O LIMA ME
C.N.P.J./C.P.F: 05.537.744/0001-63
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: ESTR BR 174, KM 190 SN
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: FAZENDA NACIONAL - DIV. ATIVA FGTS
CNPJ/CPF: 00.394.460/0216-53
Endereço..: Esplanada dos Ministerios, Bloco P,8 Andar
Cidade......: Brasilia
Número do Título: RR201200042
Data da Emissão: 20/04/2012

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis
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Espécie: Certidao de Dívida Ativa
Data Vencimento: À VISTA

Aceite: Não.
Apresentado por: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Valor do Título...................................

R$ 1.319,17

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: não vai correspondência pelo correio.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã

SICOJURR - 00070004

Diário da Justiça Eletrônico
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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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05783
Sacado: LEALDO S FEITOSA ME
C.N.P.J./C.P.F: 10.927.446/0001-10
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: AV BRASIL 376
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: FAZENDA NACIONAL - DIV. ATIVA FGTS
CNPJ/CPF: 00.394.460/0216-53
Endereço..: Esplanada dos Ministerios, Bloco P,8 Andar
Cidade......: Brasilia
Número do Título: RR201500065
Data da Emissão: 30/11/2015

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Espécie: Certidao de Dívida Ativa
Data Vencimento: À VISTA

Aceite: Não.
Apresentado por: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Valor do Título...................................

R$ 9.550,94

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: não vai correspondência pelo correio.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã

SICOJURR - 00070004

Diário da Justiça Eletrônico
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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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05784
Sacado: J D DE SOUZA FERREIRA ME
C.N.P.J./C.P.F: 13.226.724/0001-08
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: R 02 863 AV BRASIL
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: FAZENDA NACIONAL - DIV. ATIVA FGTS
CNPJ/CPF: 00.394.460/0216-53
Endereço..: Esplanada dos Ministerios, Bloco P,8 Andar
Cidade......: Brasilia
Número do Título: RR201500066
Data da Emissão: 30/11/2015

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Espécie: Certidao de Dívida Ativa
Data Vencimento: À VISTA

Aceite: Não.
Apresentado por: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Valor do Título...................................

R$ 5.091,75

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: não vai correspondência pelo correio.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã

SICOJURR - 00070004

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 121/125

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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05785
Sacado: CIMARR COME E INDUSTRIA DE MADEIRA DE RORAIMA
C.N.P.J./C.P.F: 12.446.881/0001-58
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: ROD BR 174 SN LOTE 148 KM 468
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: FAZENDA NACIONAL - DIV. ATIVA FGTS
CNPJ/CPF: 00.394.460/0216-53
Endereço..: Esplanada dos Ministerios, Bloco P,8 Andar
Cidade......: Brasilia
Número do Título: RR201300030
Data da Emissão: 03/07/2013

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Espécie: Certidao de Dívida Ativa
Data Vencimento: À VISTA

Aceite: Não.
Apresentado por: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Valor do Título...................................

R$ 1.786,07

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: não vai correspondência pelo correio.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã

SICOJURR - 00070004

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 122/125

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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05786
Sacado: INDUSTRIA MADEIREIRA XINGU LTDA ME
C.N.P.J./C.P.F: 11.781.324/0001-20
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: ROD BR 174 SN KM 428
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: FAZENDA NACIONAL - DIV. ATIVA FGTS
CNPJ/CPF: 00.394.460/0216-53
Endereço..: Esplanada dos Ministerios, Bloco P,8 Andar
Cidade......: Brasilia
Número do Título: RR201300036
Data da Emissão: 03/07/2013

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Espécie: Certidao de Dívida Ativa
Data Vencimento: À VISTA

Aceite: Não.
Apresentado por: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Valor do Título...................................

R$ 1.278,16

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: não vai correspondência pelo correio.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã

SICOJURR - 00070004

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 123/125

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:
Título por indicação.
Protocolo.....: 05788
Sacado: A B PINHEIRO
C.N.P.J./C.P.F: 04.648.286/0001-77
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço........: BR 174 S/N
Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR
Cedente....: FAZENDA NACIONAL - DIV. ATIVA FGTS
CNPJ/CPF: 00.394.460/0216-53
Endereço..: Esplanada dos Ministerios, Bloco P,8 Andar
Cidade......: Brasilia
Número do Título: RR201300028
Data da Emissão: 02/07/2013

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Espécie: Certidao de Dívida Ativa
Data Vencimento: À VISTA

Aceite: Não.
Apresentado por: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Valor do Título...................................

R$

644,52

POSTERGADO
Data da publicação: 17/02/2020
Motivo: não vai correspondência pelo correio.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020

Inês Maria Viana Maraschin

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

Tabeliã

SICOJURR - 00070004

Termo: 01448

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIII - EDIÇÃO 6630 124/125

Livro D - 0005

Folha: 248

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525,
incisos I, III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
JOSSICARLOS MAGALHÃES DE SOUZA, de nacionalidade Brasileiro, agricultor, solteiro,
portador do RG n° 2385567-3, SSP/AM e inscrito no CPF sob nº 994.145.462-00, nascido aos seis
(06) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e oitenta e oito (1988), natural de
São José Uarini/AM, domiciliado e residente na Rua Antonio Adão de Sousa, 1203, Novo Brasil,
Rorainópolis-RR, filho de José Carlos Silva de Souza e Francisca Lopes Magalhães.
BEATRIZ SANTANA DA SILVA, de nacionalidade Brasileiro, agricultora, solteira, portadora do RG
n° 468348-0 SESP/RR e inscrita no CPF sob nº 038.120.622-08, nascida aos dezesseis (16) dias
do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e noventa e sete (1997), natural de Boa Vista/RR,
domiciliada e residente na Rua Antonio Adão de Sousa, 1203, Novo Brasil, Rorainópolis-RR, filha
de Deusilene Santana da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser publicado na imprensa.

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020.
________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora

CERTIDÃO
Certifico que nesta data, registrei sob número, folhas e livro acima mencionados, e publiquei na
imprensa o edital de proclamas dos contraentes.

O referido é verdade e dou fé.
Rorainópolis, 17 de fevereiro de 2020.

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora

SICOJURR - 00070004

Termo: 01449
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Livro D - 0005

Folha: 249

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525,
incisos I, III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NETTO, de nacionalidade Brasileiro, consultor de vendas,
solteiro, portador do RG n° 3156168, SSP/RR e inscrito no CPF sob nº 001.109.352-84, nascido
aos doze (12) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), natural de
Boa Vista/RR, domiciliado e residente na Rua Antonio Jose F. Bezerra, s/n, Gentil Carneiro Brito,
Rorainópolis-RR, filho de Carla Emidia Silva de Oliveira.
RAILANE GOMES MARTINS, de nacionalidade Brasileira, gerente, solteira, portadora do RG n°
1519549 CTPS/RR e inscrita no CPF sob nº 001.266.652-14, nascida aos vinte e seis (26) dias do
mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e noventa e dois (1992), natural de Boa
Vista/RR, domiciliada e residente na Rua Antonio Jose F Bezerra, s/n, Gentil Carneiro Brito,
Rorainópolis-RR, filha de Salustriano Dias Martins e Maria Madalena Gomes Martins.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser publicado na imprensa.

1º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil de Rorainópolis

Boa Vista, 19 de fevereiro de 2020

Rorainópolis, 18 de fevereiro de 2020.
________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora

CERTIDÃO
Certifico que nesta data, registrei sob número, folhas e livro acima mencionados, e publiquei na
imprensa o edital de proclamas dos contraentes.

O referido é verdade e dou fé.
Rorainópolis, 18 de fevereiro de 2020.

d9nG79HGEku4MB/hFOEnnWcp+JM=

________________________________
Inês Maria Viana Maraschin
Tabeliã/Registradora

SICOJURR - 00070004

