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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 

Expediente de 27/02/2020 
 

REPUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

RESOLUÇÃO N. 46, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 
  

Regulamenta o plantão no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado de Roraima e o funcionamento do Núcleo de Plantão 
Judicial e Audiência de Custódia (NUPAC), além de outras 
providências. 
  

O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, 
 

CONSIDERANDO as Resoluções 71/09 e 213/15, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ; 
 

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 11.419/06, em que se admite o uso de meio eletrônico na tramitação 
de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais; 
 

CONSIDERANDO os dados e informações coligidos nos autos dos procedimentos administrativos 0000491-
59.2016.6.23.8000, 0007456-80.2019.8.23.8000 e 0016733-57.2018.8.23.8000; e 
 

CONSIDERANDO, por fim, que o processo eletrônico está inserido em todas as unidades judiciais do 
primeiro e do segundo graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, 
 

RESOLVE: 
CAPÍTULO I - Disposições Gerais 

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

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

CAPÍTULO III - Plantão dos Desembargadores 
  
Art. 13. O plantão dos Desembargadores é mensal e será cumprido em regime de sobreaviso. 
§ 1º O Desembargador plantonista pode indicar à Presidência 1 (um) servidor do respectivo gabinete, com 
antecedência de 5 (cinco) dias do plantão, para auxiliá-lo nas atividades correspondentes. 
§ 2º Havendo impedimento do Desembargador plantonista, será acionado, sucessivamente, o 
Desembargador imediatamente mais moderno ao plantonista, na escala de antiguidade, desde que esteja 
disponível e não impedido. 
§ 3º Se o Desembargador plantonista impedido for o mais moderno no Poder Judiciário, será acionado, 
sucessivamente, o Desembargador mais antigo, desde que esteja disponível e não impedido. 
  

CAPÍTULO IV - Plantão dos Juízes de Direito e dos Juízes Substitutos 
  
Art. 14. O plantão dos Juízes de Direito e dos Juízes Substitutos é semanal, com competência em todas as 
Comarcas, e será cumprido em regime de sobreaviso. 
§ 1º O Juiz de Direito plantonista pode indicar à Presidência 1 (um) servidor do respectivo gabinete, com 
antecedência de 5 (cinco) dias do plantão, para auxiliá-lo nas atividades correspondentes. 
§ 2º O Juiz Substituto plantonista pode indicar à Presidência 1 (um) servidor de quaisquer das unidades 
judiciais em que atue, com antecedência de 5 (cinco) dias do plantão, para auxiliá-lo nas atividades 
correspondentes. 
 
Art. 15. O plantão dos Juízes será cumprido, concomitantemente, por meio de duas escalas distintas, as 
quais tratarão, respectivamente, de matérias cíveis e criminais, de acordo com as determinações 
normativas. 
§ 1º Os Juízes de Direito com titularidade em jurisdição cível serão designados para a escala de plantão 
cível, e os Juízes de Direito com titularidade em jurisdição criminal serão designados para a escala de 
plantão criminal. 
§ 2º Os Juízes de Direito titulares das Comarcas do Interior, assim como os Juízes Substitutos, podem atuar 
em quaisquer das escalas. 
§ 3º Os Juízes de Direito com atuação nas varas do Tribunal do Júri e nos Juizados de Violência Doméstica 
atuarão no plantão criminal, e os Juízes de Direito com atuação na Justiça Itinerante e nos Juizados da 
Infância e da Juventude atuarão no plantão cível. 
§ 4º Os Juízes, de Direito ou Substitutos, terão a mesma quantidade de designações nas escalas de 
plantão. 
§ 5º No período de 1 (um) ano, os Juízes de Direito e Juízes Substitutos não poderão acumular mais de dez 
plantões semanais. 
§ 6º Havendo impedimento do Juiz plantonista, será acionado, sucessivamente, o Juiz imediatamente mais 
moderno ao plantonista, na escala de antiguidade, desde que esteja disponível e não impedido. 
§ 7º Se o Juiz plantonista impedido for o mais moderno no Poder Judiciário, será acionado, sucessivamente, 
o Juiz mais antigo, desde que esteja disponível e não impedido. 

 
CAPÍTULO V - Plantão dos Servidores com atuação em Boa Vista 

  
Art. 16. O plantão judicial do primeiro grau de jurisdição funcionará nas dependências do NUPAC, com 
servidores lotados no próprio Núcleo, em escala de revezamento de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho 
presencial por 72 (setenta e duas) horas de folga. 
§ 1º A Secretaria de Gestão de Pessoas providenciará a lotação dos servidores do NUPAC, cabendo ao juiz 
coordenador do Núcleo a elaboração da respectiva escala mensal, comunicando-se à Corregedoria-Geral 
de Justiça. 
§ 2º A Secretaria de Infraestrutura e Logística providenciará local adequado para o pernoite dos servidores 
plantonistas do Núcleo. 
§ 3º O Diretor de Secretaria e a assessoria jurídica do Núcleo têm a carga horária correspondente aos 
cargos. 
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Art. 17. A fiscalização do cumprimento dos plantões e o controle de gozo das folgas serão feitos pelo 
Diretor de Secretaria ou pela chefia imediata do servidor do Núcleo, comunicando-se os registros à 
Secretaria de Gestão de Pessoas para os devidos fins. 
 
Art. 18. A escala de oficiais de justiça designados para o plantão judicial será organizada pela Central de 
Mandados, por meio do respectivo magistrado coordenador. 
Parágrafo único. Os oficiais de justiça designados para os plantões disponibilizarão para o NUPAC os seus 
respectivos contatos telefônicos, bem como, diariamente, farão contato com o Núcleo para saber das 
distribuições, pendências e providências determinadas. 
  

CAPÍTULO VI - Plantão dos Oficiais de Justiça nas Comarcas do Interior 
  
Art. 19. Unicamente para fins de cumprimento do plantão judicial nas comarcas do interior, a escala dos 
oficiais de justiça será dividida por regiões, da seguinte forma: 
I – Região Norte: englobando as Comarcas de Pacaraima, Alto Alegre e Bonfim; 
II – Região Sul: englobando as Comarcas de São Luiz do Anauá e Rorainópolis; 
III – Região Central: englobando as Comarcas de Mucajaí e Caracaraí. 
 
Art. 20. A escala dos oficiais de justiça plantonistas, por região, será elaborada pela Presidência do Tribunal 
de Justiça, com auxílio dos Juízes de Direito titulares das Comarcas do Interior. 
 
Art. 21. Será mensal o plantão judicial do oficial de justiça designado por região, em sistema de sobreaviso. 
Parágrafo único. Os oficiais de justiça designados para os plantões por região disponibilizarão para o 
NUPAC os seus respectivos contatos telefônicos, bem como, diariamente, farão contato com o Núcleo para 
saber das distribuições, pendências e providências determinadas. 
 
Art. 22. O magistrado plantonista acionará o oficial de justiça plantonista por região somente nas situações 
extremamente necessárias, em que a demora resulte em efetivo risco de grave prejuízo ou de difícil 
reparação. 
Parágrafo único. Deverá ser respeitado, para escolha dos plantonistas, o rodízio entre os oficiais de justiça, 
por região, nas comarcas do interior. 
  

CAPÍTULO VII - Do Núcleo de Plantão Judicial e Audiência de Custódia (NUPAC) 
 

Seção I - Funcionamento, estrutura e atribuições 
  
Art. 23. O NUPAC funcionará em Boa Vista, com estrutura física adequada à sua finalidade, sendo 
composto, no mínimo, por: 
I – um Juiz de Direito, designado pela Presidência, que coordenará as atividades administrativas do Núcleo; 
II – Juiz(es) e/ou juízo(s) plantonista(s), designado(s) pela Corregedoria-Geral de Justiça; 
III – Assessor jurídico, que atuará por ocasião do expediente forense ordinário; 
IV – Técnicos judiciários, no mínimo de 06 (seis), que atuarão em regime ininterrupto de revezamento; e 
V – Estagiários. 
Parágrafo único. A Presidência poderá designar outros magistrados e servidores para atuar em regime de 
colaboração. 
 
Art. 24. O NUPAC atenderá às demandas do plantão judicial do primeiro grau de jurisdição, assim como 
realizará as respectivas audiências de custódia, exceto as audiências de custódia das Comarcas do Interior 
dos dias úteis. 
 
Art. 25. O NUPAC funcionará, nos dias de expediente forense, das 08 (oito) horas às 18 (dezoito) horas, 
ocasião em que serão realizadas as audiências de custódia. 
 
Art. 26. Os magistrados designados para as audiências de custódia no NUPAC decidirão, na forma do art. 
310 e seguintes do Código de Processo Penal, sobre as prisões em flagrante nas quais o flagranteado não 
foi posto em liberdade mediante o recolhimento de fiança. 
Parágrafo único. As comunicações de prisão em flagrante, para a realização da audiência de custódia, 
dentro do prazo legal, deverão ser encaminhadas ao NUPAC por meio dos sistemas judiciais eletrônicos ou, 
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excepcionalmente, para o e-mail funcional nupac@tjrr.jus.br, sem prejuízo de posterior remessa do 
comunicado em meio físico, cabendo ao remetente entrar em contato telefônico com o NUPAC para 
confirmar o recebimento do auto de prisão em flagrante. 
 
Art. 27. Após o término do expediente forense, o NUPAC concentrará o recebimento das demandas de 
competência do plantão judicial do primeiro e do segundo graus. 
§ 1º O NUPAC, quando em regime de plantão, deverá realizar as audiências de custódia porventura não 
realizadas no horário regular de expediente forense. 
§ 2º Os servidores plantonistas serão contatados por meio do telefone do NUPAC [(95) 98404-3085] e 
receberão, excepcionalmente, documentos em meio físico, na sede do NUPAC, localizado no Fórum 
Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, com endereço na Avenida CB PM José Tabira de Alencar Macedo, 
nº 602, bairro Caranã, Boa Vista, Roraima. 
 
Art. 28. Cópia da chave do NUPAC ficará disponível no corpo de guarda do prédio, e somente será 
disponibilizada para os servidores e/ou magistrados designados, com registros de entrega e de 
recebimento. 
 
Art. 29. O NUPAC possuirá telefone celular com acesso à internet, cadastrado no WhatsApp, e-mail 
institucional (nupac@tjrr.jus.br), sendo possível aos servidores visualizar, instantaneamente, as mensagens 
e documentos recebidos, além de equipamentos para videoconferência. 
§ 1º Nos casos em que seja necessária pronta análise das mensagens e dos documentos recebidos, o 
remetente deverá cientificar ao servidor do NUPAC o seu envio, mediante ligação telefônica, caso não seja 
possível identificar o seu efetivo recebimento. 
§ 2º O telefone celular terá uso exclusivo para fins institucionais. 
  

Seção II - Da distribuição dos comunicados de prisão em flagrante e demais procedimentos 
  
Art. 30. Os comunicados de prisão em flagrante serão recebidos, preferencialmente, pelos sistemas 
judiciais eletrônicos: 
I – Em horário de expediente forense ordinário: 
a) Pelo Cartório Distribuidor, quando o flagranteado tiver sido posto em liberdade mediante o recolhimento 
de fiança; 
b) Pelo NUPAC, quando o flagranteado não tiver sido posto em liberdade. 
II – Nos horários e dias em que não houver expediente forense ordinário: 
a) Somente pelo NUPAC. 
Parágrafo único. O NUPAC não receberá os comunicados de prisão em flagrante das Comarcas do 
Interior, ressalvadas as determinações desta Resolução. 
 
Art. 31. O NUPAC receberá os pedidos relacionados a documentos recebidos no plantão, desde que os 
feitos originários ainda não tenham sido distribuídos ao juízo competente. 
 
Art. 32. Os servidores lotados no NUPAC deverão proceder à autuação, ao registro e à distribuição dos 
comunicados de prisão em flagrante e demais procedimentos relacionados ao plantão judicial e audiência 
de custódia, fazendo uso dos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, conforme o caso, por meio do perfil 
Distribuidor da Vara de Plantão. 
§ 1º Quando tratar-se de matéria de competência de uma das unidades judiciais com tramitação em meio 
digital (Projudi, Seeu ou PJe), a distribuição do pedido de urgência será feita diretamente pelos membros do 
Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia pública ou privada, sem a necessidade de 
intervenção dos servidores do NUPAC, situação em que a autuação deverá ocorrer de forma automática. 
§ 2º Os pedidos de urgência impossibilitados de protocolo via sistemas judiciais eletrônicos, 
excepcionalmente, serão protocolizados em meio físico. 
§ 3º O servidor plantonista deve, diária e regularmente, verificar o recebimento de pedido de urgência em 
meio digital, certificando eventual prevenção, dependência ou outra informação imprescindível para a 
análise judicial e, em seguida, fazer a imediata conclusão ao magistrado plantonista, que será prontamente 
comunicado. 
 
Art. 33. Concluídas as análises dos procedimentos recebidos, deve o servidor realizar, até as 10 (dez) 
horas do primeiro dia útil subsequente, os respectivos encaminhamentos ao Cartório Distribuidor, 
atentando-se para a identificação da situação prisional do flagranteado. 
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Parágrafo único. Recebidos os procedimentos pelo Cartório Distribuidor, este deverá distribuí-lo ao juízo 
competente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento. 
  

CAPÍTULO VIII - Da distribuição dos comunicados de prisão em flagrante e demais procedimentos 
nas Comarcas do Interior 

  
Art. 34. As prisões em flagrante ocorridas nas áreas de competência das Comarcas de Caracaraí, São Luiz 
do Anauá, Mucajaí, Rorainópolis, Alto Alegre, Pacaraima e Bonfim serão submetidas aos seus respectivos 
juízos. 
  

CAPÍTULO IX - Da audiência de custódia 
  
Art. 35. As audiências de custódia da Comarca de Boa Vista serão realizadas por meio do NUPAC. 
§ 1º Na Comarca de Boa vista, nos dias de expediente ordinário, as audiências de custódia serão realizadas 
em escala definida pela Corregedoria-Geral de Justiça, com auxílio do Juiz Coordenador do Núcleo, pelos 
Juízes de Direito titulares das unidades criminais e pelos Juízes Substitutos que auxiliam ou respondem 
pelas unidades criminais. 
§ 2º Na Comarca de Boa Vista, as audiências de custódias, nos finais de semana e nos dias não úteis, 
serão realizadas pelos Juízes de Direito e Juízes designados para o plantão criminal. 
§ 3º As audiências de custódias, nos finais de semana e nos dias não úteis, das Comarcas do Interior, serão 
realizadas pelos Juízes de Direito e Juízes designados para o plantão criminal, permitindo-se, 
excepcionalmente, fazê-las por meio de videoconferência, a fim de assegurar a observância normativa do 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
§ 4º Havendo um número extraordinário de audiências de custódia nas condições dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 
35, deve o magistrado competente solicitar apoio do Tribunal de Justiça, que prontamente o atenderá. 
 
Art. 36. As audiências de custódia, nos dias úteis, das Comarcas de Caracaraí, São Luiz do Anauá, 
Mucajaí, Rorainópolis, Alto Alegre, Pacaraima e Bonfim serão realizadas pelos respectivos juízos. 
 
Art. 37. As audiências de custódia serão realizadas diariamente, nos dias em que houver expediente 
forense, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas. 
 
Art. 38. As audiências de custódia serão realizadas no mesmo dia quando o auto de prisão em flagrante e o 
custodiado forem apresentados ao juízo até as 12 (doze) horas. 
 
Art. 39. As audiências de custódia serão realizadas no dia seguinte ao da prisão quando o auto de prisão 
em flagrante e o custodiado forem apresentados ao juízo após as 12 (doze) horas. 
Parágrafo único. Nas Comarcas do Interior, excepcionalmente, e quando o custodiado for encaminhado 
após as 12 (doze) horas para estabelecimento prisional diverso do da respectiva Comarca, a audiência de 
custódia poderá ser realizada por meio de videoconferência, no dia útil subsequente. 
 
Art. 40. Quando em regime de plantão, os comunicados de prisão em flagrante deverão ser distribuídos ou 
entregues nas unidades judiciais competentes até as 11 (onze) horas, para fins de realização da audiência 
de custódia no mesmo dia, realizando-se no dia seguinte quando recebidos após as 11 (onze) horas. 
 
Art. 41. Caberá à Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e/ou Autoridade Policial conduzir o custodiado 
para realização da audiência de custódia, das 8 (oito) horas às 12 (doze) horas, bem como protocolizar nos 
sistemas judiciais eletrônicos o pertinente comunicado de prisão, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
ou, excepcionalmente, apresentá-lo via e-mail institucional (nupac@tjrr.jus.br) ou fisicamente no NUPAC. 
§ 1º O custodiado, quando necessário, será recolhido em estabelecimento adequado, de responsabilidade 
do Poder Executivo, com adoção das medidas necessárias à segurança de todos. 
§ 2º A apresentação do custodiado à autoridade judiciária será precedida, obrigatoriamente, da identificação 
civil ou criminal, na forma da Lei nº 12.037/2009. 
 
Art. 42. Excepcionalmente, em casos complexos, decorrentes da quantidade de pessoas detidas no mesmo 
momento, ou outro motivo devidamente justificado pela autoridade policial, a apresentação do custodiado 
poderá ser prorrogada por até 48 (quarenta e oito) horas. 
§ 1º Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente 
excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, deverá ser 
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assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento 
se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após 
restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação. 
§ 2º Fica dispensada a realização da audiência de custódia, na forma deste artigo, quando circunstâncias 
pessoais do autuado, mediante decisão fundamentada do juízo, assim justificarem, devendo o juiz 
competente, se for o caso, decidir sobre a prisão em flagrante. 
 
Art. 43. O custodiado, antes da audiência de custódia, terá contato prévio, reservado e por tempo razoável 
com seu advogado ou, na falta deste, com defensor nomeado, público ou dativo. 
 
Art. 44. Na audiência de custódia o magistrado entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo: 
I – esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem analisadas pela autoridade 
judicial; 
II – assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de resistência e de fundado receio 
de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por 
escrito; 
III – dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio; 
IV – questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos constitucionais 
inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar-se com advogado ou defensor público, o de 
ser atendido por médico e o de comunicar-se com seus familiares; 
V – indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão; 
VI – perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação à 
audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos e adotando as providências cabíveis; 
VII – verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando sua realização nos casos 
em que: 
a) não tiver sido realizado; 
b) os registros se mostrarem insuficientes; 
c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao exame realizado; 
d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-se a Recomendação nº 49/2014 
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ quanto à formulação de quesitos ao perito. 
VIII – abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal 
relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante; 
IX – adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades; 
X – averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, existência de filhos ou dependentes sob 
cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e 
a dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão da 
liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar. 
§ 1º Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o magistrado deferirá ao Ministério Público e à 
defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as 
perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em 
seguida, requerer: 
I – o relaxamento da prisão em flagrante; 
II – a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão; 
III – a decretação de prisão preventiva; 
IV – a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. 
§ 2º A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente, nos sistemas judiciais eletrônicos, 
dispensando-se a formalização de termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações 
das partes. 
§ 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a deliberação fundamentada do magistrado 
quanto à legalidade e manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória sem ou com a imposição de 
medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também as 
providências tomadas, em caso da constatação de indícios de tortura e maus tratos. 
§ 4º Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à pessoa presa em flagrante delito, 
e ao defensor e ao Ministério Público, se solicitada, tomando-se a ciência de todos, e apenas o feito de 
prisão em flagrante, com antecedentes, cópia da ata e depoimentos gravados, seguirão para regular 
distribuição. 
§ 5º Proferida a decisão que resultar no relaxamento da prisão em flagrante, na concessão da liberdade 
provisória sem ou com a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, ou quando determinado o 
imediato arquivamento do inquérito, a pessoa presa em flagrante delito será prontamente colocada em 
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liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, e será informada sobre seus direitos e obrigações, 
salvo se por outro motivo tenha que continuar presa. 
§ 6º A decisão proferida em audiência de custódia, assinada pelo magistrado pelos meios disponíveis, 
preferencialmente os eletrônicos, será cumprida na própria audiência, expedindo-se, conforme o caso, 
alvará de soltura ou mandado de prisão. 
§ 7º O mandado de prisão deverá ser cadastrado no Banco Nacional de Monitoramento Prisional (BNMP). 
§ 8º Será entregue cópia da decisão proferida, com o respectivo alvará ou mandado de prisão, ao agente 
responsável pela apresentação do custodiado, o qual certificará que deu cumprimento à decisão, anexando-
se a respectiva certidão aos autos. 
§ 9º O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual deverão ser oficiados, pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça, a apresentar, antecipada e regularmente, lista de seus respectivos membros que 
atuarão junto ao NUPAC. 
 
Art. 45. É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a 
audiência de custódia. 
 
Art. 46. Será assegurada audiência de custódia às pessoas presas em decorrência de cumprimento de 
mandados de prisão cautelar ou definitiva, conforme Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ. 
Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, 
no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial 
que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da 
jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, consoante os termos desta Resolução. 
 
Art. 47. Para fins de encaminhamento assistencial, o magistrado competente poderá valer-se dos órgãos do 
Poder Executivo Estadual ou Municipal, assim como das estruturas do próprio Poder Judiciário. 
 
Art. 48. Cabe à Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e/ou Autoridade Policial a custódia do preso 
enquanto este estiver nas dependências dos Fóruns do Poder Judiciário Estadual. 
Parágrafo único. Cabe, também, à Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e/ou Autoridade Policial as 
providências necessárias para o cumprimento da decisão judicial. 
 
Art. 49. A apresentação do custodiado à autoridade judicial competente será obrigatoriamente precedida de 
cadastro no Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC). 
§ 1º A apresentação do custodiado à autoridade judicial acontecerá após o protocolo e distribuição do auto 
de prisão em flagrante perante a unidade judiciária correspondente, dele constando o motivo da prisão, o 
nome do condutor e das testemunhas do flagrante perante a unidade responsável para operacionalizar o 
ato. 
§ 2º O auto de prisão em flagrante subsidiará as informações a serem registradas no SISTAC, em conjunto 
com aquelas obtidas a partir do relato do próprio autuado. 
§ 3º As autoridades judiciárias responsáveis devem assegurar a correta e contínua alimentação do SISTAC. 
§ 4º Será utilizado, preferencialmente, o sistema adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (SISTAC) para 
elaboração da ata da audiência de custódia. 
  

CAPÍTULO X - Da retribuição pelo cumprimento do plantão 
  
Art. 50. A retribuição pelo cumprimento do plantão para Desembargadores e Juízes será feita da seguinte 
forma: 
I – o Desembargador plantonista terá direito a 8 (oito) dias de folga por plantão mensal de sobreaviso 
cumprido. 
II – o Juiz plantonista cível ou criminal terá direito a 5 (cinco) dias de folga por plantão semanal de 
sobreaviso cumprido. 
 
Art. 51. A retribuição pelo cumprimento do plantão para os servidores será feita da seguinte forma: 
I – o servidor plantonista indicado ao presidente do Tribunal de Justiça pelo Desembargador plantonista terá 
direito a 8 (oito) dias de folga por plantão mensal de sobreaviso cumprido. 
II – o servidor plantonista indicado ao presidente do Tribunal de Justiça pelo Juiz plantonista terá direito a 2 
(dois) dias de folga por plantão semanal de sobreaviso cumprido. 
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III – o oficial de justiça plantonista por região, das comarcas do interior, terá direito a 4 (quatro) dias de 
folga, por plantão mensal de sobreaviso cumprido, mais as horas extras dedicadas ao cumprimento das 
ordens judiciais nos horários diversos do expediente ordinário, limitada a duas horas extras por dia. 
 
Art. 52. Nas hipóteses de cumprimento parcial dos plantões, as folgas serão proporcionais ao período em 
que efetivamente o magistrado e/ou servidor estiveram à disposição do plantão, arredondando-se, quando 
necessário, para o primeiro número inteiro superior. 
§ 1º O plantão mensal tem início no dia primeiro de cada mês e termina no último dia do mês. 
§ 2º O plantão semanal tem início às 18 (dezoito) horas da segunda-feira e termina às 08 (oito) horas da 
segunda-feira seguinte. 
  

CAPÍTULO XI - Das disposições finais 
  
Art. 53. As audiências de custódia serão realizadas nos termos das recomendações do Conselho Nacional 
de Justiça, considerando, contudo, as realidades do Estado e a presente regulamentação, com a necessária 
cooperação do Poder Executivo, em especial das Polícias Civil, Militar e Federal, ao efetivo controle 
temporal quanto à apresentação do custodiado em até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
Art. 54. A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI providenciará as medidas necessárias, a exemplo 
das competências do plantão nas unidades judiciais, bem como dos cadastros, logins e acessos dos 
Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados, das 
autoridades policiais e dos servidores do judiciário, aos sistemas eletrônicos, equipamentos para 
videoconferência, para a plena realização do plantão e das audiências de custódias. 
 
Art. 55. A Secretaria-Geral promoverá estudos e soluções, em 90 (noventa) dias, para disponibilizar os 
meios necessários aos custodiados eventualmente colocados em liberdade nas audiências de custódia, 
declarados pobres e sem condição financeira alguma para o transporte das unidades judiciais até suas 
residências, no âmbito das Comarcas de Roraima. 
 
Art. 56. As Secretarias de Gestão Estratégica e de Gestão de Pessoas providenciarão os ajustes 
normativos e de pessoal necessários para alocar um Diretor de Secretaria no NUPAC. 
 
Art. 57. Aplicam-se, subsidiariamente, as Resoluções nº 071/2009 e 213/2015 do Conselho Nacional de 
Justiça. 
 
Art. 58. Os casos omissos serão decididos pela Presidência e pela Corregedoria-Geral de Justiça, nas 
respectivas atribuições. 
 
Art. 59. Não obstante as deliberações desta Resolução, estão mantidas, até ulterior normativa, as 
disposições não conflitantes da Resolução nº 59/2016, do Tribunal Pleno, relativas ao plantão do segundo 
grau de jurisdição. 
 
Art. 60. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 61. As disposições sobre plantão e audiência de custódia no período de recesso forense, de 20 (vinte) 
de dezembro a 6 (seis) de janeiro, serão sedimentadas, a cada ano, no mês de dezembro do ano 
respectivo, por meio de portaria conjunta da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça. 
 
Art. 62. Esta Resolução entra em vigor em 2 de março de 2020. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
  

Des. MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI 
Presidente 

 
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
CRISTINE HELENA RODRIGUES 

Diretora de Secretaria 
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PRESIDÊNCIA 
 

PORTARIAS DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 

O  PRESIDENTE DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
RESOLVE: 
 
N. 74 - Exonerar o servidor ALCENIR GOMES DE SOUZA, Técnico Judiciário, lotado na Escola do Poder 
Judiciário de Roraima, do cargo em comissão de Assessor Jurídico, código TJ/DCA-6, a contar de 1º de 
março de 2020. 
 
N. 75 - Lotar o servidor ALCENIR GOMES DE SOUZA, Técnico Judiciário, na Vara da Justiça Itinerante, a 
contar de 1º de março de 2020. 
 
N. 76 - Lotar o servidor FELIPE DIOGO QUEIROZ DE ARAÚJO, Assessor Jurídico, na Escola do Poder 
Judiciário de Roraima, a contar de 1º de março de 2020. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI 

Presidente 
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GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA

DECISÕES

Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n.0003355-63.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias

(…)

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 DANTE ROQUE MARTINS BIANECK,
Oficial de Justiça, bem como o pagamento das diárias, de acordo com o detalhamento de valores acostado
no expediente n. 0736502, 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, 27 de fevereiro de 2020.

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

 
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n.0003079-32.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias

(…)

Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento das servidoras ANA LUIZA MOREIRA DE LIMA
BRITO,  Analista  Judiciário  -  Psicologia,  EDITE LUCAS DE ARAÚJO TRINDADE,  Analista  Judiciário  -
Pedagogia  e  JUVENILA MARIA  LIMA COUTINHO,  Analista  Judiciário  -  Serviço  Social,  bem  como  o
pagamento das diárias, de acordo com o detalhamento de valores acostado no expediente n. 0736501,
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, 27 de fevereiro de 2020.

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n.0003705-51.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias

(…)

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  JULIANO BACARIM, Gerente de
Projetos,  bem como o pagamento das diárias,  de acordo com o detalhamento de valores acostado no
expediente n. 0736628, 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, 27 de fevereiro de 2020.
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Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n.0003751-40.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias

(…)

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  HERLI LEONARDO DA SILVA -
Assessor Técnico, bem como o pagamento das diárias, de acordo com o detalhamento de valores acostado
no expediente n. 0736864, 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, 27 de fevereiro de 2020.
 

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0002495-62.2020.8.23.8000
Assunto: Solicitação de licença paternidade e outros

Trata-se de requerimento no qual o servidor SAIMON ALBERTO COELHO PALACIO PEREIRA, Técnico
Judiciário, solicita o pagamento de auxílio-natalidade em virtude do nascimento de seu filho S.A.A.P..
O feito foi instruído com manifestação da SUBAP (0733824).
Vieram-me os autos para análise e deliberação.
A SUBAP informou que o auxílio – natalidade é devido à servidora em virtude do nascimento de filho, em
quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público estadual e é pago ao cônjuge ou companheiro
servidor público quando a parturiente não for servidora, consoante previsão do Art. 179, da Lei nº 053/2001.
Assim, em atenção ao referido dispositivo e por constar nos autos a declaração da parturiente de que não é
servidora pública, nem exerce qualquer função remunerada, o requerente preenche os pressupostos para o
atendimento do pedido. 
Pelo exposto, considerando o disposto no art. 2º, inciso XI, alínea “a” da Portaria PR n. 1055/2017, alterada
pela Portaria PR n. 167/2019,  DEFIRO o pedido de concessão auxílio-natalidade, com fulcro no art. 179,
caput, da Lei Complementar Estadual n. 053/2001.
Publique-se.
Após, à Subsecretaria de Folha de Pagamento para providências pertinentes.
Simultaneamente  à  Subsecretaria  de  Saúde  e  à  Subsecretaria  de  Acompanhamento  de  Pessoal  para
providências pertinentes à concessão de auxílio-creche, inclusão de dependente no imposto de renda e no
plano de saúde.

Boa Vista, 27 de fevereiro de 2020.

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n.° 0002037-45.2020.8.23.8000
Assunto: Pagamento de Verbas Indenizatórias

Trata-se de procedimento originado pela ex-servidora ELISSANDRA DE AZEVEDO BEZERRA, solicitando
o pagamento de valores referentes às verbas indenizatórias, tendo em vista sua exoneração do cargo em
comissão  de  Oficial  de  Gabinete  de  Juiz,  código  TJ/DCA-15  conforme Portaria  nº  32,  de  30/01/2020,
publicada no DJE n. 6616 do dia 31/01/2020.
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O feito foi instruído com manifestação da SUBAP (0735097).
Vieram-me os autos para análise e deliberação.
A SUBAP informou que a 1ª Vara da Fazenda Pública fez saber que a servidora não usufruiu de maneira
integral das férias agendadas para o período de 30/09 a 27/10/2019, tendo retornado às atividades no dia
10/10/2019. 
Diante do exposto, com fulcro nos arts. 59, 62, e 75, § 1.º da Lei Complementar Estadual n.º 053/2001 c/c o
art.  2º, inc. XIV da Portaria da Presidência n.º  167/2019, e considerando o cumprimento dos requisitos
impostos pela legislação, AUTORIZO o pagamento de valores decorrentes da exoneração de Elissandra de
Azevedo  Bezerra,  do  cargo  em  comissão  de  Oficial  de  Gabinete  de  Juiz,  conforme  demonstrativo
apresentado pelo Setor de Cálculos no evento 0734278.
Publique-se.
Após, à Subsecretaria de Folha de Pagamento para providências.

Boa Vista, 27 de fevereiro de 2020.

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0003739-26.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias

(…)

Assim, considerando a regularidade do feito e havendo disponibilidade financeira, com permissivo do Art. 6º,
da Portaria GP n. 134/2014, AUTORIZO o deslocamento dos Policiais Militares elencados no expediente n.
(0736561), bem como o pagamento das diárias, de acordo com o detalhamento de valores acostado no
expediente n. 0737011, 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, 27 de fevereiro de 2020.

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SEI n. 0003793-89.2020.8.23.8000
Assunto: Diárias

(…) 

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  FERNANDO  NÓBREGA
MEDEIROS, bem como o pagamento das diárias, de acordo com o detalhamento de valores acostado no
expediente n. 0737271, 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, 27 de fevereiro de 2020.

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

 PORTARIAS

PORTARIAS DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020
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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:

N.  307 –  Cessar  os  efeitos,  a  contar  de  19/2/2020,  da  designação  do  servidor  EMERSON  DIEGO
LOURENÇO, Técnico Judiciário, para responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Comarca de São
Luiz do Anauá/ Secretaria, em virtude de férias do titular, objeto da Portaria n.º 259, de 14/2/2020, publicada
no DJE n.º 6628, de 17/2/2020.

N. 308 – Convalidar a designação do servidor ADEILTON SOARES DA SILVA, Técnico Judiciário, por ter
respondido pelo cargo de Diretor de Secretaria da Vara de Execução Penal/ Secretaria, nos períodos de 18
a 21/2/2020 e de 27 a 28/2/2020, em virtude de folgas da titular.

N. 309 – Convalidar a designação da servidora  CRISTINA MARIA SOUSA DOS SANTOS, Oficiala de
Gabinete de Juiz, por ter respondido, com prejuízo de suas atribuições, pelo cargo de Assessor Jurídico do
Primeiro Juizado de Violência Doméstica, no período de 21 a 29/2/2020, em virtude de afastamento da
servidora Jéssica Nayane Oliveira Garcia.

N. 310 – Convalidar a designação da servidora JOANEIDE DA SILVA SOUZA, Técnica Judiciária, por ter
respondido pelo cargo de Oficial  de Gabinete de Juiz do Primeiro Juizado de Violência  Doméstica,  no
período de 21 a 26/2/2020, em virtude da designação da servidora Cristina Maria Sousa dos Santos para
responder pelo cargo de Assessor Jurídico do Primeiro Juizado de Violência Doméstica.

N. 311 – Convalidar a designação da servidora MARLUCE TEIXEIRA DE MENDONÇA, Técnica Judiciária,
por ter respondido pelo cargo de Oficial de Gabinete de Juiz do Primeiro Juizado de Violência Doméstica,
no período de 27 a 29/2/2020, em virtude da designação da servidora Cristina Maria Sousa dos Santos para
responder pelo cargo de Assessor Jurídico do Primeiro Juizado de Violência Doméstica.

N. 312 – Convalidar a designação do servidor HARISSON DOUGLAS AGUIAR DA SILVA, Função Técnica
Especializada, por ter respondido, sem prejuízo de suas atribuições, pela Subsecretaria de Projetos de TIC,
nos dias 21, 27 e 28/2/2020 e 2/3/2020, em virtude de folgas da titular.

N. 313 – Convalidar a designação do servidor  GUSTAVO PEREIRA SILVA,  Técnico Judiciário,  por ter
respondido pelo cargo de Diretor de Secretaria da Comarca de São Luiz do Anauá/ Secretaria, no período
de 19 a 27/2/2020, em virtude de férias do titular.

N. 314 – Convalidar a designação do servidor ROODGER NATHANAEL SCHAU MENEZES ARAÚJO DE
SOUSA,  Chefe  de Setor,  por  ter  respondido,  sem prejuízo de suas  atribuições,  pela  Subsecretaria  de
Central de Serviços, no período de 10 a 21/2/2020, em virtude de recesso do titular.

N. 315 – Designar o servidor GUSTAVO PEREIRA SILVA, Técnico Judiciário, para responder pelo cargo de
Diretor de Secretaria da Comarca de São Luiz do Anauá/ Secretaria, no período de 28/2 a 1/3/2020, em
virtude de férias do titular.

N. 316 – Designar o servidor ROODGER NATHANAEL SCHAU MENEZES ARAÚJO DE SOUSA, Chefe
de Setor, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pela Subsecretaria de Central de Serviços, no
período de 2 a 7/3/2020, em virtude de recesso do titular.

N. 317 –  Designar  a  servidora  GISELLE ARAUJO DE QUEIROZ BARRETO,  Técnica  Judiciária,  para
responder pelo cargo de Assessor Jurídico na Diretoria de Apoio ao Primeiro Grau, nos períodos de 17 a
21/2/2020,  27  a  28/2/2020  e  de  2  a  3/3/2020,  em  virtude  de  recesso  e  folgas  da  servidora  Erika
Vasconcelos Magalhães de Oliveira.

N. 318 – Designar a servidora JANNE KASTHELINE DE SOUZA FARIAS, Assessora Técnica III, para, sem
prejuízo  de  suas  atribuições,  responder  pelo  cargo  de  Diretor  de  Secretaria  da  Comarca  de  Bonfim/
Secretaria, no período de 2 a 17/3/2020, em virtude de folga e férias do titular.
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N. 319 – Designar o servidor  EVANDRO SÉRIO SILVA NETTO, Oficial de Gabinete de Juiz, para, sem
prejuízo de suas atribuições,  responder  pelo cargo de Assessor  Jurídico da Primeira Vara de Família/
Gabinete, no período de 16 a 30/3/2020, em virtude de férias do titular.

N.  320 –  Designar  o  servidor  ALEXANDRE  MARTINS  FERREIRA,  Analista  Judiciário  –  Análise  de
Processos,  para  responder  pelo  cargo  de Diretor  de  Secretaria  da  Corregedoria  Geral  de  Justiça,  no
período de 10 a 19/3/2020, em virtude de férias da titular.

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

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Expediente de 27/02/2020

Sei nº 0003203-15.2020.8.23.8000

Assunto: Ata de diligência e deliberação 

Origem: Corregedoria-Geral de Justiça

Decisão

Trata-se de “ata de diligência e deliberação” da Comissão Permanente de Sindicância e

Processo  Administrativo  Disciplinar,  registrando  fatos  relacionados  à  conduta  do  servidor  (...),  (...),

matrícula (...), lotado na (...).

Em síntese, os fatos referem-se à utilização inadequada do veículo oficial (...), placa (...), no

período de (...).

A Comissão converteu o procedimento investigativo em processual, conforme SEI n.° (...) e

sugeriu a cassação da autorização do servidor para conduzir veículo oficial.

Eis o breve relato. Decido.

As provas produzidas no procedimento investigativo indicam irregularidade na conduta do

servidor, com possível infringência de deveres funcionais.

Nesse sentido,  acolho em parte a sugestão da Comissão e determino a suspensão da

autorização para conduzir veículo oficial do (...).

Após  a  conclusão  do  procedimento  disciplinar,  realizada  a  instrução  sob  o  crivo  do

contraditório e da ampla defesa, a questão será novamente apreciada para fins de cassação ou retorno da

autorização.

Comunique-se a (...).

Publique-se com as cautelas de praxe.

Registre-se. Intime-se.

BRENO COUTINHO 

Juiz Corregedor
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Sei nº 0001880-72.2020.8.23.8000

Assunto: Verificação Preliminar

Origem: Corregedoria-Geral de Justiça

Decisão 

Trata-se de Verificação Preliminar instaurada em virtude de comunicação sobre a demora e

não cumprimento de mandado expedido nos autos nº (…) (EPs 129 e 135).

Instado a manifestar-se, o oficial de justiça (…) alegou sobrecarga de trabalho provocada

pelo número excessivo de mandados, somado à grande extensão territorial e com áreas de difícil acesso

(particularidade da zona de trabalho do servidor à época), gerados pela deficiência no quadro de oficiais

de justiça).

Com relação à cobrança enviada ao e-mail funcional, disse que a grande quantidade de

mandados o obrigou a se dedicar mais a cumprir e certificar as ordens judiciais e menos a visualizar sua

caixa de entrada.

Referente ao cumprimento do mandado de penhora,  relatou,  na primeira diligência,  ter

encontrado o imóvel murado, com o portão trancado, porém sendo possível visualizar a existência de uma

casa construída no local. Na segunda diligência, foi informado pelo representante da parte executada que

ele não tinha acesso ao imóvel, inclusive que o teria vendido há tempos.

Eis o relato. Decido.

A  pesquisa  realizada  nos  processos  indica,  de  maneira  inequívoca,  demora  no

cumprimento  de  mandado  de  penhora  de  bem  imóvel  satisfatoriamente  descrito,  portanto  de  fácil

localização.

Se o caso se restringisse apenas à morosidade no retorno do mandado, as alegações de

excesso de trabalho e escassez de meirinhos por  si  só afastariam a necessidade de instauração de

procedimento disciplinar. Contudo, a problemática gira em torno da não realização do ato de constrição

determinado pelo Magistrado.

Neste sentido, não pode o servidor negar-se a proceder à penhora sob a escusa de que o

executado comunicou ter vendido o bem a ser penhorado, mesmo porque, inexistente qualquer referência

ao ato negocial no cartório de imóveis.

Diante do exposto, em que pese o reconhecimento da irregularidade, não sendo razoável

afastar de plano o regime correicional, por se tratar de servidor sem antecedentes nessa Corregedoria,

entendo  possível  a  celebração  de  TAC,  eis  que  presentes  os  requisitos  autorizadores,  previstos  no

Provimento CGJ n° 2/2017.

Desta forma, intime-se o servidor (...), matrícula (...), lotado na (...), para, no prazo de 5

(cinco) dias, manifestar-se sobre o interesse em celebrar compromisso de ajustamento de conduta, nos

termos do artigo 184 e ss. do Provimento CGJ n° 2/2017.

Publique-se com as cautelas de praxe.

Registre-se. Intime-se.
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BRENO COUTINHO 

Juiz Corregedor
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COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

SINDICÂNCIA PROCESSUAL N.º 0000850-02.2020.8.23.8000

ORIGEM: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

ADVOGADO: MAMEDE ABRÃO NETTO – OAB/RR N.o 223-A

FINALIDADE: Intimação  do  advogado  MAMEDE ABRÃO  NETTO  –  OAB/RR N.º  223-A,  para  tomar

ciência da audiência abaixo descrita:

Data: 4 de março de 2020 (quarta-feira)

Horário: 9:00

Interrogatório

Local: Sala de Audiências desta CPS/CGJ, localizada no Palácio da Justiça, Praça do Centro Cívico, n.º

296, Centro, Boa Vista/RR.

Boa Vista/RR, 27 de fevereiro de 2020.

Jacqueline Do Couto

Presidente da CPS
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SECRETARIA GERAL

PROCESSO SEI Nº 0002985-84.2020.8.23.8000
ASSUNTO: Solicitação de pedido de ajuda de custo por mudança de domicílio
REQUERENTE: APOLO DE ARAÚJO MACÊDO

DECISÃO 0736764

1.  Trata-se de procedimento  administrativo  no qual  o servidor APOLO DE ARAÚJO MACÊDO,  requer
ajuda de custo em razão de sua nomeação para exercer o cargo em comissão de Diretor de Secretaria da
Comarca de Rorainópolis/RR, a contar de 14.02.2020, conforme Portarias n.º 57, de 13.02.2020 (evento
nº 0729814).

2. Verifica-se que a SGP enumerou toda a instrução dos autos no evento n.º 0735417, motivo pelo qual
abstenho-me de repeti-los e corroboro com o atendimento dos itens necessários ao pleito.

3. No evento n.º 0736623 há informação sobre a disponibilidade orçamentária.

4. Decido.

 (...)

7.  Diante  disso,  acolho a  sugestão  da  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  (evento  n.º 0735417)  e,
considerando o disposto art. 2º da Resolução TJRR n.º 05/2011, reconheço,  com fulcro no art. 11 da
Resolução TP nº 44/2013, o direito do servidor APOLO DE ARAÚJO MACÊDO à percepção de ajuda de
custo, conforme cálculos do evento nº 0732997, em virtude de ter comprovado a mudança de domicílio da
Comarca  de  Boa  Vista/RR para  a  Comarca  de  Rorainópolis/RR,  no  interesse  da  Administração,
pressuposto essencial para a concessão desse benefício.

8. Publique-se e notifique-se por e-mail deste sistema.

9. Após, à Secretaria de Gestão de Pessoas para inclusão na folha de pagamento.

 

Tainah Westin. de C. Mota
Secretária-Geral
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
Expediente do dia 27/02/2020 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº DO CONTRATO: 008/2015 – SEI nº 0002730-34.2017.8.23.8000 

ADITAMENTO: Quinto Termo Aditivo 

ASSUNTO: Locação imóvel localizado em Pacaraima. 

CONTRATADA: Marcos Rogério Vieira de Souza 

OBJETO DA 
ALTERAÇÃO: 

Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, 
até 02/03/2021. 

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65, II da Lei nº 8.666/93.  

PELA 
CONTRATANTE: 

Tainah Westin de Camargo Mota – Secretária-Geral. 

PELA 
CONTRATADA: 

Marcos Rogério Vieira de Souza – Representante Legal 

DATA: Boa Vista, 19/02/2020. 

 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº DO CONTRATO: 1/2018 – SEI nº 0007216-62.2017.8.23.8000. 

ADITAMENTO: Quarto Termo Aditivo 

ASSUNTO: Prestação de serviço de seguro total para veículos da frota oficial do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima. 

OBJETO DA 
ALTERAÇÃO: 

Prorrogação do prazo de vigência do Contrato assinado em 06/02/2018 por mais 
12 (doze) meses, ou seja, até 06/02/2021. 

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, II e  Art. 65, I,b, da Lei nº 8.666/93.  

PELA 
CONTRATANTE: 

Tainah Westin de Camargo Mota – Secretária-Geral. 

PELA 
CONTRATADA: 

Roberto de Souza Dias e Neide Oliveira Souza – Representantes Legais. 

DATA: Boa Vista, 05 de fevereiro de 2020. 
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DIRETORIA DO FÓRUM CRIMINAL

Expediente de 27/2/2020

PORTARIA Nº 001, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

O Diretor do Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando o disposto no Art. 5º, incisos III, XLI, XLVII, XLVIII, XLIX da Constituição Federal;

Considerando  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  a  Convenção  América  na  de  Direitos
Humanos (Pacto de San José – Costa Rica), as Regras Mínimas das Nações Humanas para o tratamento
de presos, bem como ainda, todos os instrumentos internacionais aplicáveis à matéria, bem como ainda, os
Princípios de Yogyakarta (Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em
relação a orientação sexual e identidade de gênero);

Considerando a Resolução Conjunta nº. 01 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, de 15 de
abril de 2014, especificamente no seu Art. 3°, § 1º e 2º e Art. 4º.;

Considerando que também é papel do Poder Judiciário assegurar diretrizes de ação governamental, em
âmbito nacional, voltadas para o combate à discriminação e para a promoção da defesa dos direitos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros – LGBTTrans;

Considerando as circunstâncias de vulnerabilidade da comunidade LGBTTrans, a intenção de promover a
voz e os anseios dessa comunidade e em resposta as suas principais demandas e necessidades;

Considerando as necessidades das populações das características LGBTTrans , e visando o respeito dos
direitos humanos, à dignidade da pessoa humana, ao reconhecimento institucional da identidade de gênero,
bem como ainda à integridade física e psicológica das aludidas comunidades;

Determinar no âmbito deste Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva;

 – Aos presos ou apenados LGBTTrans,  deverão ser oferecidos espaços de recolhimento, de vivência,
(celas) específicos;
 – Ao preso LGBT será assegurado o direito, caso seja de sua preferência, de ser chamado por seu nome
social;
 – Os presos homens ou mulheres transgênero, deverão ser recolhidos, na hipótese de não ser possível o
recolhimento em cela específica, junto às celas femininas;
 – Aos presos LGBTTrans será concedido o direito de escolher usar roupas masculinas ou femininas, em
sendo o caso de fornecimento de roupas adquiridas por este Fórum Criminal.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Jaime Plá Pujades de Àvila
Juiz de Direito – Diretor do Fórum Criminal
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
000005-RR-N: 002

000092-RR-B: 001

000152-RR-N: 003

000153-RR-B: 003

000279-RR-N: 001

000393-RR-N: 001

001681-RR-N: 002

Publicação de Matérias

2ª Vara de Família
Expediente de 21/02/2020

JUIZ(A) TITULAR:
Paulo Cézar Dias Menezes
Rafaella Holanda Silveira

PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota

ESCRIVÃO(Ã):
Everton Sandro Rozzo Piva

Alimentos - Lei 5478/68
001 - 0128940-30.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.128940-0
Autor: G.B.D.B.V.
Réu: E.M.P.V.
ATO ORDINATÓRIO  De Portaria de Rotina nº 002/2017 - 2ª Vara de
Família. Autos desarquivados e à disposição da parte requerente pelo
prazo de 05 (cinco) dias Boa Vista - RR, 21.02.2020.  Secretaria da 2ª
Vara de Família. ** AVERBADO **
Advogados: Marcos Antonio Jóffily, Neusa Silva Oliveira, Nádia Leandra
Pereira

Inventário
002 - 0008437-53.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.008437-3
Autor: Francisco Assis de Almeida Nery e outros.
ATO ORDINATÓRIO  De Portaria de Rotina nº 002/2017 - 2ª Vara de
Família. Autos desarquivados e à disposição da parte requerente pelo
prazo de 05 (cinco) dias Boa Vista - RR, 21.02.2020.  Secretaria da 2ª
Vara de Família. ** AVERBADO **
Advogados: Rosikler R. Maciel da Silveira, Rhyká Aguiar de Souza

Vara Itinerante
Expediente de 27/02/2020

JUIZ(A) TITULAR:
Elvo Pigari Junior

Erick Cavalcanti Linhares Lima
PROMOTOR(A):

Ademar Loiola Mota
Ademir Teles Menezes

André Paulo dos Santos Pereira
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Ulisses Moroni Junior
Valdir Aparecido de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Luciana Silva Callegário

Execução de Alimentos
003 - 0002845-37.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002845-3
Executado: Criança/adolescente
Executado: P.R.S.S.
 DESPACHO

		Intime-se a parte autora, por meio do seu patrono, para manifestar-se
nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Boa Vista  RR, 17 de fevereiro 2020.

Patrícia Oliveira dos Reis
Juíza de Direito
Advogados: Marcus Vinicius de Oliveira, Ernesto Halt

Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Rorainópolis
Não houve publicação para esta data

Comarca de São Luiz do Anauá
Não houve publicação para esta data

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data

Comarca de Pacaraima
Não houve publicação para esta data

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data

Boa Vista, 28 de fevereiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico ANO XXIII - EDIÇÃO 6634 027/113



TURMA RECURSAL
Expediente de 27/02/2020

PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Turma Recursal do Estado de Roraima torna público, para ciência
dos interessados, nos termos do artigo 15, I e V, da Resolução TP nº 08/2008, que na 5ª Sessão Ordinária
Virtual  da Turma Recursal,  a se realizar no período de 09 a 13 de março de 2020, serão julgados os
processos a seguir:

RECURSOS PROJUDI

01– Recurso Inominado nº 0400815-61.2015.8.23.0010 
Recorrente: Geana Aline de Souza Oliveira 
Advogados: Waldecir Souza Caldas Júnior (OAB/RR 957N) e Outro
1º Recorrido: Estado de Roraima 
Procuradora do Estado: Christiane Mafra Moratelli (OAB/RR 495N)
2ª Recorrida: Fundação Carlos Chagas 
Advogado: Parte sem advogado 
Sentença: Euclydes Calil Filho
IMPEDIMENTO: AIR MARIN JÚNIOR E RODRIGO BEZERRA DELGADO
Relator: ANGELO AUGUSTO GRAÇA MENDES

02 - Recurso Inominado nº 0820358-43.2019.8.23.0010 
Recorrente: Diego Roberto Lopes dos Santos 
Advogado: Abhner de Souza Gomes Lins dos Santos (OAB/RR 1018N) 
Recorrida: Indyra Fyamma Rosas Gadelha 
Advogada: Pastora Modesto Lima (OAB/RR 2023N) 
Sentença: Bruna Guimarães Fialho Zagallo
Relator: ANGELO AUGUSTO GRAÇA MENDES

03 – Recurso Inominado: 0811040-07.2017.8.23.0010
Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/MT 3056)
Recorrida: Lúcia de Fátima Pereira de Oliveira
Advogado: Breno Thales Pereira de Oliveira (OAB/RR 917)
Sentença: Suelen Márcia Silva Alves
IMPEDIMENTO: RODRIGO BEZERRA DELGADO E AIR MARIN JÚNIOR 
Relator: ANGELO AUGUSTO GRAÇA MENDES

04 - Recurso Inominado nº 0809488-36.2019.8.23.0010
Recorrente: Roberto Tavares de Jesus Oliveira 
Advogados: Clóvis Melo de Araújo (OAB/RR 647N) e Outros
Recorrido: Município de Boa Vista 
Procuradores do Município: Gutemberg Dantas Licarião (OAB/RR 187N) e Outro
Sentença: Euclydes Calil Filho
Relator: ANGELO AUGUSTO GRAÇA MENDES

05 - Embargos de Declaração no Recurso Inominado nº 0805584-08.2019.8.23.0010
Embargante: Banco PAN S/A
Advogado: Eduardo Chalfin (OAB/RR 504A)
Embargado: Jean Carlos Silva Basílio
Advogada: Albenice Pessoa Chagas (OAB/RR 411B)
Sentença: Cleber Gonçalves Filho
IMPEDIMENTO: AIR MARIN JÚNIOR
Relator: BRUNO FERNANDO ALVES COSTA

06– Recurso Inominado nº 0816933-08.2019.8.23.0010
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Recorrente: Liliane da Silva Guimarães 
Advogado: Leonardo dos Reis Pereira (OAB/RR 1920N)
Recorrido: Supermercado Goiana 
Advogado: Edson Mendonça Ferreira (OAB/RR 1686N)
Sentença: Air Marin Júnior
IMPEDIMENTO: AIR MARIN JÚNIOR 
Relator: BRUNO FERNANDO ALVES COSTA

07– Recurso Inominado nº 0824654-45.2018.8.23.0010
Recorrente: João Batista Pereira Carlos 
Advogados: Alexandre César Dantas Socorro (OAB/RR 264N) e Outra 
1º Recorrido: Consórcio Nacional Honda Ltda 
Advogada: Sílvia Valeria Pinto Scapin (OAB/MS 7069N) 
2º Recorrido: Milenium Motos – Roraima Motores Ltda 
Advogado: Lairto Estevão de Lima Silva (OAB/RR 946N)
Sentença: Bruna Guimarães Fialho Zagallo
Relator: BRUNO FERNANDO ALVES COSTA

08– Recurso Inominado nº 0825376-45.2019.8.23.0010
Recorrente: Bruna Pereira Freitas 
Advogadas: Andreia Pereira Freitas (OAB/RR 1939N) e Outra
Recorrida: Tam Linhas Aéreas S/A
Advogado: Fábio Rivelli (OAB/SP 297608N)
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR E AIR MARIN JÚNIOR
Relator: BRUNO FERNANDO ALVES COSTA

09– Recurso Inominado nº 0830621-37.2019.8.23.0010
Recorrente: Estado de Roraima
Procurador do Estado: Eduardo Daniel Lazarte Morón (OAB/RR 517P)
Recorrida: Rozenira da Costa 
Advogado: Lúcio Augusto Villela da Costa (OAB/RR 666N)
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior
Relator: BRUNO FERNANDO ALVES COSTA

10– Recurso Inominado nº 0801523-07.2019.8.23.0010
Recorrente: Ismael Tres 
Advogados: Cristiane Monte Santana (OAB/RR 315B) e Outro
Recorrido: Estado de Roraima
Procurador do Estado: Eduardo Daniel Lazarte Morón (OAB/RR 517P)
Sentença: Euclydes Calil Filho
Relator: BRUNO FERNANDO ALVES COSTA

11– Recurso Inominado nº 0830612-75.2019.8.23.0010
Recorrente: Estado de Roraima
Procurador do Estado: Eduardo Daniel Lazarte Morón (OAB/RR 517P)
Recorrida: Marilda Gomes Barreto Caldas 
Advogado: Lúcio Augusto Villela da Costa (OAB/RR 666N) 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

12– Recurso Inominado nº 0800922-64.2020.8.23.0010
Recorrente: Joana Dark Soares Silva 
Advogados: Leandro Sousa dos Santos (OAB/RR 1678N) e Outros
Recorrido: Estado de Roraima
Procurador do Estado: Eduardo Daniel Lazarte Morón (OAB/RR 517P)
Sentença: Euclydes Calil Filho
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO
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13– Recurso Inominado nº 0800962-46.2020.8.23.0010
Recorrente: Thinara Rodrigues Sarmento 
Advogados: Leandro Sousa dos Santos (OAB/RR 1678N) e Outros
Recorrido: Estado de Roraima
Procurador do Estado: Eduardo Daniel Lazarte Morón (OAB/RR 517P)
Sentença: Euclydes Calil Filho
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

14– Recurso Inominado nº 0800919-12.2020.8.23.0010
Recorrente: Jamilson Souza de Andrade 
Advogados: Leandro Sousa dos Santos (OAB/RR 1678N) e Outros
Recorrido: Estado de Roraima
Procurador do Estado: Mário José Rodrigues de Moura (OAB/RR 224B)
Sentença: Euclydes Calil Filho
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

15– Recurso Inominado nº 0400754-40.2014.8.23.0010
Recorrente: Município de Boa Vista
Procurador do Município: Marcus Vinícius Moura Marques (OAB/RR 591P)
Recorrida: Mara Rúbia de Souza Magabeira Rodrigues 
Advogado: João Félix de Santana Neto (OAB/RR 91B)
Sentença: Air Marin Júnior
IMPEDIMENTO: AIR MARIN JÚNIOR 
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

16– Recurso Inominado nº 0829814-17.2019.8.23.0010
Recorrente: Francisco Aldeci de Medeiros 
Advogado: Elias Augusto de Lima Silva (OAB/RR 497N)
Recorrida: Maria Aparecida Marques 
Advogado: Warner Velasque Ribeiro (OAB/RR 288A) 
Sentença: Bruna Guimarães Fialho Zagallo
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

17– Recurso Inominado nº 0817628-59.2019.8.23.0010
Recorrente: Município de Boa Vista
Procuradores do Município: Gutemberg Dantas Licarião (OAB/RR 187N) e Outro
Recorrido: Júllio Weslly Leitão Bezerra 
Advogadas: Alinne Pereira Leitão (OAB/RR 1282N) e Outra
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

18– Recurso Inominado nº 0822127-86.2019.8.23.0010
Recorrente: Sociedade Educacional Atual da Amazônia Ltda 
Advogada: Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB/PE 23748N)
Recorrida: Carla Souza da Silva 
Advogados: José dos Reis Salazar Filho (OAB/RR 1603N) e Outros 
Sentença: Air Marin Júnior
IMPEDIMENTO: AIR MARIN JÚNIOR 
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

19– Recurso Inominado nº 0820196-48.2019.8.23.0010
Recorrente: Emílio da Silva Bermeo 
Advogados: Cristiane Monte Santana (OAB/RR 315B) e Outro
Recorrido: Estado de Roraima
Procuradora do Estado: Christiane Mafra Moratelli (OAB/RR 495N)
Sentença: Euclydes Calil Filho
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Relator: AIR MARIN JÚNIOR

20– Recurso Inominado nº 0816327-77.2019.8.23.0010
Recorrente: Marcelly da Silva Queiroz 
Defensora Pública: Elcianne Viana de Souza (OAB/RR 196D)
Recorrido: Stones de Moura 
Defensor Público: Ernesto Halt (OAB/RR 153B)
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: AIR MARIN JÚNIOR

21– Recurso Inominado nº 0809430-33.2019.8.23.0010
Recorrente: Roraima Energia S/A
Procuradores: Sarassele Chaves Ribeiro Freire (OAB/RR 46609814P) e Outros
Recorrido: Anderson de Sousa Santos 
Advogado: Parte sem advogado
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: AIR MARIN JÚNIOR

22– Recurso Inominado nº 0812765-60.2019.8.23.0010
Recorrentes: Izaias Rebouças Maia e Outra 
Advogado: Antônio Agamenon de Almeida (OAB/RR 144A)
Recorrida: Elza de Almeida Araújo 
Advogado: Leonardo dos Reis Pereira (OAB/RR 1920N) 
Sentença: Air Marin Júnior
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR E AIR MARIN JÚNIOR
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

23– Recurso Inominado nº 0820458-95.2019.8.23.0010
Recorrente: Maria da Glória Penha Nunes 
Advogado: Amadeu Ribeiro Neto (OAB/RR 1966N) 
1º Recorrido: Prime Health Administradora de Benefícios Ltda 
Advogado: Parte sem advogado 
2º Recorrido: Unimed Vale do Aço 
Advogada: Renata Martins Gomes (OAB/MG 85907N)
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

24– Recurso Inominado nº 0833760-31.2018.8.23.0010
Recorrente: Suellan Peres Andrade 
Advogados: Cristiane Monte Santana (OAB/RR 315B) e Outro 
Recorrido: Estado de Roraima
Procurador do Estado: Eduardo Daniel Lazarte Morón (OAB/RR 517P)
Sentença: Euclydes Calil Filho
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

25– Recurso Inominado nº 0821383-91.2019.8.23.0010
Recorrente: Marta da Silva Pereira 
Advogados: Cristiane Monte Santana (OAB/RR 315B) e Outro
Recorrido: Estado de Roraima
Procurador do Estado: Eduardo Daniel Lazarte Morón (OAB/RR 517P) 
Sentença: Euclydes Calil Filho
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

26– Recurso Inominado nº 0822875-21.2019.8.23.0010
Recorrente: Adriano da Silva Melville 
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Advogados: Cristiane Monte Santana (OAB/RR 315B) e Outro
Recorrido: Estado de Roraima
Procuradora do Estado: Christiane Mafra Moratelli (OAB/RR 495N)
Sentença: Euclydes Calil Filho
Relator: RODRIGO BEZERRA DELGADO

SECRETARIA DA TURMA RECURSAL, BOA VISTA-RR 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

LENA LANUSSE DUARTE BERTHOLINI
Diretora de Secretaria
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COMARCA DE CARACARAÍ 
Expediente de 27/02/2020 
 

Portaria n.º 002/2020/CART 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 
 
A MM. Juíza PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS, respondendo pela Comarca de Caracaraí - RR, no uso de 
suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO a Resolução do Tribunal Pleno n.º 39, de 16/12/2015, que disciplina o plantão judiciário 
na 1ª e 2ª instâncias do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima; 
 
CONSIDERANDO que nos plantões judiciários o atendimento deve ser ágil e eficaz com pronta resposta as 
pretensões deduzidas ao Juízo; 
 
CONSIDERANDO a necessidade dos serventuários da justiça serem acionados para auxiliarem nos 
plantões judiciários, a fim de que desempenhem com presteza e eficiência as suas funções; 
 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 25, da Resolução 39/2015; 
 
RESOLVE: 
  
Art. 1º - DETERMINAR que os servidores abaixo relacionados façam uso funcional do Cartório desta 

Comarca, durante a realização do plantão judiciário no mês de SETEMBRO DE 2019, no período de 04 

(quatro) horas contínuas de atendimento presencial, das 08h às 12h, nos dias em que não houver 

expediente forense, e durante os dias em que houver expediente, o plantão será em regime de sobreaviso, 

conforme art. 33, da mencionada Resolução:  

SERVIDOR CARGO SOBREAVISO 
SEMANAL 

PLANTÃO 
FIM DE SEMANA E 

FERIADOS 

TELEFONE 

Leidson  Silva Técnico 

Judiciário 

01  01 95 984053370 

Walterlon Azevedo Tertulino Analista 

Judiciário 

02 a 08 07 e 08 95 984053370 

Wagner Rodrigo de Morais  Técnico 

Judiciário 

09 a 15 14 e 15   95 984053370 

 Paulo Roberto Luz da Silva Técnico 

Judiciário 

16 a 22 21 e 22 95 984053370 

Antonio Dantas da Silva Júnior Técnico 

Judiciário 

23 a 30 28 e 29 95 984053370 

Wendel Cordeiro de Lima Oficial de 

Justiça 

01 a 15 SOBREAVISO  

Gerson Rodrigues de Oliveira Oficial de 

Justiça 

16 a 31 SOBREAVISO  

Art. 2º - Determinar que os servidores, em seus respectivos plantões, fiquem de sobreaviso, nos horários 

não abrangidos pelo artigo anterior, com o telefone do plantão ligado para atendimento e pronta apreciação 

de situações de emergência. 

Parágrafo Primeiro: Nos dias úteis, o regime de sobreaviso iniciar-se-á às 18h (dezoito horas) do dia 

anterior, findando às 08h (oito horas) do dia útil subsequente. 

Parágrafo Segundo: No fim de semana e feriados, o regime de sobreaviso iniciar-se-á às 12h (doze horas) 

do término dos plantões, findando às 08h (oito horas) do dia subsequente. 
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Art. 3º - Encaminhe-se para publicação no Diário Eletrônico do Judiciário, bem como cópia para Comarca de 
Mucajaí e Delegacia de Polícia Civil desta Comarca. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, para fins do Provimento nº 002/2017. 
Art. 5º - Dê-se ciência aos servidores. Publique-se. Cumpra-se.  
Caracaraí - RR, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS 
 Juiz de Direito  
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COMARCA DE PACARAIMA

Expediente de 27/02/2020 

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 90 (noventa) dias

Processo nº 0000219-42.2012.8.23.0045 

Réu: DANIEL DE SOUZA, 

O MM. Juiz Dr. CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, titular da Vara Criminal da Comarca de Pa-
caraima, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita o processo supra. Estando
o réu adiante qualificado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a seguinte finalida-
de: CITAÇÃO do réu DANIEL DE SOUZA, nascido no dia 30/11/1969, em PACARAIMA/RR, nacionalidade:
Brasileira, sexo: feminino, filho de ROSA DE SOUZA, atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se
o presente edital, com o prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação, para  tomar conhecimento
da sentença condenatória proferida dos autos em epígrafe, nos seguintes termos: “causas especiais de au-
mento de pena, previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 1257, Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual
a pena deve ser aumentada em seu máximo, ou seja, a metade (½ ) da pena motivo pelo qual torno definiti -
va a pena referente ao crime de roubo qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de duas ou mais pes-
soas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. O regime de cumprimento da pena do
condenado deverá ser inicialmente fechado, a teor do artigo 33,§ 2º, do Código Penal Brasileiro e artigo 1º,
inciso II, da Lei 08.072/1990. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.”, fi-
cando ciente do prazo de 05 (cinco) dias (assistência de advogado particular ) ou 10 ( dez) dias (assistência
da DPE), interpor recurso. Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ig-
norância no futuro, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum
local, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passa-
do nesta cidade e Comarca de Pacaraima, Estado de Roraima, em 27/2/2020. Eu, Lafayete Rodrigues Be-
zerra, que o digitei e, Lafayete Rodrigues Bezerra - Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.

SEDE DO JUÍZO: Vara Criminal de Pacaraima, localizado no(a) Av. Guiana, 0 - Fórum Advogado Humberto
Teles Machado de Sousa - Centro - Pacaraima/RR - CEP:  69.345-000 -  Fone:  (95)31984176 -  E-mail:
pac@tjrr.jus.br.

Lafayete Rodrigues Bezerra

Diretor(a) de Secretaria
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COMARCA DE BONFIM
Expediente de 27/02/2020

3º EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

(PRAZO DE 10 DIAS)

A Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Bonfim/RR, Drª. Suelen Marcia Silva Alves, faz saber
que neste Juízo tramita o seguinte processo:

Proc. nº. 0800722-45.2019.8.23.0090 
Autor: Elvis Jaime de Oliveira da Silva 
Requerida: Rosalia Hozani Jaime de Oliveira da Silva

Faz saber a todos que requerida  ROSALIA HOZANI JAIME DE OLIVEIRA DA SILVA foi interditada nos
autos  do  processo  acima  indicado  e  nos  termos  da  sentença  abaixo  transcrita:  “Trata-se  de  ação  de
Interdição ajuizada por Elvis Jaime Oliveira da Silva visando ser nomeado curador de Rosalia Hozani Jaime
Oliveira da Silva. Em audiência, ouviu-se a requerida e o requerente. O Ministério Público houve por bem
pedir a dispensa de perícia, opinando pela procedência do pedido. É o breve relato.Posto isso, firme nos
fundamentos acima expostos  e em consonância  com o parecer  ministerial,  DECRETO a interdição de
Rosalia  Hozani  Jaime  Oliveira  da  Silva,  declarando-a  RELATIVAMENTE  INCAPAZ  de  exercer
pessoalmente certos atos da vida civil ou à maneira de os exercer, na forma do art. 4º, inciso III, do Código
Civil.  Nos  termos  do  art.  747,  II  do  Código  Civil,  nomeio  como curadores,  de  forma compartilhada,  o
requerente, Sr. Elvis Jaime Oliveira da Silva. Limites da curatela: A interdição privará a incapaz de, sem
curador,  emprestar,  transigir,  dar  quitação,  alienar,  hipotecar,  demandar  ou  ser  demandada,  e
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, nos termos do art. 1.782 do Código
Civil. O curador terá poderes de representação para a prática de atos relacionados aos direitos de natureza
patrimonial ou negocial,  não podendo alienar ou onerar bens da requerida sem autorização judicial nem
contrair empréstimos em nome dela. Preserva-se quanto à requerida a autonomia para os atos de natureza
existencial, da esfera familiar e política. Os rendimentos da requerida deverão ser destinados unicamente
em sua saúde, alimentação e bem estar. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas
sanções. Expeça-se mandado de registro da interdição, na forma do art. 9.º, III do CC e art. 89 da Lei
6.015/73. Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determinam os
arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida comunicação do registro da interdição ao cartório no
qual foi lavrado o assento de nascimento. Proceda-se a publicação da sentença na forma do art. 755, §3.º
do NCPC, dispensando-se a publicação na imprensa local por serem as partes beneficiárias da gratuidade
da justiça e assistidas pela DPE/RR.  Expeça-se o respectivo termo de curatela, independentemente
dos demais cumprimentos, constando-se as observações acima e proceda-se conforme o art. 759 do
CPC,  intimando  os  curadores  para  prestar  compromisso,  no  prazo  de  05  dias.  Assim,  extingo  o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da
justiça. Sem honorários, ante a natureza de jurisdição voluntária deste procedimento. As partes renunciam
ao  prazo  recursal,  razão  pela  qual  a  presente  sentença  transita  em  julgado  no  presente  momento.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.” Nada mais havendo,
eu, Josivânia Veras, Oficials de gabinete de juiz,  digitei e encerrei o presente termo por ordem da MM.
Juíza, às 12:56h. ASSINATURA DISPENSADA, conforme provimento da Corregedoria. Suelen Marcia Silva
Alves – Juíza de Direito.”

Para que chegue ao conhecimento do interessado mandou expedir o presente edital, que será afixado no
local de costume, no Fórum local, e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Bonfim,  Estado de Roraima,  27 de  fevereiro de 2020.  Eu,  Antonio  Ricardo da Silva  Junior  (Diretor  de
Secretaria), o expedi.

ANTONIO RICARDO DA SILVA JUNIOR
Diretor de Secretaria
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 27FEV2020

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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.
 
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.

1. 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.

2. DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga,  distribuída conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.

Promotoria  de
Justiça/Comarca

Vagas  destinadas  a
Concorrência geral/Turno

Vagas  reservadas  a  pessoa  com
deficiência

Promotoria  de  Justiça  da
Comarca de SÃO LUIZ.

 
01/Vespertino

–*
--*
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Endereço: Av. Paiva Brasil,  nº
54  -  Centro
CEP: 69370-000 - São Luiz/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.
3. 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;
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.
4.  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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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).
5. 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.
5.1.1 - Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos no item 4.1 (caso tenha
18 anos completos).
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.
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.
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.
6. 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

1ª  ETAPA  -  análise  do  histórico
escolar/boletim  escolar  do  estudante
(apuração  da  Média  Geral  de  Notas
-MGN), através das notas constantes no
Histórico  Escolar/Boletim  Escolar  do
último ano letivo concluído)

Classificatória  e
eliminatória.

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a 6ª
colocação;
-  Pessoa  com  Deficiência:  os  03  (três)
primeiros  candidatos,  por  turno,  que
apresentarem as maiores MGN, respeitados os
empates até a 3ª colocação;

2ª  ETAPA  –  avaliação  por  meio  de
redação, com no mínimo 15 linhas e no
máximo  30,  com  tema  a  ser  definido
pela  Comissão  organizadora  do
certame.

Classificatória  e
eliminatória.

- Os candidatos que alcançarem a média maior
que 50 pontos na avaliação serão aprovado

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
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
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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. 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.
7.4 – 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.
8. 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:
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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.
8.2 – 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 no item 4.1 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.
9. 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 24/02/2020, às 11:17, 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
0193172 e o código CRC 26933CC7.
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA DESTINADO
A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ.
1. 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  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.
2. DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga,  distribuída conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.

Promotoria de Justiça/Comarca Vagas  destinadas  a
Concorrência geral/Turno

Vagas  reservadas  a  pessoa  com
deficiência

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

 
01/Vespertino

 
–*
--

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.
3. 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;
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.
4.  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;
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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).
5. 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.
5.1.1 - Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos no item 4.1 (caso tenha
18 anos completos).
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.
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.
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.

6. 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:
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ETAPAS CRITÉRIO Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A
FASE SUBSEQUENTE

1ª  ETAPA  -  análise  do  histórico
escolar/boletim  escolar  do  estudante
(apuração  da  Média  Geral  de  Notas
-MGN),  através  das  notas  constantes
no Histórico Escolar/Boletim Escolar do
último ano letivo concluído)

Classificatória  e
eliminatória.

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a 6ª
colocação;
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a 3ª
colocação;

2ª  ETAPA  –  avaliação  por  meio  de
redação, com no mínimo 15 linhas e no
máximo  30,  com  tema  a  ser  definido
pela  Comissão  organizadora  do
certame.

Classificatória  e
eliminatória.

- Os candidatos que alcançarem a média maior
que 50 pontos na avaliação serão aprovados

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
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);
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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. 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.
7.4 – 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.
8. 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;
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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.
8.2 – 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 no item 4.1 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.
9. 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 24/02/2020, às 11:17, 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
0193147 e o código CRC 0816F446.
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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.
1. 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.
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. 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/Comarca Vagas  destinadas  a
Concorrência geral/Turno

Vagas  reservadas  a  pessoa  com
deficiência

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

01/Matutino
 
01/Vespertino

–*
--*

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,
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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.
3. 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;
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.
4.  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;
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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).
5. 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.
5.1.1 - Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos no item 4.1 (caso tenha
18 anos completos).
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.
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 “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.
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.

6. 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:
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ETAPAS CRITÉRIO Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A
FASE SUBSEQUENTE

1ª  ETAPA  -  análise  do  histórico
escolar/boletim  escolar  do  estudante
(apuração  da  Média  Geral  de  Notas
-MGN), através das notas constantes no
Histórico  Escolar/Boletim  Escolar  do
último ano letivo concluído)

Classificatória  e
eliminatória.

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a
15ª colocação;
-  Pessoa  com  Deficiência:  os  03  (três)
primeiros  candidatos,  por  turno,  que
apresentarem as maiores MGN, respeitados os
empates até a 3ª colocação;

2ª  ETAPA  –  avaliação  por  meio  de
redação, com no mínimo 15 linhas e no
máximo  30,  com  tema  a  ser  definido
pela  Comissão  organizadora  do
certame,  podendo ser  atribuída a  nota
de 0 (zero) à 100 (cem) pontos.

Classificatória  e
eliminatória.

-  Serão  eliminados  os  candidatos  que  não
obtiverem no mínimo 60 (sessenta) pontos.

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
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);
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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.
6.8 – Caberá ao Procurador-Geral  de Justiça designar e dispensar os estagiários,  nos termos do ATO
NORMATIVO nº 004/19.
7. 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.
7.4 – 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.
8. 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;
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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.
8.2 – 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 no item 4.1 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.
9. 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 24/02/2020, às 11:17, 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
0193181 e o código CRC 39AA545D.
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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.

 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.
1. 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.
2. 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/Comarca Vagas  destinadas  a
Concorrência geral/Turno

Vagas  reservadas a  pessoa  com
deficiência

Promotoria de Justiça da Comarca
de BONFIM.
Endereço:  Rua  Maria  Deolinda  de
Franco  Megias,  s/nº  -  Cidade  Nova
CEP:  69380-000  -  Bonfim/RR
Tel.: (95) 3552-1334

01/Matutino
 
01/Vespertino

–*
--*

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,
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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.
3. 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;
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.
4.  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;
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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).
5. 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.
5.1.1 - Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos no item 4.1 (caso tenha
18 anos completos).
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.
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.
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.

6. 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:
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ETAPAS CRITÉRIO Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A
FASE SUBSEQUENTE

1ª  ETAPA  -  análise  do  histórico
escolar/boletim  escolar  do  estudante
(apuração  da  Média  Geral  de  Notas
-MGN), através das notas constantes no
Histórico  Escolar/Boletim  Escolar  do
último ano letivo concluído)

Classificatória  e
eliminatória.

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a
6ª colocação;
-  Pessoa  com  Deficiência:  os  03  (três)
primeiros  candidatos,  por  turno,  que
apresentarem  as  maiores  MGN,  respeitados
os empates até a 3ª colocação;

2ª  ETAPA  –  avaliação  por  meio  de
redação, com no mínimo 15 linhas e no
máximo  30,  com  tema  a  ser  definido
pela  Comissão  organizadora  do
certame.

Classificatória  e
eliminatória.

-  Os  candidatos  que  alcançarem  a  média
maior  que  50  pontos  na  avaliação  serão
aprovados.

 
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
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);
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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. 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.
7.4 – 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.
8. 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;
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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.
8.2 – 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 no item 4.1 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.
9. 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 24/02/2020, às 11:17, 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
0193175 e o código CRC A0BD07B0.
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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.
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.
1. 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.
2. 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/Comarca Vagas  destinadas  a
Concorrência geral/Turno

Vagas  reservadas  a  pessoa  com
deficiência

Promotoria  de  Justiça  da
Comarca de PACARAIMA
Endereço:  Rua  Guiana,  s/nº  -
Centro
PACARAIMA
CEP:  69373-000
Tel.: (95) 3592-1418

01/Matutino
 
01/Vespertino

–*
--*

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,
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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.
3. 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;
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.
4.  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;
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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).
5. 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.
5.1.1 - Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos no item 4.1 (caso tenha
18 anos completos). 
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.
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.
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.

6. 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:
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ETAPAS CRITÉRIO Nº CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A
FASE SUBSEQUENTE

1ª  ETAPA  -  análise  do  histórico
escolar/boletim  escolar  do  estudante
(apuração  da  Média  Geral  de  Notas
-MGN),  através  das  notas  constantes
no Histórico Escolar/Boletim Escolar do
último ano letivo concluído)

Classificatória  e
eliminatória.

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a 6ª
colocação;
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a 3ª
colocação;

2ª  ETAPA  –  avaliação  por  meio  de
redação, com no mínimo 15 linhas e no
máximo  30,  com  tema  a  ser  definido
pela  Comissão  organizadora  do
certame.

Classificatória  e
eliminatória.

- Os candidatos que alcançarem a média maior
que 50 pontos na avaliação serão aprovados.

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
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);
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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. 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.
7.4 – 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.
8. 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;
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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.
8.2 – 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 no item 4.1 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.
9. 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 24/02/2020, às 11:17, 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
0193169 e o código CRC 031AC7C3.
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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.
  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.
 1. 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. DAS VAGAS
2.1 – O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga,  distribuída conforme o quadro
abaixo, além da formação de cadastro de reserva.

Promotoria de Justiça/Comarca Vagas  destinadas  a
Concorrência geral/Turno

Vagas  reservadas  a  pessoa  com
deficiência

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

01/Vespertino –*
--*

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
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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.
3. 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;
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.
4.  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;
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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).
5. 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.
5.1.1 - Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos no item 4.1 (caso tenha
18 anos completos).
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.
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.
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.

6. 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
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1ª  ETAPA  -  análise  do  histórico
escolar/boletim  escolar  do  estudante
(apuração  da  Média  Geral  de  Notas
-MGN), através das notas constantes no
Histórico  Escolar/Boletim  Escolar  do
último ano letivo concluído)

Classificatória  e
eliminatória.

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a 6ª
colocação;
-  Pessoa  com  Deficiência:  os  03  (três)
primeiros  candidatos,  por  turno,  que
apresentarem as maiores MGN, respeitados os
empates até a 3ª colocação;

2ª  ETAPA  –  avaliação  por  meio  de
redação, com no mínimo 15 linhas e no
máximo  30,  com  tema  a  ser  definido
pela  Comissão  organizadora  do
certame.

Classificatória  e
eliminatória.

- Os candidatos que alcançarem a média maior
que 50 pontos na avaliação serão aprovados.

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
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.
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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. 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.
7.4 – 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.
8. 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.
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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.
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 no item 4.1 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.
9. 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 24/02/2020, às 11:17, 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
0193178 e o código CRC 9A6631B1.
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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.

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.
1. 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.
2. 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/Comarca Vagas  destinadas  a
Concorrência geral/Turno

Vagas  reservadas  a  pessoa  com
deficiência

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

01/Matutino
 
01/Vespertino

–*
--*

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
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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.
3. 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;
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.
4.  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;
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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).
5. 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.
5.1.1 - Caso aprovado, se designado, deverá cumprir todos os requisitos descritos no item 4.1 (caso tenha
18 anos completos).
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.
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.
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.
6. 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

1ª  ETAPA  -  análise  do  histórico
escolar/boletim  escolar  do  estudante

Classificatória  e
eliminatória.

- Concorrência Ampla: os 15 (quinze) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
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(apuração  da  Média  Geral  de  Notas
-MGN),  através  das  notas  constantes
no Histórico Escolar/Boletim Escolar do
último ano letivo concluído)

maiores MGN, respeitados os empates até a 6ª
colocação;
- Pessoa com Deficiência: os 03 (três) primeiros
candidatos,  por  turno,  que  apresentarem  as
maiores MGN, respeitados os empates até a 3ª
colocação;

2ª  ETAPA  –  avaliação  por  meio  de
redação, com no mínimo 15 linhas e no
máximo  30,  com  tema  a  ser  definido
pela  Comissão  organizadora  do
certame.

Classificatória  e
eliminatória.

- Os candidatos que alcançarem a média maior
que 50 pontos na avaliação serão aprovados.

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
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.
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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.
7. 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.
7.4 – 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.
8. 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.
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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.
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 no item 4.1 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.
9. 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 24/02/2020, às 11:17, 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
0193150 e o código CRC A23EBBA6.

PORTARIA Nº 176 - PGJ, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
R E S O L V E : 
 
Autorizar o deslocamento da Procuradora de Justiça e Corregedora-Geral do Ministério Público de Roraima,
Dra.  CLEONICE ANDRIGO VIEIRA, do município de Boa Vista/RR para o município de Rorainópolis/RR,
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para  realizar  inspeção  na  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  daquele  município,  no  período  de  18  a
20FEV2020, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0002016/2020-57.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 21/02/2020, às 12:38, 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
0188714 e o código CRC F0314F0E.

PORTARIA Nº 177 - PGJ, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
Alterar  a  escala  de Plantão  dos  Procuradores  de Justiça,  no  mês de  MARÇO/2020, publicada  pela
Portaria PGJ nº 160/2020, DJE Nº 6631 de 20 de fevereiro de 2020, conforme abaixo:

DIAS PROCURADOR(A)

02 a 09 DRª ROSELIS DE SOUSA

30MAR a 06ABR DR ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD

TELEFONE DO PLANTÃO: (95) 99135-0350

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

 

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 21/02/2020, às 12:38, 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
0192699 e o código CRC A7181C6D.

PORTARIA Nº 178 - PGJ, DE 21 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 CPJ nº 06/2017, bem como o Contrato nº 55/2017 e
Termo de Referência que o integra, firmado com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE,
 
R E S O L V E :
 
Alterar  a  Portaria  nº  357-PGJ,  de  12ABR2019,  publicada  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  nº  6425,  de
15ABR2019, que trata da relotação dos Adolescentes Aprendizes apresentados pelo Centro de Integração
Empesa Escola - CIEE, com seus turnos, respectivas lotações e os responsáveis pelo acompanhamento,
orientação e supervisão dos jovens, de acordo com o Processo SEI nº 19.26.1000000.0005182/2019-71 e
nº 19.26.1000000.0001556/2020-13, conforme abaixo:

NOME HORÁRIO DATA LOTAÇÃO ORIENTADOR

HELEN SARAIVA
CUTRIN 8h às 12h 05/02/2020 Biblioteca PAULA CRISTINA REIS DE BARROS 
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 21/02/2020, às 12:38, 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
0192913 e o código CRC 6AC131DB.

PORTARIA Nº 179 - PGJ, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
R E S O L V E :
 
Alterar a escala de plantão dos Promotores de Justiça das Comarcas do interior, abrangidas pela Região
Central (Mucajaí e Caracaraí), no mês de FEVEREIRO/2020, publicada pela Portaria nº 074-PGJ, DJE Nº
6610 de 22 de janeiro de 2020, conforme abaixo:
 

DIAS PROMOTOR

21 a 27 DR VALCIO LUIZ FERRI

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

 

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 27/02/2020, às 10:30, 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
0193372 e o código CRC CD432E73.

PORTARIA Nº 180 - PGJ, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
Considerando o Procedimento SEI Nº 19.26.1000000.0016058/2019-31, firmado com a empresa SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/RR (CNPJ 03.647.980/0001-07), que tem como
objeto contratação de escola de idiomas para fins de implantação do "Projeto Ministério Público Bilíngue",
visando a implementação do atendimento ao público migrante da língua espanhola.
 
R E S O L V E:

I - Designar o Dr. MÁRCIO ROSA DA SILVA, Diretor de Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
do Ministério Público do Estado de Roraima-CEAF/MPRR, como Gestor do processo conforme Resolução
PGJ nº 004, de 06 de maio de 2019.
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II- Designar a servidora LARA PEREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete de Coordenadoria do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Roraima - CEAF/MPRR, como
fiscal do Processo SEI Nº 19.26.1000000.0016058/2019-31.
 
III - Designar a servidora  MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE DE SIQUEIRA, Chefe de Gabinete de
Coordenadoria do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério  Público do Estado de
Roraima - CEAF/MPRR, para substituir a titular da fiscalização nas eventuais ausências.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 27/02/2020, às 10:30, 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
0193382 e o código CRC C98FD207.

PORTARIA Nº 181 - PGJ, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
R E S O L V E :
 
Cessar os efeitos, a partir de 27FEV2020, da Portaria n.º 256-PGJ, de 19MAR2019, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico nº 6407, de 20MAR2019.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 27/02/2020, às 13:48, 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
0193787 e o código CRC 4FF839D0.

PORTARIA Nº 182 - PGJ, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
 
R E S O L V E :
 
Designar os Procuradores de Justiça, Dr. FÁBIO BASTOS STICA, Dr. EDSON DAMAS DA SILVEIRA, Dr.
ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD e Dra. REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA, para responderem
pela Procuradoria-Geral de Justiça, a partir de 27FEV2020, até ulterior deliberação.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por  JANAINA CARNEIRO COSTA,  Procurador(a)-
Geral de Justiça, em 27/02/2020, às 13:48, 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
0193788 e o código CRC DBE70E99.

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 189 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder à servidora FABIANA SILVA E SILVA, 10 (dez) dias de férias a serem usufruídas no período de
27FEV2020 a 07MAR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0002167/2020-13, de 19FEV2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192707 e o código CRC 3E7424AE.

PORTARIA Nº 190 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder ao servidor DONGIVAL VEIGA AGUIAR, 10 (dez) dias de férias a serem usufruídas no período
de 02 a 11MAR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1002070.0000001/2020-74, de 27JAN2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192702 e o código CRC 32856E7C.
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PORTARIA Nº 191 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder à servidora  ANTONIA DA SILVA BEZERRA,  08 (oito)  dias de férias a serem usufruídas no
período  de  02  a  09MAR2020,  conforme  o  Processo  SEI  Nº  19.26.1000000.0001685/2020-10,  de
04FEV2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192703 e o código CRC D8CE3918.

PORTARIA Nº 192 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder à servidora  ANTONIA DA SILVA BEZERRA,  04 (quatro) dias de férias a serem usufruídas no
período  de  10  a  13MAR2020,  conforme  o  Processo  SEI  Nº  19.26.1000000.0001685/2020-10,  de
04FEV2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192704 e o código CRC 1851A7B1.

PORTARIA Nº 193 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder  ao servidor  GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO,  10 (dez)  dias de férias  a serem
usufruídas no período de 02 a 11MAR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0002390/2020-52,
de 14FEV2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192706 e o código CRC 6D6F1F79.

PORTARIA Nº 194 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder à servidora JANIELLE ARAUJO LIMA MATOS, 06 (seis) dias de férias a serem usufruídas no
período de 27FEV2020 a 03MAR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0000265/2020-16, de
08JAN2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192709 e o código CRC 95491189.

PORTARIA Nº 195 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder à servidora JANIELLE ARAUJO LIMA MATOS, 10 (dez) dias de férias a serem usufruídas no
período  de  04  a  13MAR2020,  conforme  o  Processo  SEI  Nº  19.26.1000000.0000265/2020-16,  de
08JAN2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192711 e o código CRC 96A675BB.

PORTARIA Nº 196 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
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R E S O L V E :

Conceder ao servidor  EMILIANO ARTUR DE FREITAS LIMA FILHO,  05 (cinco) dias de férias a serem
usufruídas no período de 02 a 06MAR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0000248/2020-71,
de 07JAN2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192883 e o código CRC 4C8C8303.

PORTARIA Nº 197 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder ao servidor  EMILIANO ARTUR DE FREITAS LIMA FILHO,  02 (dois)  dias de férias a serem
usufruídas no período de 06 a 07ABR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0000248/2020-71,
de 07JAN2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192891 e o código CRC 3B0C2E66.

PORTARIA Nº 198 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder à servidora EDILENE VIANA DE SOUZA, 05 (cinco) dias de férias a serem usufruídas no período
de 02 a 06MAR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0001013/2020-04, de 24JAN2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, 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
0192898 e o código CRC 9DF1866B.

PORTARIA Nº 199 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder à servidora LIVIA BARROS DE SOUZA, 08 (oito) dias de férias a serem usufruídas no período de
11 a 18MAR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0000978/2020-71, de 23JAN2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192910 e o código CRC 38F5AF6C.

PORTARIA Nº 200 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder ao servidor JARBAS ERNANI NOGUEIRA BOHN, 01 (um) dias de férias a ser usufruído no dia
27MAR2020, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0002465/2020-03, de 17FEV2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192917 e o código CRC 5DF119F0.

PORTARIA Nº 201 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :
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Conceder à servidora ILMARA DA SILVA TRAJANO, 08 (oito) dias de férias a serem usufruídas no período
de  31MAR2020  a  07ABR2020,  conforme  o  Processo  SEI  Nº  19.26.1000000.0002227/2020-90,  de
11FEV2020.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192925 e o código CRC 5E52B0BE.

PORTARIA Nº 202- DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

R E S O L V E :

Conceder ao servidor RONDINELLY MEDEIROS FERREIRA, 05 (cinco) dias de férias a serem usufruídas
no  período  de  09  a  13MAR2020,  conforme  o  Processo  SEI  Nº  19.26.1000000.0017105/2019-64,  de
08NOV2019.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192963 e o código CRC 50DC057B.

PORTARIA Nº 203 - DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

RESOLVE:  

Conceder folga compensatória,  à servidora abaixo relacionada, por ter trabalhado durante o período de
Recesso Forense.

Nome Quantidade de dias Período Processo SEI nº
SAMYA REGIA RIBEIRO

BEZERRA 05 23 a 27/03/2020 19.26.1000000.0002588/2020-36

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, 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
0192989 e o código CRC 15062E70.

PORTARIA Nº 204 -DG, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

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

RESOLVE:

Designar  a  servidora  VIVIAN ALMEIDA BARBOSA,  para  responder  pela  Seção  de  Administração  de
Pessoal,  no  período  de  02  a  20MAR2020,durante  o  afastamento  da  servidora  MARCIA  DA  ROCHA
PORTELA, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0002668/2020-91.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 21/02/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
A  autenticidade  do  documento  pode  ser  conferida  no  site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  informando  o  código  verificador
0192996 e o código CRC D4DA3375.

PORTARIA Nº 205 – DG, DE 27 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 ANTÔNIO FAGNER GOMES, Auxiliar de Limpeza e Copa, em face
do deslocamento ao município de Mucajaí/RR, no dia 02MAR20, sem pernoite, para realizar limpeza no
prédio da Promotoria de Justiça daquele município. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002845/2020-30.

II  -  Autorizar  o afastamento  do servidor  GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO, Motorista,  em face do
deslocamento ao município de Mucajaí/RR, no dia 02MAR20, sem pernoite, para conduzir veículo com o
servidor que executará os serviços acima descritos. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002845/2020-30.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 27/02/2020, às 10:50, 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
0193598 e o código CRC 5FE0C027.
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PORTARIA Nº 206 – DG, DE 27 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 da servidora EDLENE SILVA DOS SANTOS, Auxiliar de Limpeza e Copa, em
face do deslocamento ao município de Bonfim/RR, no dia 05MAR20, sem pernoite, para realizar limpeza no
prédio da Promotoria de Justiça daquele município. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002847/2020-29.

II  -  Autorizar o afastamento do servidor  ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO,  Motorista,  em face do
deslocamento ao município de Bonfim/RR, no dia 05MAR20, sem pernoite, para conduzir veículo com a
servidora que executará os serviços acima descritos. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002847/2020-29.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 27/02/2020, às 10:49, 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
0193638 e o código CRC 08358FEC.

PORTARIA Nº 207 – DG, DE 27 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 da servidora SOLANGE CLÁUDIA ALMEIDA DE SOUZA, Auxiliar de Limpeza e
Copa, em face do deslocamento ao município de Pacaraima/RR, no dia 05MAR20, com pernoite, para
realizar  limpeza  no  prédio  da  Promotoria  de  Justiça  daquele  município.  Processo  SEI  nº
19.26.1000000.0002850/2020-42.

II  -  Autorizar  o afastamento do servidor  GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO,  Motorista,  em face do
deslocamento ao município de Pacaraima/RR, no dia 05MAR20, com pernoite, para conduzir veículo com a
servidora que executará os serviços acima descritos. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002850/2020-42.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 27/02/2020, às 10:49, 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
0193665 e o código CRC E8333AD6.
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PORTARIA Nº 208 – DG, DE 27 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 da servidora EDLENE SILVA DOS SANTOS, Auxiliar de Limpeza e Copa, em
face do deslocamento ao município de Mucajaí/RR, no dia 09MAR20, sem pernoite, para realizar limpeza
no prédio da Promotoria de Justiça daquele município. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002851/2020-97.

II  -  Autorizar  o  afastamento  do  servidor  JERÔNIMO  MORAIS  DA  COSTA,  Motorista,  em  face  do
deslocamento ao município de Mucajaí/RR, no dia 09MAR20, sem pernoite, para conduzir veículo com a
servidora que executará os serviços acima descritos. Processo SEI nº 19.26.1000000.0002851/2020-97.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 27/02/2020, às 10:48, 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
0193679 e o código CRC D4F702EB.

PORTARIA Nº 209 – DG, DE 27 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 da servidora SILMARA RIANE RIBEIRO DE SOUZA, Auxiliar de Limpeza e
Copa, em face do deslocamento aos municípios de São Luiz/RR e Rorainópolis/RR, no dia 03MAR20, com
pernoite,  para realizar limpeza no prédio da Promotoria de Justiça daquele município. Processo SEI nº
19.26.1000000.0002846/2020-84.

II  -  Autorizar  o  afastamento  do  servidor  RUBENS  GUIMARÃES  SANTOS,  Motorista,  em  face  do
deslocamento aos municípios de São Luiz/RR e Rorainópolis/RR, no dia 03MAR20, com pernoite, para
conduzir  veículo  com  a  servidora  que  executará  os  serviços  acima  descritos.  Processo  SEI  nº
19.26.1000000.0002846/2020-84.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 27/02/2020, às 10:48, 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
0193701 e o código CRC BD2E65C7.
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ERRATA:
-Na Portaria nº 150 – DG, Publicada no DJE Nº 6625, de 12 de fevereiro de 2020:
Onde se lê: “…período de 11 a 21FEV2020...”
Leia-se: “…período de 11 a 28FEV2020...” 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 50 – DRH, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

A  DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO  DE  RORAIMA,  com  fulcro  na  Resolução  nº  14,  de  16  de  setembro  de  2008  e  conforme
acatamento do atestado médico pelo Diretor-Geral,

R E S O L V E:

Conceder à servidora  THALITA LIVIA ISRAEL FERREIRA,  01 (um) dia de licença para tratamento de
saúde, em 17FEV2020, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0002557/2020-85.

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

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  CAPOY  EMANON  DE  MELO  E  BRASIL,
Diretor(a) de Departamento,  em 27/02/2020,  às 10:30, 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
0193618 e o código CRC C675F37C.

PORTARIA Nº 51 – DRH, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

A  DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO  DE  RORAIMA,  com  fulcro  na  Resolução  nº  14,  de  16  de  setembro  de  2008  e  conforme
acatamento do atestado médico pelo Diretor-Geral,

R E S O L V E:

Conceder à servidora SILMARA RIANE RIBEIRO DE SOUZA, 02 (dois) dias de licença para tratamento de
saúde no período de 06 a 07FEV2020, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0002577/2020-56.

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

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  CAPOY  EMANON  DE  MELO  E  BRASIL,
Diretor(a) de Departamento,  em 27/02/2020,  às 10:30, 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
0193625 e o código CRC 5C243B01.
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PORTARIA Nº 52 – DRH, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

A  DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO  DE  RORAIMA,  com  fulcro  na  Resolução  nº  14,  de  16  de  setembro  de  2008  e  conforme
acatamento do atestado médico pelo Diretor-Geral,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor AODIR FRANCISCO MENDES, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, em
14JAN2020, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000637/2020-04.

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

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  CAPOY  EMANON  DE  MELO  E  BRASIL,
Diretor(a) de Departamento,  em 27/02/2020,  às 10:30, 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
0193629 e o código CRC 961E290B.

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

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

A Seção de Compras e Contratos do Ministério Público do Estado de Roraima, em cumprimento ao art. 61
da Lei 8.666/93, vem tornar público o resumo do  PROCESSO SEI Nº  19.26.1000000.0016058/2019-31,
efetivado mediante Inexigibilidade de Licitação.
OBJETO:  Contratação  de  escola  de  idiomas  para  fins  de  implantação  do  "Projeto  Ministério  Público
Bilíngue", visando a implementação do atendimento ao público migrante da língua espanhola.
CONTRATADA:  SERVIÇO  NACIONAL  DE  APRENDIZAGEM  COMERCIAL  -   SENAC/RR,  CNPJ
03.647.980/0001-07.
VALOR: R$ 22.880,00 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339039, Subelemento 51,
Fonte 101.
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.19.00350-2, 25101.0001.20.00030-9 e 25101.0001..20.00038-4.
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020

 

Documento assinado eletronicamente por ILMARA DA SILVA TRAJANO, Chefe de Seção,
em 21/02/2020, às 12:25, 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
0192181 e o código CRC 6133AEA3.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO SEI: 19.26.1000000.0001130/2020-60

OBJETO:

Aquisição do serviço público de energia elétrica para atender ao Edifício-Sede, Anexo
Administrativo,  Espaço  da  Cidadania  e  Anexo,  “casa  4”  do  Conjunto  dos
Desembargadores,  pertencentes  ao  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,
exercício 2020.

FUND. LEGAL: Art. 24, XXII, da Lei nº 8.666/93

CONTRATADO: RORAIMA ENERGIA S/A (CNPJ 02.341.470/0001-44)

VALOR: R$ 886.472,52 (oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e
cinquenta e dois centavos)

RATIFICAÇÃO: Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

DATA  DA
ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por  ANTONIO VALDECI NOBLES,  Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, em 27/02/2020, às 09:16, 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
0193587 e o código CRC 5B1A51BE.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO SEI: 19.26.1000000.0001134/2020-48

OBJETO:

Aquisição  do  serviço  público  de  energia  elétrica  para  atender  ao  atender  as
Promotorias de justiça do Ministério Público de Roraima, sendo as cidades do interior
como Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Caracaraí, Pacaraima, Rorainópolis e São Luiz,
exercício 2020.

FUND. LEGAL: Art. 24, XXII, da Lei nº 8.666/93

CONTRATADO: RORAIMA ENERGIA S/A (CNPJ 02.341.470/0001-44)

VALOR: R$ 129.597,48 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta
e oito centavos)

RATIFICAÇÃO: Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

DATA  DA
ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por  ANTONIO VALDECI NOBLES,  Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, em 27/02/2020, às 09:16, 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
0193588 e o código CRC 37C2BE1A.
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIDADANIAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIDADANIA

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

NOTÍCIA DE FATO n°. 017-2020
COMARCA: BOA VISTA
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
CIDADANIA
PESSOA CIENTIFICADA: Ademar Ferreira de Azevedo
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dias), a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do pedido,
que serão remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a
decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO:  (…)  Isto  posto,  por  não  haver  elementos  fáticos  e  jurídicos  a  ensejarem a
atuação ministerial, arquive-se a presente Notícia de Fato com as comunicações de praxe.
Membro do Ministério Público: ADRIANO ÁVILA - Promotor de Justiça
Data: 21/02/2020

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

INQUÉRITO CIVIL Nº 005/2014/BONFIM/MP/RR

PRORROGAÇÃO
 
Trata-se  de  Inquérito  Civil  para  apurar  irregularidade  na  construção  de  tanques  dentro  da  área  de
preservação ambiental na Vicinal do Matá – Matá, na propriedade de Roseli Lourdes Werlang.

Chegou ao conhecimento deste Ministério  Público,  por  meio de termo de declarações às fls.  10 e 16,
possível notícia de dano ambiental.
 
Comunicado a notícia à Delegacia de Polícia de Bonfim para investigação policial (fls. 18 e 21), bem como
requisitado da FEMARH realização de perícia e elaboração do plano de recuperação ambiental (fls. 25). 

Relatório de Constatação da Companhia Independente de Policiamento Ambiental – CIPA às fls. 36-49.

Documentos  às  fls.  54-58 com croqui  da Fazenda Altamira,  recibo  de compra e  venda transferindo a
propriedade à MAURO LUIZ SCHMITZ FERREIRA.

Ofício da FEMARH às fls. 61-64, informando da impossibilidade de realização da perícia requisitada, ante a
insuficiência de informação quanto à localização da propriedade. Expediente do órgão ambiental às fls. 73-
75, informando novamente da impossibilidade de localização da propriedade. Pela derradeira vez, informou
novamente da não localização da referida propriedade às fls. 99.

Oficiada à Delegacia de Polícia de Bonfim requisitando informações acerca do andamento da investigação
policial, sobreveio resposta às fls. 105-106, todavia, com conteúdo diverso do solicitado. 

É o relatório. 

Conforme  já  bem  salientado  no  despacho  de  fls.  101  pelo  nobre  colega  Promotor  de  Justiça  então
responsável por esta Promotoria de Justiça, o presente feito se arrastas por mais de 5 anos, sem que
nenhuma diligência conclusiva fosse realizada. 

Embora  haja  nos autos  documento  da  CIPA identificando  o  suposto  dano  ambiental,  não  há  precisas
informações sobre sua localização, sua extensão, ou mesmo sua autoria e prováveis responsáveis. 
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Por mais de três vezes o órgão ambiental, instado à realização de perícia, informou da impossibilidade de
localização da propriedade, prejudicando o cumprimento da determinação ministerial. 

Por  seu  turno,  não  se  tem  notícias  sobre  o  andamento  da  investigação  policial,  posto  que  a  última
informação prestada pela Delegacia de Polícia refere-se a crime contra a administração pública, e não crime
ambiental. 

Ainda,  verifico  neste  momento  que  tramita  no  PROJUDI  o  processo  nº  0801073-18.2019.8.23.0090,
referente a restauração de autos, diante da certidão cartorária que menciona a não localização dos autos
físicos (0090.15.000092-6, IP 02/2014), que tem como suposto indiciado Mauro Luiz Schmitz Ferreira. 

Diante de tal informação, existe grande possibilidade de que o referido inquérito policial acima mencionado
seja aquele referente aos fatos noticiados neste inquérito civil, uma vez que há neste autos comprovante de
compra e venda transferindo a propriedade objeto de investigação para Mauro Luiz Schmitz Ferreira, às fls.
55.  Aliás,  o próprio denunciante já se referia à Mauro na declaração que prestou nesta Promotoria de
Justiça ainda em 2014 às fls. 16.

Portanto,  imperiosa  a  necessidade  de  realização  de  diligências  efetivas,  a  fim  de  solucionar  a  exata
localização da propriedade e se de fato ocorreu o suposto dano ambiental.

Vê-se,  que no caso em comento,  ainda pende de diligências.  Entretanto,  sabe-se que o Inquérito Civil
deverá  ser  concluído  no  prazo  de  01  (um)  ano,  prorrogável  por  igual  prazo  quantas  vezes  forem
necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de diligências, nos
termos da Resolução nº 23/CNMP (de 17/09/07), artigo 9º, caput, c/c Resolução CPJ/MPRR nº 004 (de
17/05/16), artigo 14.

Assim, encontrando-se vencido o prazo inicial do presente Inquérito Civil, ainda pendente de diligências,
PRORROGO   por mais 1 (um) ano, para conclusão das investigações iniciais  .

Neste sentido, determino à Secretaria desta Promotoria que:

1. Prorrogue o presente Inquérito Civil por mais 01 (um) ano;
2. Expeça portaria de prorrogação, enviando seu extrato para veiculação no DJE e afixando-a em local
de costume, em respeito ao princípio da publicidade;

3. Remeta cópia da portaria à respeitável Corregedoria-Geral do MPRR, para fins de registro;
4. Dê ciência,  através  de  sistema  eletrônico,  além  da  Corregedoria-Geral,  igualmente  ao  preclaro
Conselho Superior do MPRR;
5. Ainda, como diligência, determino que:
a. OFICIE-SE à  Delegacia de Polícia de Bonfim, requisitando que,  no prazo de 10 dias,  informe
acerca do andamento do Inquérito Policial que teve por origem o BO nº 282/14, apurado através da VPI nº
002/2014 e, aparentemente, tombado sob o IP 064/14. Ainda, para que informe acerca dos procedimentos
instaurados  nesta  Delegacia  no  ano  de  2014  tendo  como  suposto  investigado  ROSELI  LOURDES
WERLANG e/ou MAURO LUIZ SCHMITZ FERREIRA.
b. NOTIFIQUE-SE o denunciante, preferencialmente por telefone informado às fls. 10 e 16, para que
compareça  na  sede  desta  Promotoria  a  fim  de  prestar  esclarecimentos  e  identificar  o  exato  local  de
ocorrência do suposto dano ambiental, bem como de seu responsável. 

Bonfim/RR, 27 de fevereiro de 2020.

RENATA BORICI NARDI
Promotor de Justiça Substituta
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INQUÉRITO CIVIL Nº 008/2015/BONFIM/MP/RR

PRORROGAÇÃO
 
Trata-se de Inquérito Civil para apurar irregularidade na prestação de contas no ano de 2011, pela Câmara
Municipal de Bonfim, tendo como responsável Genner Dantas Monteiro. 

Chegou ao conhecimento deste Ministério Público, por meio de ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas
do Estado de Roraima, cópia integral do Processo nº 373/2015 da Câmara Municipal de Bonfim, julgado
pela corte de contas em 24/10/2013, através do acórdão nº 057/2013-TCERR-2ª CÂMARA, o qual julga
irregular a referida prestação de contas referente ao exercício de 2011 (fls. 13-280).

Em  análise  anterior,  verificou-se  que,  nos  termos  do  art.  23  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,
encontravam-se prescritas as possíveis sanções civis gizadas no art. 12 do referido diploma legal. 

Ademais, não possuindo o Ministério Público legitimidade para executar o título executivo formado pelo
Tribunal de Contas, foi promovido o arquivamento do presente inquérito civil (fls. 286-287). 

Encaminhando  ao  Egrégio  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima  para  que
homologasse o arquivamento, aventou-se a possibilidade de eventual ressarcimento ao erário decorrente
de ato doloso de improbidade, com fulcro no julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP pelo
Supremo Tribunal Federal (fls. 292-294).

É o breve relatório. 

É fato que, mesmo não podendo executar o Acórdão do Tribunal de Contas que imputa débito ou multa, o
Ministério Público ainda possui ampla legitimidade para ingressar com ação de improbidade administrativa
com fundamento na Lei nº 8.429/92, utilizando-se dos documentos do julgamento das contas como peças
informativas (provas documentais).  Ocorre que,  prescritas todas as demais sanções,  restaria  apenas a
possibilidade de eventual ressarcimento ao erário público. 

Em que pese a possibilidade de ressarcimento ao erário, é de se ponderar que tal possibilidade, embora
imprescritível, apenas existe diante da prática de comprovada prática de ato doloso de improbidade. 
No julgamento das contas em questão, verifica-se que no acórdão nº 057/2013-TCERR-2ª CÂMARA, que
julgou as contas irregulares, a pena de multa foi aplicada em face da inobservância de registros contábeis e
do  não encaminhamento da folha de pagamento referente a janeiro de 2011 dentro do prazo normativo
(conforme se verifica nos itens 1.1, 1.2, 2 e 3 do VOTO de fls. 259). 

Não há nos autos quaisquer indícios de que com a inobservância dos prazos ou normativas tenho o gestor
agido de maneira dolosa, ou que por outro lado tenha causado qualquer prejuízo ao erário. 

Pontue-se que, neste aspecto, não está a se validar a conduta (aparentemente) desidiosa do gestor público
que deixou de cumprir  com as regras impostas pela Corte de Contas quando da prestação das contas
públicas.  Pelo  contrário,  normas  e  prazos  são  parâmetros  fundadas  nos  princípios  constitucionais  da
legalidade e isonomia, a fim de possibilitar o mais transparente controle e fiscalização daquele responsável
por gerir o múnus público. 

Todavia, é imperioso recordar que no presente caso trata-se de analisar suposto cometimento de ato de
improbidade praticado ainda no ano de 2011. De forma que os aspectos descritos pelo Tribunal de Contas,
certeiro em sua conclusão em julgar irregular as contas e impor a multa formando o título executivo, não
demonstram  um  mínimo  de  dolo  na  conduta  imputada  ao  gestor  ou  mesmo qualquer  valor  de  dano
suportado pelo erário público e passível de ressarcimento. 

Em verdade,  a  Lei  de Improbidade Administrativa,  em seu art.  21,  inciso  II,  esclarece  que  o  Membro
Ministerial não estará vinculado as conclusões do Tribunal de Contas, cabendo ao Promotor de Justiçar
avaliar os fatos apurados durante o julgamento das contas e, assim, fazer a devida subsunção normativa à
Lei nº 8.429/92: 
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Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: (...) 
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de
Contas.
 
Vê-se,  que no caso em comento,  ainda pende de diligências.  Entretanto,  sabe-se que o Inquérito Civil
deverá  ser  concluído  no  prazo  de  01  (um)  ano,  prorrogável  por  igual  prazo  quantas  vezes  forem
necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de diligências, nos
termos da Resolução nº 23/CNMP (de 17/09/07), artigo 9º, caput, c/c Resolução CPJ/MPRR nº 004 (de
17/05/16), artigo 14.

Assim, encontrando-se vencido o prazo inicial do presente Inquérito Civil, ainda pendente de diligências,
PRORROGO   por mais 1 (um) ano, para conclusão das investigações iniciais  .

Neste sentido, determino à Secretaria desta Promotoria que:
1. Prorrogue o presente Inquérito Civil por mais 01 (um) ano;
2. Expeça portaria de prorrogação, enviando seu extrato para veiculação no DJE e afixando-a em local
de costume, em respeito ao princípio da publicidade;
3. Remeta cópia da portaria à respeitável Corregedoria-Geral do MPRR, para fins de registro;
4. Dê ciência,  através  de  sistema  eletrônico,  além  da  Corregedoria-Geral,  igualmente  ao  preclaro
Conselho Superior do MPRR;
5. Ainda, como diligência, determino que:
a. OFICIE-SE à  Prefeitura  de  Bonfim, requisitando  que,  no  prazo  de  10  dias,  informe a  reação
quantitativa de todos servidores ligados à Secretaria de Saúde, especificando o cargo, o vínculo (se efetivo,
temporário/seletivado  ou  comissionado),  remuneração  e  se há  algum programa federal  de  repasse  de
verbas relacionado a função desempenhada. 

Bonfim/RR, 27 de fevereiro de 2020.

RENATA BORICI NARDI
Promotor de Justiça Substituta

PORTARIA DE CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM
 INQUÉRITO CIVIL Nº 001-A/2020/BONFIM/MP/RR

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, através da Promotora de Justiça subscritora, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, II, III e VI, da Constituição da República; artigo
33, I, da Lei Complementar Estadual 003/94 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima,
com base nos arts. 127, 129, 205 e seguintes da Constituição Federal, artigo 60 dos ADCT, Lei n° 7.347, de
24.07.85, com as alterações da Lei n° 8.078, de 11.09.90, Leis n° 8.625, de 12.02.93, 9.394, de 20.12.96,
9.424, de 21.12.96 e:

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, na forma dos artigos 1271 e 1292, da Constituição da República;

CONSIDERANDO que o artigo 17, inciso III, e § 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de
Roraima (Lei Complementar nº 006/1994), institui que, nos casos de alcance ou desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos e de danos ao Erário, a decisão que julga as contas irregulares determina a “ imediata

1 Art.  127.  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.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
II  -  zelar  pelo  efetivo  respeito dos Poderes Públicos  e dos serviços  de relevância  pública  aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
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remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público, para ajuizamento das ações cíveis e
penais cabíveis”;
CONSIDERANDO que os Ministérios Públicos Especiais junto aos Tribunais de Contas não têm atribuições
executivas de tutela do patrimônio público;

CONSIDERANDO a  constante  omissão  dos  Chefes  de  Poderes  Executivos  e  Legislativo,  os  quais  se
constituem nos legitimados ordinários, em promoverem a execução dos títulos resultantes das decisões
condenatórias, em ressarcir o erário, proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado contra membro, servidor
ou cidadão responsáveis por danos ao erário;

CONSIDERANDO que a  Constituição Federal,  através de interpretação sistemática,  veda a  desídia na
conservação e restabelecimento do patrimônio público, porquanto seu caráter de indisponibilidade;

CONSIDERANDO que “a administração pública direta, indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do Distrito  Federal  e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do patrimônio público, sendo
sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados no Texto
Magno, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, na forma dos artigos 127, caput, e 129,
inciso II, da Constituição da República;

CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico atribui legitimidade somente supletiva ao Ministério Público
para tutelar o patrimônio público, sempre que o sistema de legitimação ordinária – Fazenda Pública falhar,
atuando, portanto, como legitimado extraordinário, através da promoção de execução forçada das decisões
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima não cumpridas pelos Agentes Públicos municipais e estaduais
com vista a restabelecer o erário público;

RESOLVE:

Converter o presente Procedimento Preparatório nº 001/2019 em INQUÉRITO CIVIL, objetivando levantar
informações preliminares para embasar a atuação do Ministério Público que visa a observância ao princípio
da publicidade, bem como lograr a responsabilização do gestor,  por ato de improbidade administrativa,
devendo nele constar a seguinte rubrica:

“Apurar  irregularidades  na  Tomada  de  Contas  Especial  –  Convênio  nº  19/2011,  firmado entre  o
Governo  do  Estado  de  Roraima  e  a  Prefeitura  Municipal  de  Bonfim,  tendo  como  responsável
DOMINGOS SANTANA SILVA”. 

Nomeio os servidores lotados junto a esta Promotoria para secretariar o presente feito, determinando ainda
à Secretaria desta Promotoria que:

1. Comunique-se  à Corregedoria-Geral do Ministério Público, com cópia desta Portaria, e através de
sistema eletrônico, informando acerca da instauração do presente procedimento;
2. Encaminhe-se a presente Portaria para publicação no local de costume, nos termos do art. 11, §3º,

incs. I e II, da Resolução CPJ nº 004/2016;
3. Junte-se aos autos a presente portaria de instauração, devendo a secretaria atentar-se à correta
paginação dos autos;
4. Junte-se, posteriormente, o extrato de instauração a ser publicado no DJE;
5. Proceda-se  às  devidas  movimentações  no  SISPROWEB,  realizando a  baixa no PP 001/2019,
cadastrando-se o inteiro teor da presente Portaria inaugural, assinalando-se, como nível de sigilo, a opção
“Público”,  para que suas íntegras possam ser disponibilizadas no Portal  da Transparência do Ministério
Público;
6. Ainda, como diligências iniciais, determino que:
 OFICIE-SE ao  Senhor  Prefeito  Municipal  de  Bonfim,  encaminhando  cópia  do  Acórdão  nº
075/2018-TCERR-1ª CÂMARA de fls. 172-173, REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
informe se já houve execução do referido título executivo extrajudicial. 
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7. Após, retornem-me os autos conclusos.

Bonfim – RR, 07 de fevereiro de 2020.

RENATA BORICI NARDI
Promotora de Justiça Substituta

INQUÉRITO CIVIL Nº 003/2016/BONFIM/MP/RR

PRORROGAÇÃO
 
Trata-se de Inquérito Civil para apurar eventuais irregularidades no Convênio nº 036/2009, pela Prefeitura
de Bonfim, tendo como responsável Domingos Santana Silva. 

Chegou ao conhecimento deste Ministério Público, por meio da Controladoria Geral do Estado, a abertura
de Tomada de Conta  Especial  em face da omissão do ente  municipal  em prestar  contas dos valores
utilizados no repasse do Convênio nº 036/2009.

Atestada a irregularidade pelo órgão de contas, o procedimento extrajudicial ministerial restou arquivado
pelo ilustre Promotor de Justiça às fls. 93-96, por entender que as sanções decorrentes do ato ímprobo
estavam prescritas, e de que não houve a efetiva prova de dano ano erário capaz de mover a respectiva
ação civil pública para o devido ressarcimento. 

Em que pese o  arquivamento,  voltaram os autos do Egrégio  Conselho Superior  do Ministério  Público,
determinando diligências pendentes a fim de esclarecer eventual prejuízo (fls. 106-108).

Oficiado  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Roraima,  respondeu  às  fls.  121  que  o  Processo  nº
002450/2017, referente a Tomada de Contas Especial do Convênio nº 036/2009 encontrava-se sobrestado,
aguardando julgamento. 

É o breve relatório. 

Vê-se,  que no caso em comento,  ainda pende de diligências.  Entretanto,  sabe-se que o Inquérito Civil
deverá  ser  concluído  no  prazo  de  01  (um)  ano,  prorrogável  por  igual  prazo  quantas  vezes  forem
necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de diligências, nos
termos da Resolução nº 23/CNMP (de 17/09/07), artigo 9º, caput, c/c Resolução CPJ/MPRR nº 004 (de
17/05/16), artigo 14.

Assim, encontrando-se vencido o prazo inicial do presente Inquérito Civil, ainda pendente de diligências,
PRORROGO   por mais 1 (um) ano, para conclusão das investigações iniciais  .

Neste sentido, determino à Secretaria desta Promotoria que:
1. Prorrogue o presente Inquérito Civil por mais 01 (um) ano;
2. Expeça portaria de prorrogação, enviando seu extrato para veiculação no DJE e afixando-a em local
de costume, em respeito ao princípio da publicidade;
3. Remeta cópia da portaria à respeitável Corregedoria-Geral do MPRR, para fins de registro;
4. Dê ciência,  através  de  sistema  eletrônico,  além  da  Corregedoria-Geral,  igualmente  ao  preclaro
Conselho Superior do MPRR;
5. Ainda, como diligência, determino que:
a. Extraia-se dos autos as fls. 123-124 e respectiva mídia, uma vez que autuadas por engano  
nestes  autos,  fazendo  constar  a  juntada  correta  nos  autos  do   Inquérito  Civil  nº  004/2016,  e  m  
resposta ao OFÍCIO Nº 049/2019/MP/PJ/Bonfim;
b. Retifique-se  a  descrição  do  objeto  deste  inquérito  civil,  devendo  fazer  constar  “  apurar  
eventuais  irregularidades  no  Convênio  nº  036/2009,  pela  Prefeitura  de  Bonfim,  tendo  como
responsável Domingos Santana Silva  ”.  
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c. OFICIE-SE ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Roraima, requisitando  que,  encaminhe
informações acerca do julgamento do Processo nº 002450/2017, referente a Tomada de Contas Especial
do Convênio nº 036/2009 celebrado entre o Governo do Estado de Roraima e o Município de Bonfim. 
6. Com a resposta, façam os autos conclusos. 

Bonfim/RR, 27 de fevereiro de 2020.

RENATA BORICI NARDI
Promotor de Justiça Substituta

INQUÉRITO CIVIL Nº 004/2016/BONFIM/MP/RR

PRORROGAÇÃO
 
Trata-se de Inquérito  Civil  para  apurar  eventuais  irregularidades nos processos licitatórios  exercício  de
2009, pela Prefeitura Municipal de Bonfim. 

Vê-se, que no caso em comento, ainda pende de diligências. 

Entretanto, sabe-se que o Inquérito Civil deverá ser concluído no prazo de 01 (um) ano, prorrogável por
igual prazo quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
realização  de  diligências,  nos  termos  da  Resolução  nº  23/CNMP  (de  17/09/07),  artigo  9º,  caput,  c/c
Resolução CPJ/MPRR nº 004 (de 17/05/16), artigo 14.

Assim, encontrando-se vencido o prazo inicial do presente Inquérito Civil, ainda pendente de diligências,
PRORROGO   por mais 1 (um) ano, para conclusão das investigações iniciais  .

Neste sentido, determino à Secretaria desta Promotoria que:
1. Prorrogue o presente Inquérito Civil por mais 01 (um) ano;
2. Expeça portaria de prorrogação, enviando seu extrato para veiculação no DJE e afixando-a em local
de costume, em respeito ao princípio da publicidade;
3. Remeta cópia da portaria à respeitável Corregedoria-Geral do MPRR, para fins de registro;
4. Dê ciência,  através  de  sistema  eletrônico,  além  da  Corregedoria-Geral,  igualmente  ao  preclaro
Conselho Superior do MPRR;
5. Após, façam os autos conclusos. 

Bonfim/RR, 27 de fevereiro de 2020.

RENATA BORICI NARDI
Promotor de Justiça Substituta

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA  

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO
P. A. Nº 06/2020/PJPAC/MP/RR

O Dr. VALCIO LUIZ FERRI, Promotor de Justiça Substituto, respondendo pela  Promotoria de Justiça de
Pacaraima,  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, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.
003/94 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima; pelo artigo 8º da Resolução n. 174/2017
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); e pelo artigo 31 da Resolução CPJ n. 004/2016, e:
Considerando a necessidade de acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, a regularidade na
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prestação de Serviço Estadual de Segurança Pública prestado na Comarca de Pacaraima, DETERMINA a
Instauração do Procedimento Administrativo sob o n. 006/2020/PJPAC/MP/RR;

Pacaraima-RR, 05 de fevereiro de 2020.

VALCIO LUIZ FERRI
Promotor de Justiça Substituto

PORTARIA DE CONVERSÃO DO INQUÉRITO CIVIL
Nº 017/2019  /PJPAC/MP/RR  

O Dr.  VALCIO LUIZ FERRI, Promotor de Justiça Substituto, respondendo pela  Promotoria de Justiça da
Comarca de Pacaraima, 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, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.
003/94  (Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima)  e  pelo  artigo  20  e  seguintes  da
Resolução  CPJ  n.  004/2016,  DETERMINA a  Conversão  do  Procedimento  Preliminar  n.
017/2019/PJPAC/MP/RR em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto é apurar a omissão do Poder Público diante da
situação precária do asfalto  das ruas de Pacaraima e as possíveis  irregularidades na Operação “Tapa
Buraco” realizada no Município. 

Pacaraima/RR, 20 de fevereiro de 2020.

VALCIO LUIZ FERRI
Promotor de Justiça Substituto

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLISPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 003/2020
RECOMENDANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
RECOMENDADOS: 
LEANDRO PEREIRA DA SILVA – Prefeito de Rorainópolis
MISLANY DA COSTA FIGUEIREDO – Pregoeira da Prefeitura de Rorainópolis
DEUZANIRA DO NASCIMENTO –  Presidente  da Comissão Permanente  de Licitação da Prefeitura  de
Rorainópolis-RR

Objeto: Notificação recomendatória para os agentes públicos
competentes  cumprirem  as  formalidades  legais  da  Lei  nº
10.520/02 e Lei nº 12.527/11.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, pelos Promotores de Justiça infrafirmados, no uso
das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo artigo 127 da Constituição Federal;
pelos artigos 26, 27, incisos I a IV e o seu parágrafo único, artigo 32, inciso II, e 80, todos da Lei Federal nº
8.625/93; pelo artigo 33 e pela alínea “d” do parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº
003/94; pela Resolução 164/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e; 
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais  e individuais  indisponíveis,  cabendo-lhe promover  o inquérito  civil  e  a ação civil
pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,
nos termos dos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal;
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CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público proteger o patrimônio público e social, adotando todas
as medidas legais e judiciais cabíveis,  bem como fiscalizar a correta aplicação da legislação, conforme
dispõem o art. 127, “caput”, e o art. 129, inciso III, ambos da CF/88;
CONSIDERANDO que a  “administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do Distrito  Federal  e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência [...]” (art. 37, caput, CF/88); 
CONSIDERANDO que  o  controle  social  consiste  na  participação  do  cidadão  na  gestão  pública,  na
fiscalização, no monitoramento e no controle da Administração Pública, como complemento indispensável
ao  controle  institucional  realizado  pelos  órgãos  que  fiscalizam os  recursos  públicos,  contribuindo  para
favorecer a boa e correta aplicação dos recursos públicos e como mecanismo de prevenção da corrupção; 
CONSIDERANDO que o acesso aos documentos públicos é um direito fundamental do cidadão e dever do
Poder Público informar (art. 5º, inciso XXXIII, CF/88), visando instrumentalizar o exercício da cidadania e
fortalecer as instituições do Estado Democrático de Direito;
CONSIDERANDO que o acesso às informações públicas (documentos, arquivos, estatísticas, entre outros)
constitui um dos fundamentos para a consolidação da democracia e do exercício da cidadania, ao fortalecer
a capacidade dos indivíduos de participar de modo efetivo da tomada de decisões que os afeta;
CONSIDERANDO que  “todos têm direito  a receber  dos órgãos públicos  informações de seu interesse
particular,  ou  de  interesse  coletivo  ou  geral,  que  serão  prestadas  no  prazo  da  lei,  sob  pena  de
responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da  sociedade  e  do
Estado” (art. 5º, inciso XXXIII, CF/88); 
CONSIDERANDO que  “Cabem  à  administração  pública,  na  forma  da  lei,  a  gestão  da  documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.” (art. 216, §2º,
CF/88); 
CONSIDERANDO que a transparência pública tem por objetivo ampliar os mecanismos de fiscalização, por
parte da sociedade, dos recursos públicos recebidos pelas Administrações Públicas Municipais e garantir o
acompanhamento de sua devida e efetiva aplicação nos fins a que se destinam; 
CONSIDERANDO os mecanismos de combate e prevenção a atos de improbidade administrativa e crimes
contra a Administração Pública dispostos na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), na Lei
nº 8.666/1993 (Lei Geral das Licitações), na Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), no Decreto-lei nº 201/1967
(Crimes de Responsabilidade de Prefeitos e de Vereadores), no Decreto-lei nº 2.848/1940 (Código Penal) e
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 
CONSIDERANDO que a ferramenta denominada “Portal da Transparência” possibilita, a qualquer cidadão
interessado, o acompanhamento da execução dos programas e ações da Administração Pública Municipal,
passando a ser um fiscal da correta aplicação dos recursos públicos, sobretudo no que diz respeito às
ações destinadas à sua comunidade; 
CONSIDERANDO o poderosíssimo instrumento que é a rede mundial de computadores (internet), que pode
e deve ser usado para garantir a publicidade, a transparência e o controle social sobre os gastos públicos;
CONSIDERANDO que a própria Prefeitura Municipal de Rorainópolis possui página na rede mundial de
computadores para dar publicidade aos atos da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO que toda modalidade de licitação, inclusive o pregão, deve ser instrumentalizada por
meio um procedimento administrativo regular, precedido de uma fase interna devidamente formalizada, com
folhas regularmente numeradas e rubricadas, incluindo-se os documentos essenciais, dentre os quais (art.
38 e art. 40 da Lei nº 8.666/93 e art. 3º Lei nº 10.520/02): i) ampla e regular pesquisa de preços, realizada
junto a fornecedores diferentes, sem vínculo entre si, e que tenham capacidade de ofertar o serviço; ii)
termo de referência, com indicação da necessidade, condições e custo real do serviço, acompanhado de
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; iii)  edital com delimitação precisa,
suficiente e clara do objeto; iv) parecer, que analise os aspectos fáticos e jurídicos do procedimento e as
minutas de edital e contrato; v) prova da publicidade adequada;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação), a Lei Complementar
nº 131, de 27.05.2009 (Lei da Transparência) e, subsidiariamente, a Lei 9.755, de 16.12.1998, estabelecem
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mecanismos de acesso à informação e controle social, prevendo a publicação, em meios eletrônicos de
acesso público, das minutas de edital, contratos e documentos atinentes à execução orçamentária, sendo
que a liberação dessas informações na rede mundial de computadores não só privilegia a publicidade, mas
também a possibilidade de obter a proposta mais vantajosa para a Administração Pública (art. 3º da Lei
8.666/93) diante da ampliação do espectro dos licitantes interessados;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 6º, incisos I e II, 8º, §1º, inciso IV, c/c §2º e, finalmente, o 32 3,
inciso I, da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011);
CONSIDERANDO que  os  elementos  arrecadados  nas  averiguações  empreendidas  por  este  Órgão
Ministerial em alguns procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal de Rorainópolis são suficientes para
a formação da convicção do Ministério Público quanto à necessidade de serem adotadas medidas urgentes
para corrigir ilegalidades nas licitações realizadas pelo Município; 
CONSIDERANDO os termos do art. 4º e seus incisos da Lei nº 10.520/02, que regulamentam de forma
minudente  o  procedimento  do  Pregão,  não  podendo normas editalícias  preverem de  forma diversa  ou
contrária;
CONSIDERANDO a diligência “in loco” efetuada no dia 24 de Fevereiro de 2020 na Prefeitura Municipal de
Rorainópolis, na qual, após inspeção dos procedimentos licitatórios do Município de Rorainópolis, foram
identificadas diversas inconsistências e irregularidades; 
CONSIDERANDO a inexistência de publicação do edital dos certames na rede mundial de computadores
(internet), fato esse que viola não só o Princípio da Publicidade na Administração Pública (art. 37, caput, da
Constituição Federal), como em especial o artigo 4º, incisos III e IV, da Lei 10.520/02 que determinam a
publicação do edital nos moldes da Lei 9.755/1998;
CONSIDERANDO a frontal violação aos preceitos da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), em
especial ao seu artigo 8º, §1º, inciso IV c/c §2º, no qual é obrigatória a publicação dos editais de licitação
nos sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet);
CONSIDERANDO que na fase interna dos procedimentos licitatórios analisados, quase que a totalidade dos
despachos das autoridades públicas estavam sem qualquer tipo de assinatura ou rubrica, fato esse que
configura um ato juridicamente inexistente4, razão pela qual desse não ato não pode sobrevir qualquer efeito
jurídico, sendo matéria de ordem pública que deve ser reconhecida pela própria Administração Pública, bem
como impossível de ser convalidado; 
CONSIDERANDO que foram constatadas consideráveis irregularidades procedimentais, uma vez que nos
procedimentos analisados a regra é a suspensão discricionária do ato para análise de credenciamento e
propostas, fracionando-se o iter da modalidade licitatória do pregão, conduta essa sem respaldo no artigo 4º
e seus incisos da Lei 10.520/02;
CONSIDERANDO que sequer o Decreto 3.555/2012, no seu artigo 11, incisos V e VI, admite, na fase de
apresentação de propostas, qualquer suspensão do pregão para análise de compatibilidade de propostas
com o objeto do pregão;
CONSIDERANDO  que a suspensão do pregão de forma discricionária e ao arrepio da lei inviabiliza os
lances  presenciais  e  orais,  atentando  justamente  contra  os  princípios  norteadores  desta  modalidade
específica de licitação (art. 4º do Decreto 3.555/2012); 
CONSIDERANDO  que o Decreto Estadual nº 4.794-E de 03/06/2002 regulamenta a matéria do mesmo
modo  que  a  Lei  Federal  10.520/02,  sendo  símile  ao  Decreto  Federal  3.555/2012,  não  prevendo
possibilidade alguma de suspensão do ato presencial para análise das propostas;
CONSIDERANDO o teor dos verbetes sumulares de número 346 e 473 emanados do Supremo Tribunal
Federal, sendo dever da Administração Pública nulificar os próprios atos quando eivados de vícios que os
tornem ilegais;

3 Art.  32  -  Constituem condutas  ilícitas  que  ensejam responsabilidade  do  agente  público  ou  militar:  I
-recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu
fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; (...) 

4 TJ-RR - Apelação Cível AC 0010071577570 0010.07.157757-0.
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RESOLVEM RECOMENDAR aos Ilmos. Prefeito do Município de Rorainópolis,  SR. LEANDRO PEREIRA
DA SILVA, Pregoeira, SRA. MISLANY DA COSTA FIGUEIREDO, e Presidente da CPL, SRA. DEUZANIRA
DO NASCIMENTO, que adotem as seguintes medidas/providências:
a)  PROCEDER ao  irrestrito  cumprimento  da  Lei  nº  10.520/02,  em todos  os  procedimentos  licitatórios
realizados na modalidade pregão pela Prefeitura Municipal de Rorainópolis;
b) PROCEDER a divulgação obrigatória dos editais de licitações por meio da rede mundial de computadores
(internet), conforme dispõe a Lei nº 12.527/11 e Lei nº 9.755/1998;
c)  PROCEDER  às  formalidades  legais  relacionadas  as  fases  internas  e  externas  dos  procedimentos
licitatórios públicos, sob pena de configuração de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992) e/ou crimes
previstos na Lei 8.666/1993;
d) PROCEDER ao correto sequenciamento das peças dos autos de procedimento licitatórios, a aposição de
rubrica imediatamente após a juntada dos documentos da licitação ao procedimento e a devida numeração
sequencial das folhas, nos termos dos arts. 4º, parágrafo único, 38, caput e seus incisos, art. 40, §1º e 60,
caput, da Lei nº 8.666/1993;
e) PROCEDER à declaração da nulidade dos procedimentos licitatórios ocorridos no ano de 2020 eivados
dos vícios acima considerados, nos termos dos verbetes sumulares de número 346 e 473 do Supremo
Tribunal  Federal,  sem  prejuízo  da  suspensão  até  a  completa  regularização  dos  procedimentos  que
porventura não tenham ainda sido devidamente autorizados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
e) ABSTEREM-SE de proceder atos danosos a lisura do certame licitatório, especificamente a suspensões
de sessões de licitações sem o devido amparo legal na norma que rege o certame (Lei 10.520/02).
Determina-se à Secretaria as seguintes diligências:
Notifiquem-se pessoalmente os destinatários desta Recomendação, encaminhando-lhes cópias.
Remeta-se cópia da presente Recomendação à Assessoria de Comunicação do Ministério Público para
divulgação.
Comunique-se a expedição desta Recomendação ao Município de Rorainópolis, ao Conselho Superior do
Ministério Público, à Corregedoria-Geral do Ministério Público e ao CAOP, nos termos da Resolução CPJ nº
004/2016.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico – DJE.

Rorainópolis, 25 de fevereiro de 2020.

Victor Joseph Widholzer Varanda dos Santos
Promotor de Justiça Substituto

LARA VON HELD CABRAL FAGUNDES
Promotora de Justiça Substituta
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Expediente de 27/02/2020

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

PORTARIA Nº 289/2020/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 6263, evento 0199928, Teor do Processo Sei nº 000460/2020;

RESOLVE:

Designar o Defensor Público Dr. JOSÉ ROCELITON VITO JOCA, para, excepcionalmente, atuar na Sessão
de Júri designada para o dia 04 de março do corrente ano, em favor de R. B. de O., nos autos do processo
nº 0010766-81.2014.8.23.0010 da 2ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar.

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

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 27 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/02/2020, às 09:00, 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 0200457 e o código CRC 1E9019C3.

PORTARIA Nº 291/2020/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 6263, evento 0199928, Teor do Processo Sei nº 000460/2020;

RESOLVE:

Designar o Defensor Público Dr. JOSÉ ROCELITON VITO JOCA, para, excepcionalmente, atuar na Sessão
de Júri designada para o dia 12 de março do corrente ano, em favor de A. M. da C., J. P. N. e P. D. R. da S.,
nos autos do processo nº 0015397-73.2011.8.23.0010, da 1ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar.

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

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 27 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/02/2020, às 09:00, 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 0200462 e o código CRC 34F1B266.
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PORTARIA Nº 293/2020/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 6475, evento 0200463, Teor do Processo SEI nº 000515/2020;

RESOLVE:

Designar o Defensor Público, Dr. JULIAN SILVA BARROSO, para, excepcionalmente, atuar em favor de D.
S. P. de L. e L. da S. L., nos autos do processo nº 0800528-95.2018.8.23.0020, da Comarca de
Caracaraí/RR.

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

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 27 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/02/2020, às 09:51, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0200514 e o código CRC 52180D67.

PORTARIA Nº 295/2020/DPG-CG/DPG

O Defensor Público-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 5858, evento 0199042, Teor do Processo SEI nº 000473/2020;

RESOLVE:

Designar a Defensora Pública, Drª ROSINHA CARDOSO PEIXOTO, para, excepcionalmente, atuar em
favor da assistida R. dos S. S., nos autos do processo nº 0800671-32.2018.8.23.0005, da Comarca de Alto
Alegre/RR.

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

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 27 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/02/2020, às 10:20, 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 0200556 e o código CRC 5CE6314C.

PORTARIA Nº 296/2020/DPG-CG/DPG

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

RESOLVE:

Comunicar o seu deslocamento e do Subdefensor Público-Geral, Dr. Oleno Inácio de Matos, para viajarem
a cidade de Manaus/AM, no período de 01 a 03 de março do corrente ano, com a finalidade de participarem
da solenidade de posse do novo Defensor Público-Geral, com ônus.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral

Em 27 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ, Defensor Público
Geral, em 27/02/2020, às 10:56, 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 0200594 e o código CRC 23D79390.

DIRETORIA GERAL

COMUNICADO Nº 35/2020/DG-CG/DG/DPG

A Defensoria Pública do Estado de Roraima, comunica que foi instituído seu Diário Eletrônico
(DEDPE/RR), pela Portaria nº 221/2020, como meio oficial para publicação de seus atos normativos e
administrativos, bem como de suas comunicações em geral.
O Diário Eletrônico da Defensoria Pública de Roraima (DEDPE/RR) estará disponível no sítio de Internet
no endereço: http://diario.rr.def.br, a partir do dia 08/03/2020.

Em 19 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral,
em 19/02/2020, às 09:11, 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 0199482 e o código CRC F1E7B28F.

PORTARIA Nº 292/2020/DG-CG/DG/DPG

A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento 0087123.
Considerando o Processo n° 002610/2019.

RESOLVE:

I - Suspender os efeitos da PORTARIA /DG Nº 2093/2019/DG-CG/DG/DPG, DE 13 DE DEZEMBRO DE
2019 (Evento SEI nº 0198484, EXCLUSIVAMENTE, no período de 27/02/2020 a 07/03/2020.
II - Designar os servidores abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar o CONTRATO Nº.
041/2019, EXCLUSIVAMENTE, no período supracitado, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE RORAIMA, e a empresa TERCLIM TERCEIRIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ
nº. 10.763.887/0001-23, cujo objeto é a aquisição, em lote único, de baterias estacionárias e módulos snmp
- "simple network management protocol" de monitoramento remoto de baterias estacionárias para atender
às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Roraima - DPE/RR, conforme especificações e
condições estabelecidas.
III - Gestor: Ricardo Nattrodt de Magalhães , Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação, e no impedimento legal do titular, a servidora Maria de Fátima Lima da Silva, Diretora Geral.
IV - Fiscal do Contrato: Cleilson Conceição Feitosa, Auxiliar Administrativo, e no impedimento legal do
titular, o servidor Francisco Leonardo Bezerra Rocha, Técnico em Informática.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Maria de Fátima Lima da Silva
Diretora Geral

Em 27 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral,
em 27/02/2020, às 11:16, 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 0200489 e o código CRC 6E9EEF68.

PORTARIA Nº 294/2020/DG-CG/DG/DPG

A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento 0087123.
Considerando o Processo n° 000718/2019.

RESOLVE:

I - Designar os servidores abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar o Termo de Convênio nº
010/2020, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA, e a
empresa SOCIEDADE EDUCACIONAL SION LTDA-ME, cujo objeto é o oferecimento de desconto, por
parte da CONVENIADA, nos valores das mensalidades escolares do Ensino Fundamental e Médio, aos
Defensores Públicos, Servidores e seus Dependentes Legais do Órgão CONVENENTE, por ocasião da
contratação de serviços educacionais. São dependentes legais para fins do Convênio: filhos, enteados e
pessoas sob tutela ou guarda do Defensor ou Servidor.
II - Fiscal do Contrato: Auzenda Paula dos Santos Pereira  , Chefe da Divisão de Contratos e
Convênios, e no impedimento legal do titular, a servidora Dinamar da Cunha Almeida, Chefe da Seção de
Controle e Avaliação de Convênios, Contratos e Acordos.

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

Maria de Fátima Lima da Silva
Diretora Geral

Em 27 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral,
em 27/02/2020, às 10:55, 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 0200536 e o código CRC CA079238.

DEPARTRAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 10/2020 PROCESSO Nº. 00718/2019

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA – DPE/RR vem tornar público o resumo do Termo
de Convênio nº 10/2020, firmado entre a DPE/RR e a empresa SOCIEDADE EDUCACIONAL SION LTDA-
ME, CNPJ nº 16.875.105/0001-24, oriundo do Processo nº 0718/2019.
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto o oferecimento de desconto, por parte da CONVENIADA,
nos valores das mensalidades escolares do Ensino Fundamental e Médio, aos Defensores Públicos,
Servidores e seus Dependentes Legais do Órgão CONVENENTE, por ocasião da contratação de serviços
educacionais. São dependentes legais para fins do Convênio: filhos, enteados e pessoas sob tutela ou
guarda do Defensor ou Servidor.
VIGÊNCIA: Este convênio terá vigência por 12 meses, a contar de sua assinatura, podendo ser aditivado
e/ou prorrogado por iniciativa das partes, mediante Termo Aditivo ou Termo de Prorrogação.
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ASSINATURA: 21/02/2020.
SIGNATÁRIOS: STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ – Defensor Público Geral – representante
da CONVENENTE e a senhora MAYA MARTINS DE CAMPOS ARAÚJO – representante
da CONCEDENTE.

Documento assinado eletronicamente por REGIS MACÊDO BRAGA, Diretor do Departamento
de Administração, em 27/02/2020, às 09:14, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com
fundamento no art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG
nº 877, de 1° de setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0200415 e o código CRC 657B6C71.
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO 

 
Expediente de 27/02/2020 
 

  
EDITAL DE PROCLAMAS 

 
 

Faço saber que pretendem-se casar RAIMUNDO RIBEIRO NOGUEIRA e CARMOSINA SANTOS SILVA, 
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Pedreiro, com 47 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos vinte e oito 
dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e setenta e dois, domiciliado na Rua Santo Agostinho, 
nº 1056, Bairro Centenário, Boa Vista-RR, filho de MIGUEL NOGUEIRA e JOSEFA JOANA RIBEIRO 
NOGUEIRA. 
 
Que ela é: brasileira, solteira, Auxiliar Administrativa, com 55 anos de idade, natural de Pastos Bons-MA, 
aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e sessenta e cinco, residente e 
domiciliada na Rua Santo Agostinho, nº 1056, Bairro Centenário, Boa Vista-RR, filha de RAMÍ SOARES DA 
SILVA e MARIA SALETE DOS SANTOS. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 24 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar ROGÉRIO GILDO PEREIRA e GÉSSICA SAMARA PAIVA SILVA, 
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Mecânico Automotivo, com 23 anos de idade, natural de Monte Alegre-PA, 
aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e noventa e seis, domiciliado na Rua 
Josefa Leite de Souza, nº 603, Bairro Olímpico, Boa Vista-RR, filho de WILSON GILDO PEREIRA FILHO e 
WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA. 
 
Que ela é: brasileiro, divorciada, domestica, com 31 anos de idade, natural de Santa Luzia do Paruá-MA, 
aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e oito, residente e 
domiciliada na Rua Josefa Leite de Souza, nº 603, Bairro Olímpico, Boa Vista-RR, filha de RAIMUNDO 
NONATO RODRIGUES DA SILVA e ELIEZITA PAIVA SILVA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 26 de fevereiro de 2020. 
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE 
RORAINÓPOLIS 

 

Expediente de 21/02/2020 
 

 
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. 
 

Protocolo.....: 05794 
 

Sacado: PR LIMA 

C.N.P.J./C.P.F: 17.623.326/0001-78 

Inscrição Estadual/Documento de Identificação:   

Endereço........: RUA LUIZ GONZAGA SN  

Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR 
 

Cedente....: ALUMINIO RAMOS IND E COM LTDA 
CNPJ/CPF: 45.273.406/0001-86 
Endereço..: AV ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI 4941               
Cidade......: Araraquara 
 

Número do Título: 35616 Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇAO 
Data da Emissão: 12/08/2019 Data Vencimento: 25/01/2020 
 

Aceite: Não. 
Apresentado por: ITAU UNIBANCO SA. 
 
Valor do Título................................... R$ 568,94 
 
POSTERGADO 
 
Data da publicação: 26/02/2020 
Motivo: não vai correspondência pelo correio. 
 

Rorainópolis, 26 de fevereiro de 2020 
 

 

 

Inês Maria Viana Maraschin 

Tabeliã 
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Termo: 01450 Livro D - 0005                              Folha: 250 

 

EDITAL DE PROCLAMAS 

 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, 
incisos I, II, III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
WESLEY ALVES FERREIRA, de nacionalidade Brasileiro, estudante, solteiro, portador do RG n° 
4134800 e inscrito no CPF sob nº 031.039.032-00, nascido aos sete (07) dias do mês de junho (06) 
do ano de mil e novecentos e noventa e cinco (1995), natural de Boa Vista/RR, domiciliado e 
residente na Rua Jose Rodrigues dos Santos, 44, Gentil  Carneiro de Brito, Rorainópolis-RR, filho 
de   Rosimeire Alves Ferreira. 
ANDREYNA KHEVENLY DE SOUSA ALVES, de nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, 

portadora do RG n° 4935837 SSP/RR e inscrita no CPF sob nº 043.737.652-43, nascida aos trinta 
(30) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dois (2002), natural de Porção de 
Pedras/MA, domiciliada e residente na José Rodrigues dos Santos, 44, Gentil Carneiro Brito, 
Rorainópolis-RR, filha de Aldair Alves e Jacklene de Sousa Alves. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de 
Proclamas para ser publicado na imprensa. 
 

Rorainópolis, 21 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, 21 de fevereiro de 2020. 
 

________________________________ 
Inês Maria Viana Maraschin 

Tabeliã/Registradora 
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Termo: 01451 Livro D - 0005 Folha: 251 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 

 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, 
incisos I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
HENRIQUE RABELO DE CARVALHO, de nacionalidade Brasileiro, aposentado, divorciado, 
portador do RG n° 20445, SSP/RR e inscrito no CPF sob nº 036.731.032-53, nascido aos quinze 
(15) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e quarenta e seis (1946), natural de 
PAULISTANA/PI, domiciliado e residente na Rua JK, 04, Gentil Carneiro Brito, Rorainópolis-RR, 
filho de Vitalino Rabelo de Carvalho e Ana Maria de Carvalho. 
IZALTINA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade Brasileiro, aposentada, divorciada, portadora 

do RG n° 513393-9 SESP/RR e inscrita no CPF sob nº 342.531.492-00, nascida aos quinze (15) 
dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e novecentos e quarenta e nove (1949), natural de 
Afonso Claudio/ES, domiciliada e residente na Rua JK, 04, Gentil Carneiro Brito, Rorainópolis-RR, 
filha de Israel José de Melo e Feliciana Maria da Conceição. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de 
Proclamas para ser publicado na imprensa. 
 

Rorainópolis, 24 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, 24 de fevereiro de 2020. 
 

________________________________ 
Inês Maria Viana Maraschin 

Tabeliã/Registradora 
 

 

 

SICOJURR - 00070060

8Z
+

am
ItG

tf/
H

dn
ko

1b
3D

ot
8K

V
Q

0=
1º

 T
ab

el
io

na
to

 d
e 

N
ot

as
, P

ro
te

st
os

 e
 R

eg
is

tr
o 

C
iv

il 
de

 R
or

ai
nó

po
lis

Boa Vista, 28 de fevereiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico ANO XXIII - EDIÇÃO 6634 113/113


	00_Capa_dje_2019-07-22 - Ouvidor#.pdf
	100-20200227-STP.pdf
	102-helpdesk-20190923#.pdf
	103-20200227-Presidencia.pdf
	108-20200227 - JAP.pdf
	109-ZapJus__souTJ#.pdf
	120-20200227-CGJ.pdf
	200-20200227-DG.pdf
	220-20200227-SGA.pdf
	303-20200227-DRF-Criminal.pdf
	400-CGJ-Ouvidoria#.pdf
	401-20200227-siscom.pdf
	650-20200227-TR.pdf
	800-2019.0227-CKR.pdf
	805-20200227-PAC.pdf
	806-20200227-BFI.pdf
	902-20200227-MPE.pdf
	903-20200227-DPE.pdf
	906-20200227Edital-TAB2.pdf
	951-20200226-TABRN_RLI.pdf

		2020-02-27T19:44:12-0400
	HEDESON DOS SANTOS SILVA:44714041215




