
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 187, DE 19 DE MARÇO DE 2018 

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art.  33 e incisos do Regimento

Interno do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 05 de maio de

2015), e considerando o despacho exarado no bojo dos autos do PGEA nº 1.25.000.003427/2017-

91, resolve:

1. Instaurar Comissão de Trabalho com o objetivo de promover estudos aprofundados

sobre a possível utilização de drones pelo MPF/PR, que devem compreender os quesitos abaixo

relacionados,  sem prejuízo  de  outros,  bem como  a  elaboração  minuta  de  portaria  destinada  à

regulamentação do uso do referido equipamento no âmbito do MPF/PR, se for o caso:

a) avaliação da efetiva necessidade e vantajosidade econômica do MPF/PR dispor de

drones próprios, tendo em conta a possibilidade de contratação de empresas especializadas ou, no

caso  da  atuação  finalística,  de  solicitação/requisição  de  ações  específicas  aos  órgãos  públicos

competentes;

b) levantamento dos aspectos legais e regulamentares relativos à utilização de drones

no Brasil;

c)  identificação  das  providências  burocráticas  necessárias  à  utilização  regular  de

drones pelo  MPF/PR;

d)  levantamento  da  experiência  de  outros  órgãos  e  instituições  públicas  que  já

utilizam drones;

e) exame da necessidade de treinamento de servidores que se encarregarão do manejo

dos equipamentos.

2.  Designar  os  servidores  RICARDO  FRANCISCO  SOKEN,  Técnico  do

MPU/Apoio  Técnico-Administrativo/Segurança  Institucional  e  Transporte;  matrícula  nº  11533;

MARCELO  VOLSI,  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico-Administrativo/Segurança  Institucional  e

Transporte, matrícula nº 5728; e DANILO IRINEU DE SOUSA CARRIJO, Técnico do MPU/Apoio
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Técnico-Administrativo/Administração, matrícula nº 12577, para, sob a presidência do primeiro,

comporem a Comissão de Trabalho.

3. Conceder o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de relatório conclusivo.

PAULA CRISTINA CONTI THÁ

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 26 mar. 2018. Caderno Administrativo,
p. 39.
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