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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | BSMPU-PGR - PGR-00359929-2018| 

PORTARIA PGR/MPU Nº 53, DE 5 DE JULHO DE 2018 

 

Altera a Portaria Nº 39 de 28/4/2017, que regulamenta o teletrabalho no âmbito 

do Ministério Público da União. 

 

O VICE-PROCURADOR-GERAL ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, 

no uso das atribuições que lhe conferem o art. 26 - inciso XIII da Lei complementar nº 75, de 20/5/1993, bem como a designação constante da Portaria 

PGR/MPF nº 613, de 2/7/2018, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PGR/MPU Nº 39, de 28/4/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 9º...................................................... 

…................................................ 

§ 4º Na hipótese descrita no art. 9º - § 5º poderão ser afastadas as exigências previstas no art. 5º - § 2º - art. 6º - § 3º - inciso III - art. 

7º - § 4º, e art. 9º - incisos I e III, a critério da Administração, desde que devidamente justificada e constatada a impossibilidade do cumprimento dessas 

exigências.  

§ 5º As situações de afastamento do município onde está instalada a sede da unidade de lotação ou da região metropolitana 

respectiva por servidor em regime de teletrabalho serão decididas pelo Secretário-Geral ou autoridade equivalente do respectivo ramo do MPU, desde 

que devidamente motivada pelo chefe da Unidade Gestora e demonstrado o interesse público.". 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

 

SECRETARIA GERAL DO MPU 
GABINETE DA SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA 

##ÚNICO: | BSMPU-SGMPU - PGR-00355635-2018| 

DESPACHO N° 1.563, DE 3 DE JULHO DE 2018 
 

Processo nº 1.00.000.012304/2018-00. ASSUNTO: Lotação Provisória. INTERESSADO: LUCIANO JANUSSI VACANTI, 

matrícula n° 18436, ocupante do cargo de Analista do MPU/Medicina/Cardiologia, lotado na Procuradoria Geral da República. DECISÃO: Tendo em 

vista o que consta do processo em referência, AUTORIZO a lotação provisória do servidor na Procuradoria Geral de Justiça Militar, para exercício de 

cargo em comissão, CC-2, com fundamento no art. 1º - inciso VI - alínea “a”, da Portaria PGR/MPU nº 424, de 5 de julho de 2013. PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 
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##ÚNICO: | BSMPU-SGMPU - PGR-00364021-2018| 

DESPACHO Nº 1.622, DE 5 DE JULHO DE 2018 

 

Processo nº 1.00.000.011762/2018-13. ASSUNTO: Lotação Provisória. INTERESSADO: EDVAL ALVES DE CARVALHO, 

ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Segurança Institucional e Transporte, lotado Procuradoria Geral da República. 

DECISÃO: Tendo em vista o que consta do processo em referência, AUTORIZO a lotação provisória do servidor na Escola Superior do Ministério 

Público da União, em caráter excepcional, com fundamento no art. 19 da Portaria PGR/MPU nº 424, de 5 de julho de 2013.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-SGMPU - PGR-00373415-2018| 

DESPACHO Nº 1.635, DE 11 DE JULHO DE 2018 

 

Processo nº 1.00.000.001921/2018-71. ASSUNTO: Remoção. INTERESSADA: MÁRCIA MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, 

ocupante do cargo de Analista do MPU/Saúde/Serviço Social, lotada no MPDFT. DECISÃO: Considerando parecer desfavorável da Junta Médica 

Oficial, INDEFIRO o pedido de reconsideração referente ao Despacho SGP/MPF n° 794, de 4 de abril de 2018, que negou a remoção, por motivo de 

saúde da servidora e de sua dependente, para a Procuradoria da República no Estado do Tocantins. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias de trânsito, 

nos termos do art. 18 da Lei nº 8.112/90. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

  
 

##ÚNICO: | BSMPU-SGMPU - PGR-00386967-2018| 

DESPACHO Nº 1.673, DE 17 DE JULHO DE 2018 

 

Processo nº 1.00.000.014223/2018-36. ASSUNTO: Lotação Provisória. INTERESSADA: JULIANA HENRIQUES DE SOUZA, 

ocupante do cargo de Técnico do MPU/Administração, lotada no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. DECISÃO: Tendo em vista o que 

consta do processo em referência, AUTORIZO a lotação provisória da servidora na Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, pelo prazo 

de 1(um) ano, para exercício de função de confiança, FC-2, com fundamento no art. 1º - inciso VI - alínea “a”, da Portaria PGR/MPU nº 424, de 5 de 

julho de 2013. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias de trânsito, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.112/90. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE 

CIÊNCIA. 

 

ELOÁ TODARELLI JUNQUEIRA 

Secretária-Geral Adjunta do MPU 

  

DIRETORIA GERAL DA ESMPU 
GABINETE DO DIRETOR GERAL 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-107| 

PORTARIA Nº 107, DE 28 DE JUNHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

11/2018, o qual tem como objeto a contratação de assistente de pesquisa na 

execução da pesquisa "Fechamento de lixões e inclusão social de catadores: 

desafios, perspectivas e possibilidades de atuação conjunta dos ramos do 

Ministério Público da União". 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratada: JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO; 

Termo de contratação de pesquisa: 11/2018; 

Objeto: Contratação de assistente de pesquisa na execução da pesquisa "Fechamento de lixões e inclusão social de catadores: 

desafios, perspectivas e possibilidades de atuação conjunta dos ramos do Ministério Público da União". 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA 108| 

PORTARIA Nº 108, DE 28 DE JUNHO DE 2018 
 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

12/2018, o qual tem como objeto a contratação de orientador de pesquisa na 

execução da pesquisa "Fechamento de lixões e inclusão social de catadores: 

desafios, perspectivas e possibilidades de atuação conjunta dos ramos do 

Ministério Público da União". 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 
dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 
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Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratada: TARCÍSIO HUMBERTO PARREIRAS HENRIQUES FILHO; 

Termo de contratação de pesquisa: 12/2018; 

Objeto: Contratação de orientador de pesquisa na execução da pesquisa "Fechamento de lixões e inclusão social de catadores: 

desafios, perspectivas e possibilidades de atuação conjunta dos ramos do Ministério Público da União". 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-109| 

PORTARIA Nº 109, DE 28 DE JUNHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

13/2018, o qual tem como objeto a contratação de pesquisador na execução da 

pesquisa "Fechamento de lixões e inclusão social de catadores: desafios, 

perspectivas e possibilidades de atuação conjunta dos ramos do Ministério 

Público da União". 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratada: CRISTIANO COTA PINHEIRO; 

Termo de contratação de pesquisa: 13/2018; 

Objeto: Contratação de pesquisador na execução da pesquisa "Fechamento de lixões e inclusão social de catadores: desafios, 

perspectivas e possibilidades de atuação conjunta dos ramos do Ministério Público da União". 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-111| 

PORTARIA Nº 111, DE 29 DE JUNHO DE 2018 
 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Contrato nº 09/2018, com a Empresa 

Brasil de Comunicação - EBC, o qual tem como objeto a distribuição da 

publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da ESMPU. 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar o servidor CLEBER SEGURADO PIMENTEL LOTTI, matrícula nº 6083, para controlar e fiscalizar a execução 

do contrato a seguir enunciado: 

Contratada: Empresa Brasil de Comunicação - EBC; 

Contrato: 09/2018; 

Objeto: Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da ESMPU. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais  do  fiscal  acima  referido,  as  funções  serão  exercidas pelo servidor ELEONORA 

DAQUINO FERREIRA, matrícula nº 3195. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-112| 

PORTARIA Nº 112, DE 3 DE JULHO DE 2018 
 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

14/2018, o qual tem como objeto a contratação de pesquisador na execução da 

pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma trabalhista: 

análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratada: UALLACE MOREIRA LIMA; 

Termo de contratação de pesquisa: 14/2018; 

Objeto: Contratação de pesquisador na execução da pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma trabalhista: 

análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 



Boletim de Serviço MPU-  Ano XXIII -  nº 07  - Julho de 2018   4 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/BSMPU. 

 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-113| 

PORTARIA Nº 113, DE 3 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

15/2018, o qual tem como objeto a contratação de pesquisador na execução da 

pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma trabalhista: 

análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratada: VITOR ARAÚJO FILGUEIRAS; 

Termo de contratação de pesquisa: 15/2018; 

Objeto: Contratação de pesquisador na execução da pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma trabalhista: 
análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 
SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-114| 

PORTARIA Nº 114, DE 3 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

16/2018, o qual tem como objeto a contratação de assistente de pesquisa na 

execução da pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma 

trabalhista: análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 
dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 
contrato a seguir enunciado: 

Contratada: SELMA CRISTINA SILVA DE JESUS; 

Termo de contratação de pesquisa: 16/2018; 

Objeto: Contratação de assistente de pesquisa na execução da pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma 
trabalhista: análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 
SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-115| 

PORTARIA Nº 115, DE 3 DE JULHO DE 2018 
 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

17/2018, o qual tem como objeto a contratação de assistente de pesquisa na 

execução da pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma 

trabalhista: análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 
contrato a seguir enunciado: 

Contratada: KAIZA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA; 

Termo de contratação de pesquisa: 17/2018; 

Objeto: Contratação de assistente de pesquisa na execução da pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma 
trabalhista: análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 
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Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-116| 

PORTARIA Nº 116, DE 3 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

18/2018, o qual tem como objeto a contratação de orientador de pesquisa na 

execução da pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma 

trabalhista: análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratada: ILAN FONSECA DE SOUZA; 

Termo de contratação de pesquisa: 18/2018; 

Objeto: Contratação de orientador de pesquisa na execução da pesquisa “Os impactos jurídicos, econômicos e sociais da reforma 

trabalhista: análise teórica e empírica das experiências internacionais”. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR GERAL-PORTARIA-125| 

PORTARIA Nº 125, DE 13 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa 

nº22/2018, o qual tem como objeto a contratação de orientador de pesquisa na 

execução da pesquisa "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio 

consumado no Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para 

construção de políticas públicas de prevenção". 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratado: THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA; 

Termo de Contratação de Pesquisa: 22/2018; 

Objeto: Contratação como orientador de pesquisa na execução da pesquisa "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio 

consumado no Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção de políticas públicas de prevenção", aprovada pelo Conselho 

Administrativo (CONAD) da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR GERAL-PORTARIA-126| 

PORTARIA Nº 126, DE 13 DE JULHO DE 2018 
 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa nº 

23/2018, o qual tem como objeto a contratação de pesquisador na execução da 

pesquisa "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio consumado no 

Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção de 

políticas públicas de prevenção". 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratado: MARCELA NOVAIS MEDEIROS; 

Termo de Contratação de Pesquisa: 23/2018; 

Objeto: Contratação como pesquisadora na execução da pesquisa "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio consumado 

no Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção de políticas públicas de prevenção", aprovada pelo Conselho Administrativo 

(CONAD) da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/BSMPU. 

 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR GERAL-PORTARIA-127| 

PORTARIA Nº 127, DE 13 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa 

nº24/2018, o qual tem como objeto a contratação de pesquisador na execução da 

pesquisa "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio consumado no 

Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção de 

políticas públicas de prevenção". 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratado: CÁTIA BETÂNIA CHAGAS; 

Termo de Contratação de Pesquisa: 24/2018; 

Objeto: Contratação como pesquisadora na execução da pesquisa "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio consumado 

no Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção de políticas públicas de prevenção", aprovada pelo Conselho Administrativo 

(CONAD) da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR GERAL-PORTARIA-128| 

PORTARIA Nº 128, DE 13 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de contratação de pesquisa 

nº25/2018, o qual tem como objeto a contratação de pesquisador na execução da 

pesquisa "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio consumado no 

Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção de 

políticas públicas de prevenção". 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratado: ELAINE NOVAES VIEIRA; 

Termo de Contratação de Pesquisa: 25/2018; 

Objeto: Contratação como pesquisadora na execução da pesquisa "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio consumado 

no Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção de políticas públicas de prevenção", aprovada pelo Conselho Administrativo 

(CONAD) da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR GERAL-PORTARIA-131| 

PORTARIA Nº 131, DE 16 DE JULHO DE 2018 

 

Prorroga o prazo para a conclusão das atividades do Grupo de Trabalho 

instituído pela Portaria nº. 080, de 18 de maio de 2018. 
 

ODIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU), no uso das atribuições que 

lhe foram conferidas pelo art. 80, incisos V, VI e IX do Regimento Interno da ESMPU, aprovado pela Portaria PGR/MPU n. 905, de 16/12/2013, 

resolve: 

Art. 1º- Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo previsto na Portaria nº 080, de 18 de maio de 2018, que constituiu Grupo de 

Trabalho para definição de política de compartilhamento de cursos realizados na modalidade a distância (Ead) pela Escola Superior do Ministério 

Público da União. 

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/BSMPU. 

 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR GERAL-PORTARIA-143| 

PORTARIA Nº 143, DE 31 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Contrato nº 13/2018, firmado entre a 

ESMPU e a empresa Êxito Distribuidora e Comércio de Livros LTDA, cujo 

objeto é o Registro de Preços referente ao fornecimento de materiais 

bibliográficos existentes no mercado nacional, constituídos de livros, mapas, 

audiovisuais, cd-roms e outros, destinados a compor o acervo bibliográfico da 

Escola Superior do Ministério Público da União.. 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar o servidor Artur Virginio dos Santos, matrícula nº 3796, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir 

enunciado: 

Contratada: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ: 08.065.700/0001-76); 

Contrato: 13/2018; 

Objeto: Registro de Preços referente ao fornecimento de materiais bibliográficos existentes no mercado nacional, constituídos de 

livros, mapas, audiovisuais, cd-roms e outros, destinados a compor o acervo bibliográfico da Escola Superior do Ministério Público da União. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor Vinicius Cordeiro 

Galhardo, matrícula nº 70523. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

JOÃO AKIRA OMOTO 

 

GABINETE DO DIRETOR GERAL ADJUNTO 
##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-DIRETOR GERAL-ADJ-PORTARIA-120| 

PORTARIA Nº 120, DE 6 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de Contratação de Pesquisa nº 

19/2018, celebrado com FLÁVIO PAIXÃO DE MOURA JÚNIOR, o qual tem 

como objeto a realização da pesquisa "Diálogos institucionais para efetivar 

direitos: estudo do projeto Ministério Público pela educação", como orientador 

de pesquisa. 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 
dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 
contrato a seguir enunciado: 

Contratado: FLÁVIO PAIXÃO DE MOURA JÚNIOR.; 

Termo de Contratação de Pesquisa: 19/2018; 

Objeto: Realização da pesquisa "Diálogos institucionais para efetivar direitos: estudo do projeto Ministério Público pela educação", 
como orientador de pesquisa. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO 

HERMANN SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-DIRETOR GERAL-ADJ-PORTARIA-121| 

PORTARIA Nº 121, DE 6 DE JULHO DE 2018 
 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de Contratação de Pesquisa nº 

20/2018, celebrado com MARIO LUÍS GRANGEIA RAMOS, o qual tem como 

objeto a realização da pesquisa "Diálogos institucionais para efetivar direitos: 

estudo do projeto Ministério Público pela educação", como pesquisador. 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 
contrato a seguir enunciado: 

Contratado: MARIO LUÍS GRANGEIA RAMOS; 

Termo de Contratação de Pesquisa: 20/2018; 

Objeto: Realização da pesquisa "Diálogos institucionais para efetivar direitos: estudo do projeto Ministério Público pela educação", 

como pesquisador. 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/BSMPU. 

 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO 

HERMANN SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-DIRETOR GERAL-ADJ-PORTARIA-122| 

PORTARIA Nº 122, DE 6 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de Contratação de Pesquisa nº 

21/2018, celebrado com FLÁVIO ALEX DE OLIVEIRA CARVALHAES, o 

qual tem como objeto a realização da pesquisa "Diálogos institucionais para 

efetivar direitos: estudo do projeto Ministério Público pela educação", como 

pesquisador. 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar a servidora CAMYLLA PORTELA DE ARAÚJO, matrícula nº 70.267, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratado: FLÁVIO ALEX DE OLIVEIRA CARVALHAES; 

Termo de Contratação de Pesquisa: 21/2018; 

Objeto: Realização da pesquisa "Diálogos institucionais para efetivar direitos: estudo do projeto Ministério Público pela educação", 

como pesquisador. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO 

HERMANN SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-DIRETOR GERAL-ADJ-PORTARIA-123| 

PORTARIA Nº 123, DE 11 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Contrato nº 11/2018, firmado entre a 

ESMPU e a empresa Fumanchu Chaves e Segurança Eletrônica LTDA - EPP, 

cujo objeto é a prestação de serviços de chaveiro, compreendendo o 

fornecimento, instalação e conserto de chaves e fechaduras, com emprego de 

mão de obra, por meio de Registro de Preços, para atender às necessidades da 

Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar o servidor RAFAEL SALLES DE CAMPOS, matrícula nº 70135, para controlar e fiscalizar a execução do 

contrato a seguir enunciado: 

Contratada: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP; 

Contrato: 11/2018; 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, compreendendo o fornecimento, instalação e 

conserto de chaves e fechaduras, com emprego de mão de obra, por meio de Registro de Preços, para atender às necessidades da Escola Superior do 

Ministério Público da União (ESMPU). 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor JEAN CÉSAR DE 

SOUSA PADILHA, matrícula nº 70548. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-ADJ-PORTARIA-124| 

PORTARIA Nº 124, DE 11 DE JULHO DE 2018 

 

Dispensa e designa servidores do encargo de substituto eventual do Núcleo de 

Segurança e Transporte. 

 

O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso de suas 

atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 81 do Regimento Interno da ESMPU, aprovado pela Portaria nº 905, de 16 de dezembro de 2013, 

alterado pela Portaria PGR/MPU nº 78, de 22 de outubro de 2014, resolve: 

Art. 1º Dispensar o servidor ANTÔNIO JOSÉ INOCÊNCIO DE ARAÚJO, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico-

Administrativo/Segurança Institucional e Transporte, matrícula 70946, do encargo de substituto eventual do Núcleo de Segurança e Transporte, da 

Secretaria de Administração, da Escola Superior do Ministério Público da União. 

Art. 2º Designar o servidor OSMAR TADASHI HASHIMOTO, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico-

Administrativo/Segurança Institucional e Transporte, para o encargo de substituto eventual do Núcleo de Segurança e Transporte, da Secretaria de 
Administração, da Escola Superior do Ministério Público da União. 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/BSMPU. 

 

##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-DIRETOR GERAL-ADJ-PORTARIA-129| 

PORTARIA Nº 129, DE 16 DE JULHO DE 2018 

 

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Contrato nº 12/2018, o qual tem como 

objeto a contratação de serviços de suporte à infraestrutura das atividades 

acadêmicas da Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU. 

 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 

dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

Art. 1º Designar o servidor MARIA HELENA BEZERRA, matrícula nº 70.061, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a 

seguir enunciado: 

Contratada: E-GOURMET BUFFET E EVENTOS LTDA EPP; 

Contrato: 12/2018; 

Objeto: Contratação de serviços de suporte à infraestrutura das atividades acadêmicas da Escola Superior do Ministério Público da 

União – ESMPU. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor MIRELA DE 

PINHO ALVES, matrícula nº 70.114. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-DIRETOR GERAL-ADJ-PORTARIA-132| 

PORTARIA Nº 132, DE 19 DE JULHO DE 2018 
 

Dispensa e designa servidores para o encargo de substituto eventual do Núcleo 

de Análise Documental. 
 

O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições 

que lhe foram conferidas pelo artigo 81 do Regimento Interno da ESMPU, aprovado pela Portaria 905, de 16 de dezembro de 2013, e alterado pela 

Portaria PGR/MPU nº 78, de 22 de outubro de 2014, resolve: 

Art. 1º Dispensar JOSÉ VICENTE DA SILVA NETO, ocupante do cargo de Analista do MPU/Apoio Técnico-

Especializado/Gestão Pública, matrícula 71260, do encargo de substituto eventual do Núcleo de Análise Documental, FC-3, da Secretaria de 

Administração da Escola Superior do Ministério Público da União. 

Art. 2º. Designar MÔNICA MORAIS ANTUNES, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Administração, matrícula 70411, para 

exercer o encargo de substituto eventual do Núcleo de Análise Documental, FC-3, da Secretaria de Administração da Escola Superior do Ministério 

Público da União. 
 

ALBERTO BASTOS BALAZEIRO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA ESMPU 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-SAT-SUP FUNDOS-04| 

ATO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 4, DE 26 DE JULHO DE 2018 
 

PROPONENTE: JEAN CÉSAR DE SOUSA PADILHA – Chefe da Divisão de Serviços Administrativos (DISAD/SA). 

SUPRIDO: JEAN CÉSAR DE SOUSA PADILHA – CPF: 721.381.223-87 

JUSTIFICATIVA: Concessão para atender despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, dentro dos limites estabelecidos na 

Portaria MF nº 95/2002 e demais legislação pertinente, para utilização na aquisição de materiais e serviços de competência da Divisão de Logística. 

FUNDAMENTOS LEGAIS: Lei nº 4.320/64, Decreto-Lei nº 200/67, Decreto nº 93.872/86, Decreto nº 5.992/06, Decreto nº 

5.355/05, Decreto nº 6.370/08, Portaria MF nº 95/02, Portaria MP nº 41/2005, Portaria MF nº 448/2002, Macrofunção 02.11.21, Manual SIAFI, 

Portaria PGR nº 358/1998. 
 

NATUREZA DA DESPESA VALOR CONCEDIDO 

33.90.30 – Material de Consumo  R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

33.90.39 – Serviços de Terceiros R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

 

PROCESSO: 0.01.000.003954/2018-82 

DATA DA CONCESSÃO: 30/7/2018 

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/7/2018 a 26/10/2018 

PERÍODO DE PRESTAÇÃO CONTAS AO SUPRIDO: 27/10/2018 a 9/11/2018. 

PERÍODO TOTAL DE PRESTAÇÃO CONTAS: 27/10/2018 a 25/11/2018. 

AUTORIZO a concessão de Suprimento de Fundos acima descrita, na função crédito para geração de fatura e saque, no Cartão de 

Pagamento do Governo Federal – CPGF. Fica o Suprido sujeito ao cumprimento da legislação aplicável à concessão de Suprimento de Fundos, em 

especial aos dispositivos que regulam sua finalidade e prazos de utilização e de prestação de contas. 
 

SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL 

Secretária de Administração 

Ordenadora de Despesas 

Escola Superior do Ministério Público da União 
 

https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=106641&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001000&infra_hash=a5f152fd29b9577a02bae7bfa56681c2535029e33d6703e8d65d9bc86eb46e5a
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/BSMPU. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA SUBSTITUTO 
##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-SAT-REC DIV-RICARDO-MAGNO| 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
 

Em 16 de julho de 2018 
 

RECONHEÇO A DÍVIDA, referente à despesa do exercício corrente de que trata o processo nº0.01.000.1.001261/2018-43, em 

favor do Sr. Ricardo Magno Teixeira Fonseca, no valor de R$ 481,16 (quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), que atuou, por 04 

(quatro) horas-aula, como capacitador da disciplina "Direito Penal, Direito Processual Penal, Prática Processual Penal" no tema: "Crimes Virtuais "na 

segunda fase do curso Direito Aplicado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios(CIV MPDFT)”, realizado nos dias 19 e 20/05/2018, haja 

vista a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito por parte da Administração. 
 
 

##ÚNICO: | BSMPU-2 - ESMPU-SAT-REC DIV-JONAS| 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
 

Em 26 de julho de 2018 
 

RECONHEÇO A DÍVIDA, referente à despesa do exercício anterior de que trata o processo nº0.01.000.1.006184/2017-15, em 

favor do Sr. Jonas Chagas Lúcio Valente, no valor de R$534,48 (quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que ministrou 4 (quatro) 

horas-aula como capacitador no curso de aperfeiçoamento “Gravação de videoaula - Direito a comunicação: Evolução histórica e jurídica da 

radiodifusão”, realizado no dia 14/12/2017, haja vista a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito por parte da Administração. 
 

EDMILSON MARTINS DE ALCÂNTARA 

Secretário de Administração Substituto 

Ordenador de Despesas 
 

 

DIÁRIAS - JULHO 

 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1172/2018. José Valdir Machado. Procurador Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Novo CPC e reforma trabalhista: repercussões no processo (individual e coletivo) do trabalho”, em Brasília, a ser realizado no 

período de 7/8/2018 a 9/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1173/2018. Tatyana Scheila Friedrish. Professora UFPR. Concedo e autorizo o pagamento de 

1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Desafios das migrações 

contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT", em Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1174/2018. Soel Arpini. Promotor de Justiça. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias 

no valor total com descontos de R$ 4.382,10 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 

"Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1175/2018. Carlos Henrique Bezerra Leite. Professor. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Novo CPC e reforma 

trabalhista: repercussões no processo (individual e coletivo) do trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 7/8/2018 a 9/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1176/2018. Ana Paula Carvalho de Medeiros. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1177/2018. Andréa Henriques Szilard. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1178/2018. Antônio Antero dos Santos. Procurador de Justiça Militar. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1179/2018. Clarissa Beatriz Lourenço de Faria. Analista do MPU. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período 
de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1180/2018. Cláudio Dutra Fontella. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1181/2018. Edson Guedes Gomes. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo o pagamento 

de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1182/2018. José Godoy Bezerra de Souza. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.678,52 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 
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ao Curso de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no 

período de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1183/2018. Lucas Daniel Chaves de Freitas. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1184/2018. Nelson Zimmermann Pauli. Analista - Direito. Concedo e autorizo o pagamento de 

2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 
1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1185/2018. Paula Simoni Coelho. Analista Processual. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 

"Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1186/2018. Rodolfo Soares Ribeiro Lopes. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1187/2018. Andréa Henriques Szilard. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 
10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1188/2018. Cláudio Dutra Fontella. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1189/2018. Filipe Albernaz Pires. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 

de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.678,52 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1190/2018. Greice Carolina Novais de Souza Ribeiro. Procuradora do Trabalho. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 

8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1191/2018. Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary. Procuradora da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.634,52 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois 

centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser 

realizado no período de 8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1192/2018. Rodolfo Soares Ribeiro Lopes. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1193/2018. Rômulo Barreto de Almeida. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1194/2018. Maurício da Rocha Ribeiro. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Equidade de gênero e raça no MPU", em Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1195/2018. Filipe Andrios Brasil Siviero. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 4.491,86 (quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Trabalho escravo e tráfico de pessoas", em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1196/2018. Aryadne Bittencourt Waldely. Advogada e Pesquisadora. Concedo e autorizo o 

pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Refugiados, 

apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1197/2018. Silvana Batini César Goes. Procuradora Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) 

referente ao Mesa-redonda "Fake News e discurso de ódio: da liberdade de expressão à responsabilidade com a informação", em Brasília, a ser 
realizado no período de 1/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1198/2018. José Godoy Bezerra de Souza. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.678,52 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 
8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1199/2018. Marcelo Santos Corrêa. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
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Curso de Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 

8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1200/2018. Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.686,24 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 
8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1201/2018. João Gustavo de Almeida Seixas. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 
8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1202/2018. Aloísio Firmo Guimarães da Silva. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no 

período de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1203/2018. Camila Bortolotti. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 

3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.881,82 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1204/2018. Fernando José Aguiar de Oliveira. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1205/2018. Vanessa Kasecker Bozza. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1206/2018. Ana Roberta Tenório Lins Haag. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.997,89 (um mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento “Projeto saúde na saúde: uma visão prática”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1207/2018. Bradiane Farias Ribeiro Lima. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1208/2018. Celmo Fernandes Moreira. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo 

o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1209/2018. Dimorvan Gonçalves Leite. Procurador da Justiça Militar. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 4.388,45 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1210/2018. José Caetano dos Santos Filho. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.678,52 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento “Projeto saúde na saúde: uma visão prática”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1211/2018. José Wellington de Carvalho Soares. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo 

o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Projeto saúde na saúde: uma visão prática”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1212/2018. Marielle Rissanne Guerra Viana. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.961,26 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1213/2018. Mateus de Oliveira Biondi. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.289,11 (três mil, duzentos e oitenta e nove reais e onze centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1214/2018. Odracir Juares Hecht. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento “Projeto saúde na saúde: uma visão prática”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1215/2018. Régis Richael Primo da Silva. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento “Projeto saúde na saúde: uma visão prática”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1216/2018. Viviane Dockhorn Weffort. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1217/2018. Fabiano de Moraes. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 

2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.196,09 (dois mil, cento e noventa e seis reais e nove centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 

“Trabalho escravo e tráfico de pessoas”, em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1218/2018. Fernando José Aguiar de Oliveira. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Trabalho escravo e tráfico de pessoas”, em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1219/2018. Fernando Zelada. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 

3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento “Trabalho escravo e tráfico de pessoas”, em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1220/2018. Rafael Guimarães Nogueira. Procurador da república. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.475,89 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Mestrado em Direito, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 14 a 16 de junho de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1221/2018. Thiago Augusto Bueno. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.917,26 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao 

Mestrado em Direito, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 17 a 19 de maio de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1222/2018. Márcio Barra Lima. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período 

de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1223/2018. Pedro Martins Costa Jappur. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1224/2018. Polyana Washington de Paiva Jeha. Procuradora da República. Concedo e autorizo 

o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.634,52 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) 

referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado 
no período de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1225/2018. Rodrigo Valdez de Oliveira. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1226/2018. Sérgio Valladão Ferraz. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1227/2018. Advane de Souza Moreira. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 

a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1228/2018. Aline Riegel Nilson. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.519,94 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1229/2018. Alisson Nelicio Cirilo Campos. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.917,28 (três mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1230/2018. Cirêni Batista Ribeiro. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 
6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1231/2018. Edson Beas Rodrigues Júnior. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 
4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1232/2018. Júlio Carlos Schwonke de Castro Júnior. Procurador da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 
4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1233/2018. Patrícia Blanc Gaidex. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 
6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1234/2018. Tatiana Pedro de Moraes Sento-sé Alves. Procuradora do Trabalho. Concedo e 

autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) 

referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período 

de 4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1235/2018. Viviane Dockhorn Weffort. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) 

referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos”, em Brasília, a ser realizado no período 
de 4/9/2018 a 6/9/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1236/2018. Antônio Marcos Fonseca de Souza. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento “Projeto saúde na saúde: uma visão prática”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1237/2018. Márcio Rogério da Silva Garcia. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 5.028,53 (cinco mil e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1238/2018. Marcius Cruz da Ponte Souza. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1239/2018. Safira Nila de Araújo Campos. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1240/2018. Vanessa Kasecker Bozza. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1241/2018. Vanessa Griz Moreira Gil Rodrigues. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo 

o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Novo CPC e reforma trabalhista: repercussões no processo (individual e coletivo) do trabalho", em Brasília, a ser realizado no 

período de 7/8/2018 a 9/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1242/2018. Mauro Schiavi. Juiz Titular Da 19ª Vara de São Paulo. Concedo e autorizo o 

pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Novo CPC e 

reforma trabalhista: repercussões no processo (individual e coletivo) do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 7/8/2018 a 9/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1243/2018. André de Carvalho Ramos. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo 

o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1244/2018. João Akira Omoto. Diretor-Geral da ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 

3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.552,84 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) referente ao 3ª 

Reunião Ordinária do Colégio de Diretores de Escolas e centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, em 

Gramado, de 01 a 04/08/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1245/2018. Hélder Magno da Silva. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1246/2018. Janaína Andrade de Sousa. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.391,60 (três mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1247/2018. Juliana Mendes Daun Fonseca. Procuradora. Concedo e autorizo o pagamento de 

2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1248/2018. Márcio Rogério da Silva Garcia. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 5.028,53 (cinco mil e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1249/2018. Nilce Cunha Rodrigues. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1250/2018. Patrick Menezes Colares. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 

8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1251/2018. Jorge Bauer Rodrigues Machado. Técnico Do MPU/Apoio Téc Adm/Seg. Inst. e 

Transporte. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) 

referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no 

período de 8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1252/2018. Eugênio Batista da Silva. Técnico do MPU/Apoio Téc Adm/Seg. Inst e 

Transportes. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três 

centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser 

realizado no período de 8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1253/2018. Luis Felipe Schneider Kircher. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.415,87 (um mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) referente ao 

Simpósio "Acordo Penal de Não Persecução", em São Paulo, a ser realizado no período de 24/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1254/2018. Bruno Bez Batti. Analista Processual. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) referente ao Curso de 
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Aperfeiçoamento "Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT", em Brasília, a ser realizado no 

período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1255/2018. João Akira Omoto. Diretor-Geral da ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 

4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.393,15 (três mil, trezentos e noventa e três reais e quinze centavos) referente ao Simpósio "Refugiados 
e Migrantes no Pará: como acolher e integrar?", em Belém, a ser realizado no período de 25/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1256/2018. Ana Paula Faria Lopes. Secretário Nível 01. Concedo e autorizo o pagamento de 

4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.314,15 (dois mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos) referente ao Simpósio "Refugiados e 

Migrantes no Pará: como acolher e integrar?", em Belém, a ser realizado no período de 25/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1257/2018. Mônica Carneiro Torres. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.314,15 (dois mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos) referente ao Simpósio 
"Refugiados e Migrantes no Pará: como acolher e integrar?", em Belém, a ser realizado no período de 25/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1258/2018. Amanda Aguiar de Souza. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.314,15 (dois mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos) referente ao Simpósio 
"Refugiados e Migrantes no Pará: como acolher e integrar?", em Belém, a ser realizado no período de 25/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1259/2018. Taísa Braga de Almeida. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.426,26 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Controle de Convencionalidades aplicado à Reforma Trabalhista", em São Paulo, a ser realizado no período de 23/7/2018 a 
24/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1260/2018. Alexandre Aparizi. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 

3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1261/2018. Maria Julieta Tepedino de Bragança. Procuradora do trabalho. Concedo e autorizo 

o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1262/2018. Svamer Adriano Cordeiro. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Equidade de gênero e raça no MPU", em Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1263/2018. Carlos Augusto Sampaio Solar. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1264/2018. João Raphael Lima. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 

4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.678,52 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1265/2018. Márcio Andrade Torres. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 
8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1266/2018. Selma Pereira de Santana. Promotora da Justiça Militar. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 
10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1268/2018. Arianne Castro de Araújo Miranda. Procuradora do trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT", em Brasília, a ser 
realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1269/2018. Luis Fabiano de Assis. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Promoção do Trabalho Decente – Atuação do Ministério Público Guiada por Evidências e Orientada para Resultados - PRT 09", em 

Curitiba, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 29/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1270/2018. Luis Fabiano de Assis. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Promoção do Trabalho Decente – Atuação do Ministério Público Guiada por Evidências e Orientada para Resultados - PRT 15", em 
Campinas, a ser realizado no período de 23/8/2018 a 24/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1271/2018. Pedro Antônio de Oliveira Machado. Procurador da República. Concedo e autorizo 

o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.117,26 (um mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 

10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1272/2018. Iara Moura. Jornalista. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor 

total com descontos de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao Mesa-redonda "Fake News e discurso de ódio: da liberdade de expressão à 

responsabilidade com a informação", em Brasília, a ser realizado no período de 1/8/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1273/2018. Daniela Ribeiro Mendes. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao 2ª Reunião sobre o 

Mestrado em Direito com a UCB, no dia 20/07/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1274/2018. Walter Claudius Rothenburg. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) 

referente ao 2ª Reunião sobre o Mestrado em Direito com a UCB, no dia 20/07/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1275/2018. Antônio do Passo Cabral. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "O Novo CPC e a Atuação do MP – Turma II", em Porto Alegre, a ser realizado no período de 15/8/2018 a 17/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1276/2018. Andréa Nice Silveira Lino Lopes. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1277/2018. Éverton Pereira Aguiar Araújo. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.634,52 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 

4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1278/2018. Greice Carolina Novais de Souza Ribeiro. Procuradora do Trabalho. Concedo e 

autorizo o pagamento de 4 diárias no valor total com descontos de R$ 3.156,52 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) 

referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período 

de 4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1279/2018. Léa Émile Maciel Jorge de Souza. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1280/2018. Luercy Lino Lopes. Procurador Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1281/2018. Marco Antônio Delfino de Almeida. Procurador da República. Concedo e autorizo 

o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) 

referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período 

de 4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1282/2018. Marcos Gomes Cutrim. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1283/2018. Martha Diverio Kruse. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1284/2018. Ricardo de Oliveira. Auditor-Fiscal do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: 

uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1286/2018. Daniele Cardoso Escobar. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1287/2018. Sueli Teixeira Bessa. procuradora do trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 

2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1288/2018. Rogério de Miranda Rodrigues. Técnico de Informática. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.314,15 (dois mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos) referente ao Simpósio 

"Refugiados e Migrantes no Pará: como acolher e integrar?", em Belém, a ser realizado no período de 25/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1289/2018. Rômulo Borges Araújo. Técnico Judiciário - Área Administrativa. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Curso eSocial - Sistema de Informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", em Brasília, a ser realizado no período de 

25/7/2018 a 26/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1290/2018. Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes. Procuradora. Concedo e autorizo o pagamento 

de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Simpósio 

"Refugiados e Migrantes no Pará: como acolher e integrar?", em Belém, a ser realizado no período de 25/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1291/2018. Edílson Vitorelli Diniz Lima. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 685,09 (seiscentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) referente à Reunião sobre o 

Mestrado em Direito com a UCB e sobre a Linha de Pesquisa da ESMPU, a realizar-se no dia 20 de julho de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1292/2018. Sílvio Beltramelli Neto. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.117,26 (um mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 
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Aperfeiçoamento "Controle de Convencionalidades aplicado à Reforma Trabalhista", em São Paulo, a ser realizado no período de 23/7/2018 a 

24/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1293/2018. Thiago Gurjão Alves Ribeiro. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Controle de Convencionalidades aplicado à Reforma Trabalhista", em São Paulo, a ser realizado no período de 23/7/2018 a 

24/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1294/2018. Fábio Massahiro Kosaka. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.532,19 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) referente ao 
Atividades relacionadas ao Comitê de Modernização da ESMPU, no período de 1 a 3 de agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1295/2018. Fábio Massahiro Kosaka. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.532,19 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) referente ao 
Atividades relacionadas ao Comitê de Modernização da ESMPU, no período de 13 a 15 de agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1296/2018. Eliabe Soares da Silva. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 

de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.786,03 (três mil, setecentos e oitenta e seis reais e três centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 
10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1297/2018. Valdenice Amália Furtado. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 
10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1298/2018. Fábio George Cruz da Nóbrega. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 
10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1299/2018. Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira. Procuradora Regional da República. 

Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos", em Brasília, a ser realizado no período de 
8/8/2018 a 10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1300/2018. Fernanda Medina Pantoja. Professora e Advogada. Concedo e autorizo o 

pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "O Novo 
CPC e a Atuação do MP – Turma II", em Porto Alegre, a ser realizado no período de 15/8/2018 a 17/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1301/2018. Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT", em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1302/2018. Sérgio Favilla de Mendonça. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Projeto saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1303/2018. João Gustavo de Almeida Seixas. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Trabalho escravo e tráfico de pessoas", em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1304/2018. Vinícius Fernando Alves Fermino. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Trabalho escravo e tráfico de pessoas", em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1305/2018. Gabriela Tavares Miranda Maciel. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 
4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1306/2018. Marcelo dos Santos Amaral. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.281,18 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1307/2018. Marco Antônio Costa Prado. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 
6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1308/2018. Cléber de Araújo. Técnico do MPU. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 920,26 (novecentos e vinte reais e vinte e seis centavos) referente ao Gravação de videoaulas do Curso de 

EaD Especialização a distância do novo modelo "Governança da Tecnologia da Informação" (Novo modelo EaD)/ disciplina Gestação de TIC, 
Processos e Pessoas, em Brasília, no dia 27 de setembro de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1309/2018. Alexandre Aparizi. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 

4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.637,15 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1310/2018. Alexandre Parreira Guimarães. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1311/2018. Alisson Nelicio Cirilo Campos. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1312/2018. Bruno Luís Farias Rizzo. Técnico do MPU. Concedo e autorizo o pagamento de 

2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1313/2018. Caio Silveira Paschoal. Analista Processual. Concedo e autorizo o pagamento de 

3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1314/2018. César Augusto Souza. Técnico do MPU. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1315/2018. Cláudia Ferreira de Brito. Técnico MPU. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1316/2018. Cláudio Dutra Fontella. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1317/2018. Eron Freire dos Santos. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 

de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.637,15 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1318/2018. Gustavo Moysés da Silveira. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1319/2018. Heder Souza Inácio. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo o pagamento de 

4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.314,15 (dois mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
"Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1320/2018. Igor Daniel Cavalcante de Melo. Analista do MPU. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1321/2018. Ivan Sérgio Camargo dos Santos. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1322/2018. Jacira Monteiro de Assis Bulhões. Analista do MPU. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.423,39 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1323/2018. Jefth Leonardo Vasconcelos César. Técnico do MPU. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1324/2018. Jeiel Batista da Costa. Assessor Nível - CC2. Concedo e autorizo o pagamento de 

2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1325/2018. José Ricardo Zorzi. Analista do MPU. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 2.822,65 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1326/2018. Júlio Carlos Schwonke de Castro Júnior. Procurador da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1327/2018. Lucas Costa Almeida Dias. Analista do MPU. Concedo e autorizo o pagamento de 

2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1328/2018. Tatiana de Noronha Versiani Ribeiro. Procuradora da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1329/2018. Yuri Corrêa da Luz. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 

3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1330/2018. Andréa Cristina Godoy Zamur. Coordenadora de Políticas para Imigrantes. 

Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao 

Simpósio "Refugiados e Migrantes no Pará: como acolher e integrar?", em Belém, a ser realizado no período de 25/7/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1331/2018. Rhayssa Castro Sanches Rodrigues. Procuradora da República. Concedo e autorizo 

o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Simpósio "Refugiados e Migrantes no Pará: como acolher e integrar?", em Belém, a ser realizado no período de 25/7/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1332/2018. Larissa da Cruz Santiago. Publicitária. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Mesa-redonda "Fake News e discurso de ódio: da liberdade 

de expressão à responsabilidade com a informação", em Brasília, a ser realizado no período de 1/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1333/2018. Hilton Araújo de Melo. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 

de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1334/2018. Keley Kristiane Vago Cristo. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 

6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1335/2018. Márcio Rogério da Silva Garcia. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 4.331,30 (quatro mil, trezentos e trinta e um reais e trinta centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1336/2018. Adriano Barros Fernandes. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3 diárias no valor total com descontos de R$ 2.519,89 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1337/2018. Álvaro Luiz de Mattos Stipp. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período 
de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1338/2018. Ângelo Roberto Ilha da Silva. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período 

de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1339/2018. Bruno José Silva Nunes. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3 diárias no valor total com descontos de R$ 2.519,89 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 

17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1340/2018. João Carlos de Carvalho Rocha. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período 
de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1341/2018. José Leonardo Lussani da Silva. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1342/2018. Letícia Ribeiro Marquete. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1343/2018. Rafael Paula Parreira Costa. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1344/2018. Bruno José Silva Nunes. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.117,26 (um mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1345/2018. Carlos Alberto dos Rios Júnior. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.644,40 (dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado no período 
de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1346/2018. Fábio Holanda Albuquerque. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1347/2018. José Augusto Torres Potiguar. Procurador Regional da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado no 

período de 19/9/2018 a 21/9/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1348/2018. Juliana Mendes Daun Fonseca. Procurador. Concedo e autorizo o pagamento de 

2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1349/2018. Ládia Mara Duarte Chaves. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1350/2018. Paulo Henrique Ferreira Brito. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1351/2018. Rafael Klautau Borba Costa. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.756,52 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) 

referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado 

no período de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1352/2018. Ricardo Tadeu Sampaio. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.563,12 (dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos) referente ao Curso 

de Aperfeiçoamento "Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 

19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1353/2018. Alberto Bastos Balazeiro. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.532,19 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) referente ao 

Reunião Técnica das Escolas de Governo (ENEG 2018), que acontecerá em Natal/RN no dia 02 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1354/2018. Renata Souza Mendes. Chefe da Divisão de Desenvolvimento Organizacional. 

Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove 

centavos) referente à Reunião Técnica das Escolas de Governo (ENEG 2018), que acontecerá em Natal/RN no dia 02 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1355/2018. Bruno Gomes Borges da Fonseca. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente à Gravação de 

videoaulas disciplina Direito Humano e Fundamental ao Trabalho (Novo modelo EaD) do curso de especialização Direitos Humanos e Trabalho, em 
Brasília, no dia 22 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1356/2018. Priscila Dibi Schvarcz. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 

de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 

Aperfeiçoamento "Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 
6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1357/2018. José Gladston Viana Correia. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1358/2018. Waldenir Bernini Lichtenthaler. Analista/Perícia/Antropologia. Concedo e 

autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1359/2018. Júlio Carlos Schwonke de Castro Júnior. Procurador da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 

ao Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período 

de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1360/2018. Tiago Misael de Jesus Martins. Procurador da República. Concedo e autorizo o 

pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 

17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1361/2018. Daniel Chiaretti. Juiz Federal. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diárias no 

valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Refugiados, apátridas e estrangeiros 

indocumentados: teoria e prática de atuação", em Brasília, a ser realizado no período de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1363/2018. Ileana Neiva Mousinho. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o 

pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Gravação de 

videoaulas Curso EaD, referentes ao PAC nº 0.01.000.1.002763/2018-35 , em Brasília, no dia 09 de agosto de 2018. 
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