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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA PRPB Nº 73, de 14 de março de 2019.

Cria  grupos  de  trabalho  para  o  planejamento,  coordenação  e 
acompanhamento dos resultados do Plano de Atuação Finalística do 
MPF na Paraíba para o biênio 2019-2020, aprovado e divulgado pela 
PORTARIA Nº 53, de 28 de fevereiro de 2019.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando a  aprovação  e  publicação  do  PLANO  DE  ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA para o biênio 2019-2020, destinado a nortear  as ações desenvolvidas pelo 

MPF na Paraíba em prol da concretização das metas e objetivos como estratégicos em suas 

diversas áreas de atuação, a fim de alcançar resultados demandados pela sociedade, buscando 

a realização dos objetivos fundamentais da República e dos direitos fundamentais (art. 3º da 

CR/1988);

Considerando a necessidade de criação de grupos de trabalho para definir as 

etapas a serem cumpridas para a realização dos projetos e iniciativas estabelecidos no Plano 

de Atuação Finalística,

RESOLVE:

Art.  1.º  Criar  cinco  Grupos  de  Trabalho  para  a  implementação de  cada  uma  das  cinco 

iniciativas que integram o Plano de Atuação Finalística do MPF/PB para o biênio 2019-2020, 

conforme anexo.

Art. 2.º Os Grupos de Trabalho serão formados por um coordenador e mais dois membros ou 

servidores lotados no Estado a serem indicados pelo coordenador. 



Art.  3.º  As  atividades  dos  Grupos  de  Trabalho  envolvem  o  planejamento,  execução, 

coordenação e o acompanhamento dos resultados.

Parágrafo  único: Quando  a  execução  das  atividades  envolver  atuação  finalística,  serão 

observados  os  princípios  da  territorialidade,  livre  distribuição,  independência  funcional  e 

demais correlatos. 

Art. 4.º As iniciativas contidas no  Plano de Atuação Finalística do MPF/PB para o biênio 

2019-2020  não excluem outras  iniciativas  de igual  natureza provenientes das Câmaras  de 

Coordenação do MPF ou do CNMP, nem afetam a priorização de outros temas a critério de 

qualquer membro no Estado. 

Art. 5.º O prazo de existência dos Grupos de Trabalho corresponde à duração da iniciativa, 

conforme Plano de Atuação Finalística. 

§  1.º:  No  prazo  de  até  60  (sessenta)  dias  da  criação  do  Grupo  de  Trabalho,  deve  ser 

apresentado  e  divulgado  por  cada  coordenador  o  planejamento  das  atividades,  com  o 

respectivo cronograma de implementação.

§ 2.º: No prazo de até 60 (sessenta) dias do encerramento das atividades, deve ser apresentado 

e divulgado por cada coordenador os resultados das iniciativas referentes ao  biênio 2019-

2020.

Art.  6.º  Casos omissos e dúvidas serão objeto de deliberação  entre Procurador-chefe e os 

coordenadores dos Grupos de Trabalho. 

MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA

Esse texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 26 mar. 2019. Caderno administrativo, 
p. 49.
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ANEXO DA PORTARIA PRPB Nº XX, DE XXDE MARÇO DE 2019
GRUPOS DE TRABLAHO CONFORME PLANO DE ATUAÇÃO FINALÍSTICA DO MPF/PB PARA O BIÊNIO 2019-2020

Grupos de Trabalho conforme PORTARIA Nº 53, 
de 28 de fevereiro de 2019 INICIATIVA COORDENADOR

GT 01 – Otimização das investigações

Otimização das investigações, saneando feitos antigos, com fundamentos em orientações e enunciados das 
Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive se expedindo recomendações  
à Polícia Federal no sentido de igualmente otimizar a tramitação de inquéritos. Dentro desse cenários, 
estabelecer  metas  de  redução  de  acervos  de  procedimentos  investigatórios  e  inquéritos  policiais, 
permitindo a concentração em investigações e acompanhamento de fatos mais relevantes e atuais; 

RODOLFO ALVES SILVA

GT 02 – Banco de dados

Compartilhamento de informações sobre operações e atuações relevantes no Estado, com a criação de 
banco de dados estadual em nuvem sobre empresas e pessoas investigadas, notadamente envolvidas em 
crimes e atos de corrupção, permitindo acesso amplo a todos os procuradores.  O banco de dados será 
gerido pela SEPAD (Seção de Pesquisa e Análise), com o auxílio dos gabinetes respectivos. O banco de  
dados será desenvolvido para permitir indexação, sendo alimentado permanentemente pelos gabinetes, com 
gestão via SEPAD. Também deve-se permitir interface com o Ministério Público Estadual, por intermédio  
do GAECO, com o Ministério Público de Contas e Polícia Federal;

TIAGO MISAEL DE JESUS 
MARTINS



GT 03 – Saúde e Educação

Criação de Sub-Grupos de Trabalho Investigativos nas áreas de Saúde e Educação, com levantamentos 
amplos pela SEPAD, inclusive do software I2.  Aprofundamento nos estudos do caminho dos recursos 
públicos e na forma de gestão pelos poderes públicos locais nessas duas áreas sensíveis. Promover oficinas  
com TCE e CGU, para aprofundamento e melhor capacitação de membros e servidores do Ministério 
Público Federal. Estabelecer reuniões de trabalho com o Ministério Público Estadual para melhor definição 
de atribuições nessas duas áreas e atuações conjuntas;

SÉRGIO RODRIGO 
PIMENTEL DE CASTRO 

PINTO

GT 04 – Obras públicas

Seleção,  por  amostragem,  de  municípios  para  levantamento  de  obras  com recursos  públicos  federais  
executadas nos últimos 5 anos, com realização de diligências in loco, avaliando o impacto social do gasto 
dos recursos públicos, a existência de obras inacabadas, o perfil das empresas contratadas e a existência de  
indícios de irregularidades. Possibilidade de criação de Grupos de Trabalho para realização dessas análises. 

BRUNO BARROS 
ASSUNÇÃO

GT 05 – Comunicação Incentivar o uso do sistema MPF Serviços pela população do estado. JOSÉ GODOY BEZERRA 
DE SOUSA


