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ATOS DO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA  

 

##ÚNICO: | ADMIN-PGR - PGR-00495769-2020| 

PORTARIA PGR/MPF Nº 1.033, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

O VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a deliberação do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal na 2ª Sessão Ordinária Eletrônica, realizada de 7 a 14 de novembro de 2020 (PGEA nº 1.00.001.000033/2020-46), resolve: 

Convalidar, nos termos do art. 204, § 2º da Lei Complementar 75/93, o afastamento parcial, com exercício das funções institucionais 

mediante teletrabalho, do Procurador da República EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR, lotado no 8º Ofício da PR-AM, para participar do 

curso de Mestrado em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Brasília – UCB, Brasília-DF, nos dias 6 e 7.8, 3 e 4.9, 1° e 2.10, 5 e 

6.11 e 3 e 4.12.2020. 

 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

 

SECRETARIA GERAL 
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPFADJ - PGR-00495892-2020| 

DESPACHO Nº 1.508, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativa MPF/PGR nº 1.00.000.019077/2020-50. ASSUNTO: Lotação Provisória. 

INTERESSADO: JOAO ALEIXO KUBISZESKI DILL, matrícula n° 26746, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Tecnologia da Informação e 

Comunicação, lotado na Procuradoria da República no Município de Santo Ângelo/RS. DECISÃO: Tendo em vista o que consta do processo em 

referência, bem como na Informação/SGP nº PGR-00478383/2020, AUTORIZO a lotação provisória do servidor na Procuradoria Geral da República, 

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. 

 

CLEUBER DELANO JOSE LISBOA FILHO 

Secretário-Geral Adjunto Interino do MPF 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPFADJ - PGR-00495894-2020| 

DESPACHO Nº 1.510, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativa MPF/PGR nº 1.00.000.019077/2020-50. ASSUNTO: Lotação Provisória. 

INTERESSADO: TIAGO CALMON DE JESUS, matrícula n° 19830, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação, 

lotado na Procuradoria da Republica no Estado da Bahia. DECISÃO: Tendo em vista o que consta do processo em referência, bem como na 
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Informação/SGP nº PGR-00478383/2020, AUTORIZO a lotação provisória do servidor na Procuradoria Geral da República, em caráter excepcional, 

pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 19 da Portaria PGR/MPU nº 424, de 5 de julho de 2013. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE 

CIÊNCIA. 

 

CLEUBER DELANO JOSE LISBOA FILHO 

Secretário-Geral Adjunto Interino do MPF 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPFADJ - PGR-00495893-2020| 

DESPACHO Nº 1.515. DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativa MPF/PGR nº 1.00.000.019077/2020-50. ASSUNTO: Lotação Provisória. 

INTERESSADO:  DANIEL ARTUR SEELIG, matrícula nº 9670, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Tecnologia da Informação, lotado na 

Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul. DECISÃO: Tendo em vista o que consta do processo em referência, bem como na 

Informação/SGP nº PGR-00478383/2020, AUTORIZO a lotação provisória do servidor na Procuradoria Geral da República, 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. 

 

CLEUBER DELANO JOSE LISBOA FILHO 

Secretário-Geral Adjunto Interino do MPF 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPFADJ - PGR-00495782-2020| 

DESPACHO Nº 1.578, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativa MPF/PGR nº 1.00.000.022325/2020-40. ASSUNTO: Licença para 

Capacitação. INTERESSADO: GEORGE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO, Técnico do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação, matrícula 

nº 26822-4. DECISÃO: Considerando o disposto nos artigos 6º, II, e 7º, III, do Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria 

SG/MPF nº 382, de 05/05/2015, e de acordo com o contido na Informação 18311/2020/SGP - PGR-00490394/2020, DEFIRO a licença para capacitação 

no período de 07/01/2021 a 26/03/2021 (79 dias), referente ao quinquênio aquisitivo de 26/12/2014 a 24/12/2019, em conformidade com o disposto no 

artigo 87 da Lei nº 8.112/1990 e na Portaria PGR/MPU nº 42/2014. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA, inclusive quanto ao disposto no 

artigo 11 da Portaria PGR/MPU nº 42/2014. 

 

CLEUBER DELANO JOSE LISBOA FILHO 

Secretário-Geral Adjunto interino do MPF 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPFADJ - PGR-00495781-2020| 

DESPACHO Nº 1.579, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: PGEA MPF/PGR nº 1.00.000.026226/2019-01. ASSUNTO: Conversão de licença-prêmio em pecúnia. 

INTERESSADA: NÉRIA LÚCIA TOSTES, Analista do MPU/Gestão Pública, matrícula nº 3841-5. DECISÃO: Considerando o disposto nos artigos 6º, 

II, e 7º, III, do Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05/05/2015, e de acordo com o contido no Edital 

nº 3, de 4/12/2020, publicado no DOU nº 233, de 7/12/2020, e na Informação 18472/2020/SGP - PGR-00493924/2020, INDEFIRO a conversão de 

licença-prêmio em pecúnia por inobservância do prazo estabelecido pela Administração para apresentação do requerimento. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

CLEUBER DELANO JOSE LISBOA FILHO 

Secretário-Geral Adjunto interino do MPF 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

##ÚNICO: | ADMIN-SA - PGR-00495700-2020| 

PORTARIA Nº 226, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Designação de fiscais de Instrumento Negocial 

 

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi atribuída 

pelo artigo 74, inciso XI, da Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados como fiscais do respectivo Instrumento Negocial: 

Fiscal Administrativo: ROSÂNGELA MAGARÃO PONCIONI, matrícula 7286. 

Fiscal Administrativo Substituto: CRISTIANE SANTOS FERREIRA, matrícula 16241. 

Fiscal Técnico: MARCOS RONALDO FREIRE DE ARAÚJO, matrícula 11617. 

Fiscal Técnico Substituto: LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA, matrícula 3838. 

Instrumento Negocial: Termo de Contrato nº 65/2020 

Empresa: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - CNPJ nº 01.342.660/0001-13. 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Conjuntos de Uniformes Sociais ajustados para atender demanda da atividade 

de segurança institucional e funções correlatas, em atendimento à estrutura do órgão e as ações de segurança de autoridades, conforme especificações e 

condições descritas no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 29/2020/PGT/MPT, no Termo de Referência e nos Processos PGEA 

20.02.0001.0000881/2020-84 (MPT) e PGEA 1.00.000.020858/2020-97 (MPF). 

Art. 2º O fiscal e seu substituto ficam designados pelo prazo de vigência do Contrato, incluindo as prorrogações que venham a ocorrer. 

Art. 3º Os afastamentos do fiscal e do substituto que permitam agendamento prévio não poderão ser usufruídos em datas coincidentes. 
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Art. 4º Quando houver a necessidade de mudança do fiscal titular e/ou seu substituto, a unidade requisitante do objeto contratado 

deverá, formalmente, levar o fato ao conhecimento da Divisão de Gestão Documental de Contratos da Subsecretaria de Gestão Contratual/SA. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ADRIANA VAN DOORNIK DUTRA NUNES 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-AC - PR-AC-00020343-2020| 

PORTARIA Nº 63, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso da atribuição conferida pelo disposto no 

art. 33, inciso VI, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF n. 382, de 5 de maio de 2015, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Dispensar o servidor ALAN DA SILVA SANTOS, matrícula 29109, ocupante do cargo de Analista do MPU/Gestão Pública, 

do encargo de substituto eventual da função de confiança de Chefe do Setor de Registro e Acompanhamento Funcional, FC-1, da Procuradoria da 

República no Acre. 

Art. 2º. Designar a servidora FERNANDA LIMA DE SOUSA MOURA, matrícula 4016, ocupante do cargo de Técnico do 

MPU/Administração, para exercer o encargo de substituto eventual da função de confiança de Chefe do Setor de Registro e Acompanhamento Funcional, 

FC-1, da Procuradoria da República no Acre. 

Art. 3º. Esta Portaria produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. 

 

RICARDO ALEXANDRE SOUZA LAGOS 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-ALG-BA-00003941-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre o Ofício Especial de Procurador dos Direitos do Cidadão na PRM-

Alagoinhas/BA, em cumprimento à Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro 

de 2020, que distribuiu os Ofícios Especiais de Procurador dos Direitos do 

Cidadão nas Procuradorias da República nos Municípios. 

 

Art. 1º. A Procuradoria da República no Município de Alagoinhas/BA passa a ser composta por: 

I – 1 (um) ofício comum, denominado 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Alagoinhas/BA; e 

II – 1 (um) ofício especial, denominado Procurador dos Direitos do Cidadão na Procuradoria da República no Município de 

Alagoinhas/BA. 

Art. 2º. O ofício comum da Procuradoria da República no Município de Alagoinhas/BA tem por atribuição atuar, judicial e 

extrajudicialmente, nas matérias submetidas à coordenação e/ou revisão da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, consoante a divisão temática estabelecida pela Resolução CSMPF nº 20, de 06 de fevereiro de 1996, e suas alterações posteriores. 

Art. 3º. O ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão na Procuradoria da República no Município de Alagoinhas/BA tem 

por encargo promover a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, assegurando seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de 

serviços de relevância pública, com as atribuições dos arts. 11 a 16 da Lei Complementar 75/93. 

§1º. O ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão atua sob a coordenação e revisão da Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão, respeitada a independência funcional, consoante o art. 41, parágrafo único, da Lei Complementar 75/93. 

§2º. O ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão será provido por membro lotado na Procuradoria da República no 

Município de Alagoinhas/BA. 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor e tem eficácia a partir de 01 de janeiro de 2021, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 

de dezembro de 2020. 

PUBLIQUE-SE. 

ENCAMINHE-SE CÓPIA AO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, AO PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA E À PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, PARA OS DEVIDOS FINS. 

 

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-EUN-BA-00005737-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

O Procurador da República da Procuradoria da República no Município de Eunápolis/BA, no uso de suas atribuições legais, 

considerando os termos previstos na Resolução CSMPF nº 104, de 6 de abril de 2010; na Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020, que 

altera o Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1, de 26 de setembro de 2014; e na Portaria PGR/MPF Nº 755, de 18 de dezembro de 2020, que distribuíu 

ofícios especiais e de administração nas unidades do Ministério Público Federal, RESOLVE: 

Art. 1º. A Procuradoria da República no Município de Eunápolis passa a ser composta por 1 (um) ofício comum, doravante 

denominado 1º Ofício da Procuradoria da República de Eunápolis/BA (“1º Ofício da PRM-Eunápolis”), e um ofício especial, criado pela Portaria 

PGR/MPF Nº 755, de 18 de dezembro de 2020, doravante denominado ofício especial do “Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da 

República de Eunápolis/BA” (“PDC-Eunápolis”). 
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Art. 2º. O ofício do PDC-Eunápolis tem atribuição para oficiar em procedimentos extrajudiciais e judiciais relativos às matérias 

submetidas à coordenação e revisão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, notadamente na promoção da defesa dos direitos constitucionais 

do cidadão, assegurando seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública, nos termos do artigo 11 e 

seguintes da Lei Complementar 75/1993. 

Art. 3º. O 1º Ofício da PRM-Eunápolis tem atribuição para oficiar em procedimentos extrajudiciais e judiciais relativos às matérias 

submetidas à coordenação e revisão das 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal; 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal; 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal; e 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, conforme divisão estabelecida na Resolução CSMPF, nº. 20 de 06 de 

fevereiro de 1996 e suas alterações. 

Art. 4º. Ofício do PDC-Eunápolis será provido por membro lotado na Procuradoria da República de Eunápolis, designado pelo 

Procurador-Geral da República, nos termos do art. 1º, § 2º, da Portaria PGR/MPF Nº755, de 18 de dezembro de 2020. 

§ 1º. O exercício das funções do ofício do PDC-Eunápolis dar-se-á de forma cumulada com as atribuições do 1º Ofício da PRM-

Eunápolis. 

§ 2º. A substituição, em caso de afastamento ou férias do titular do 1º Ofício da PRM-Eunápolis, implicará em substituição no ofício 

do PDC, em razão do acúmulo de atribuições. 

Art. 5ª. Esta portaria será publicada e imediatamente submetida ao Conselho Superior do Ministério Público Federal para 

homologação, e terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021. 

 

FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PR-BA-00097776-2020| 

PORTARIA N° 3, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre a repartição de atribuições entre os ofícios da Procuradoria da 

República no Município de Vitória da Conquista, em atendimento ao disposto na 

Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal. 

 

O PROCURADOR-COORDENADOR DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, estabelece 

regras mínimas comuns que devem orientar a repartição de atribuições nas unidades do Ministério Público Federal, com necessária submissão das 

regulamentações locais ao CSMPF, para aprovação; 

CONSIDERANDO que a Resolução CSMPF/RSU nº 32, de 2 de abril de 2019, dispõe sobre a repartição de atribuições entre os 

Ofícios da Procuradoria da República no Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO que a Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020, distribuiu ofícios especiais e de administração nas 

unidades do Ministério Público Federal, dentre eles o Ofício Especial de Procurador dos Direitos do Cidadão nas Procuradorias da República nos 

Municípios, estabelecendo prazo de 30 dias para as unidades adequarem seus ofícios e critérios de distribuição aos termos da citada Portaria; 

RESOLVEM: 

Art. 1º  A Procuradoria da República no Município de Vitória da Conquista é composta pelos seguintes ofícios: 

I -  2  ofícios comuns; 

II - 1 ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. Os ofícios comuns serão ocupados mediante modalidades ordinárias de provimento originário e derivado, ao passo 

que o ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão será ocupado cumulativamente por um dos Membros titulares dos ofícios comuns desta 

Procuradoria da República, conforme ato de designação específico. 

Art. 2º  As notícias de fato, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, procedimentos de acompanhamento, notícias crime, 

comunicações de prisão em flagrante, inquéritos policiais, processos judiciais de qualquer natureza, inclusive cartas precatórias e de ordem, precatórias 

ministeriais, procedimentos de cooperação internacional, bem como quaisquer outros documentos e atividades relacionadas à atividade finalística ou 

administrativa ministerial serão submetidos a distribuição entre os ofícios pelo Sistema Único. 

§ 1º  O ofício especial será responsável pela organização da sala de atendimento ao cidadão e demais atos afetos à Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão que não demandem a instauração de notícia de fato, procedimento preparatório ou inquérito civil. 

§ 2º Os procedimentos afetos à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão serão distribuídos livre e equitativamente entre os ofícios, conforme disciplinado em ato normativo próprio. 

§ 3º Os feitos nos quais a atribuição seja a de custos legis serão distribuídos livre e equitativamente entre os ofícios comuns da 

unidade. 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será imediatamente encaminhada ao Conselho Superior do Ministério 

Público Federal para homologação, e ao Gabinete do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para conhecimento e adoção 

das providências administrativas necessárias. 

Parágrafo único.  O exercício cumulativo do ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão será realizado em regime de 

alternância mensal entre os titulares dos ofícios comuns desta Procuradoria da República, a partir de 1º de janeiro de 2021 (Portaria PGR/MPF nº 755, 

de 18 de dezembro de 2020, art. 4º, §§ 1º e 2º, e art. 6º), iniciando-se pelo 1º Ofício. 

Art. 4º  Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos em comum acordo pelos Procuradores da República lotados na Procuradoria 

da República no Município de Vitória da Conquista, levando-se em conta os demais atos normativos que disciplinam a matéria. 
 

ROBERTO DOLIVEIRA VIEIRA 

Procurador-Coordenador 
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##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-ALG-BA-00003942-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Designa o Procurador da República responsável pelo Ofício Especial de 

Procurador dos Direitos do Cidadão na PRM-Alagoinhas/BA, em cumprimento à 

Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020, que distribuiu os Ofícios 

Especiais de Procurador dos Direitos do Cidadão nas Procuradorias da República 

nos Municípios. 

 

CONSIDERANDO a distribuição dos Ofícios Especiais de Procurador dos Direitos do Cidadão nas Procuradorias da República nos 

Municípios, levada a efeito pela Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020; 

CONSIDERANDO o detalhamento das atribuições desse ofício no âmbito da Procuradoria da República no Município de 

Alagoinhas/BA, levado a efeito pela Portaria MPF/ALG nº 02, de 29 de dezembro de 2020; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA, no uso de suas atribuições; 

RESOLVE: 

Art. 1º. O ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão na Procuradoria da República no Município de Alagoinhas/BA será 

exercido, em regime de acumulação de ofícios, pelo Procurador da República EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS, único membro do Ministério 

Público Federal lotado e em exercício na Procuradoria da República no Município de Alagoinhas/BA. 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor e tem eficácia a partir de 01 de janeiro de 2021, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 

de dezembro de 2020. 

PUBLIQUE-SE. 

ENCAMINHE-SE CÓPIA AO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, AO PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA E À PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, PARA OS DEVIDOS FINS. 

 

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-FSA-BA-00012854-2020| 

PORTARIA N° 5, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre a repartição de atribuições entre os ofícios da Procuradoria da 

República no Município de Feira de Santana, em atendimento ao disposto na 

Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal. 

 

O PROCURADOR-COORDENADOR DA REPÚBLICA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA 

DE SANTANA, considerando o teor da Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, do Ato Conjunto 

PGR/CASMPU nº 1, de de 26 de setembro de 2014, e da Portaria PGR/MPF nº755, de 18 de dezembro de 2020, RESOLVE: 

Art. 1º. A Procuradoria da República no Município de Feira de Santana é composta por 3 (três) ofícios comuns. 

Art. 2º. As notícias de fato, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, procedimentos de acompanhamento, notícias crime, 

comunicações de prisão em flagrante, inquéritos policiais, processos judiciais de qualquer natureza, inclusive cartas precatórias e de ordem, precatórias 

ministeriais, procedimentos de cooperação internacional, bem como quaisquer outros documentos e atividades relacionadas à atividade finalística ou 

administrativa ministerial serão distribuídos livre e equitativamente entre os ofícios pelo Sistema Único, observando-se as atribuições definidas nesta 

Portaria. 

§1º. As audiências e feitos afetos às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal serão 

distribuídos livre e equitativamente entre os 3 (três) ofícios comuns. 

§2º. A participarão na escala de atuação em audiências caberá a todos os membros lotados na unidade, conforme distribuição a ser 

efetuada através de aplicativo/sistema próprio. 

Art. 3º. Fica distribuído na Procuradoria da República no Município de Feira de Santana, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, 

de 18 de dezembro de 2020, o ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão. 

§1º. O ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão será ocupado cumulativamente por um dos Membros titulares dos 

ofícios comuns desta Procuradoria da República, conforme ato de designação específico. 

§2º.  O ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão ficará responsável pela Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC), por 

questões administrativas relacionadas à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e por demandas urgentes relacionadas à cidadania, devendo ser 

distribuídas as demais matérias entre os ofícios comuns da PRM Feira. 

Art. 4º. Será respeitada a atração da atribuição em casos de prevenção, dependência, conexão e continência. 

Art. 5º. Os feitos nos quais a atribuição seja a de custos legis serão divididos livre e equitativamente entre todos os ofícios comuns da 

unidade. 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será imediatamente encaminhada ao Conselho Superior do Ministério 

Público Federal para homologação. Encaminhe-se cópia ao Gabinete da Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para 

conhecimento e adoção das providências administrativas necessárias. 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da República 

 Procurador-Coordenador da PRM Feira de Santana 
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##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-ILH-BA-00010012-2020| 

PORTARIA N° 5, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

OS PROCURADORES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO EM ILHÉUS/ITABUNA, no uso de suas atribuições 

legais, considerando os termos previstos na Resolução CSMPF nº 104, de 6 de abril de 2010; na Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020, 

que altera o Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1, de 26 de setembro de 2014; e na Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020, que cria o ofício 

especial do “Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República Polo em Ilhéus/Itabuna. 

RESOLVE: 

Art. 1º. O exercício cumulativo do ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão se dará em regime de alternância bimestral 

entre os titulares dos 1º e 3º Ofícios comuns desta Procuradoria, a partir de 1º de janeiro de 2021, iniciando-se pelo 1º Ofício, salvo alteração ou disposição 

contrária expressa em ato a ser editado pela autoridade designadora, por indicação proposta pelos membros desta PRM, a fim de atender a situações 

supervenientes ou peculiaridades locais (inclusive, férias, afastamentos/licenças e outras). 

Art. 2º. Esta Portaria será publicada e imediatamente encaminhada ao Gabinete do Procurador-Geral da República (art. 1º, § 2º, da 

Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020) e ao Gabinete da Procuradora-Chefe da Procuradoria da República na Bahia para conhecimento 

e providências, e terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021. 

 

TIAGO MODESTO RABELO 

Procurador da República 

 

MARCELA RÉGIS FONSECA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-BJL-BA-00003946-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre o Ofício Especial de Procurador dos Direitos do Cidadão na PRM-

Bom Jesus da Lapa/BA, em cumprimento à Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de 

dezembro de 2020, que distribuiu os Ofícios Especiais de Procurador dos Direitos 

do Cidadão nas Procuradorias da República nos Municípios. 

 

Art. 1º. A Procuradoria da República no Município de Bom Jesus da Lapa/BA passa a ser composta por: 

I – 1 (um) ofício comum, denominado 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Bom Jesus da Lapa/BA (“1º Ofício 

da PRM-Bom Jesus da Lapa/BA”); e 

II – 1 (um) ofício especial, denominado ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão na Procuradoria da República no 

Município de Bom Jesus da Lapa/BA (“PDC-Bom Jesus da Lapa/BA”). 

Art. 2º. O 1º Ofício da PRM-Bom Jesus da Lapa/BA tem por atribuição atuar, judicial e extrajudicialmente, nas matérias submetidas 

à coordenação e/ou revisão da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consoante a divisão temática 

estabelecida pela Resolução CSMPF nº 20, de 06 de fevereiro de 1996, e suas alterações posteriores. 

Art. 3º. O ofício do PDC-Bom Jesus da Lapa/BA tem por encargo promover a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, 

assegurando seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública, com as atribuições dos arts. 11 a 16 da Lei 

Complementar 75/93. 

§1º. O ofício do PDC-Bom Jesus da Lapa/BA atua sob a coordenação e revisão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 

respeitada a independência funcional, consoante o art. 41, parágrafo único, da Lei Complementar 75/93. 

§2º. O ofício do PDC-Bom Jesus da Lapa/BA será provido por membro lotado na Procuradoria da República no Município de Bom 

Jesus da Lapa/BA. 

§3º. O exercício das funções do ofício do PDC-Bom Jesus da Lapa/BA dar-se-á de forma cumulada com as atribuições do 1º Ofício 

da PRM-Bom Jesus da Lapa/BA. 

§4º. A substituição, em caso de afastamento ou férias do titular do 1º Ofício da PRM-Bom Jesus da Lapa/BA, implicará em 

substituição no ofício do PDC-Bom Jesus da Lapa/BA, em razão do acúmulo de atribuições. 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor e tem eficácia a partir de 01 de janeiro de 2021, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 

de dezembro de 2020. 

PUBLIQUE-SE. 

ENCAMINHE-SE CÓPIA AO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, AO PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA E À PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, PARA OS DEVIDOS FINS. 

 

ROBERT RIGOBERT LUCHT 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-CFR-BA-00006028-2020| 

PORTARIA N° 6, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre a repartição de atribuições  e indica a Procuradora dos Direitos do 

Cidadão na Procuradoria da República no Município de Campo Formoso 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA na Procuradoria da República no Município de Campo Formoso no uso de suas atribuições 

legais: 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que 

estabelece regras mínimas comuns que devem orientar a repartição de atribuições nas unidades do Ministério Público Federal, com necessária submissão 

das regulamentações locais ao CSMPF, para aprovação; 
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CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020, que distribui ofícios especiais e de 

administração nas unidades do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PR-BA Nº 343, de 23 de dezembro de 2020, que estabelece regras para distribuição dos 

ofícios especiais e de administração no âmbito do Ministério Público Federal na Bahia, 

RESOLVE: 

Art. 1º A Procuradoria da República no Município de Campo Formoso é composta pelos seguintes ofícios: 

I - 1 (um) ofício comum; 

II - 1 (um) ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 

2020. 

Art. 2º As notícias de fato, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, procedimentos de acompanhamento, notícias crime, 

comunicações de prisão em flagrante, inquéritos policiais, processos judiciais de qualquer natureza, inclusive cartas precatórias e de ordem, precatórias 

ministeriais, procedimentos de cooperação internacional, bem como quaisquer outros documentos e atividades relacionadas à atividade finalística ou 

administrativa ministerial serão distribuídos ao Ofício Comum Único, observando-se as atribuições definidas nesta Portaria. 

§1º. Os procedimentos afetos às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal serão 

distribuídos ao Ofício Comum Único. 

§2º. A participação em audiências, reuniões ou diligências externas caberá ao membro titular do Ofício Comum Único, exceto nos 

casos de afastamento, caso em que caberá ao substituto designado, nos termos regulamentares. 

§3º. Os procedimentos/processos afetos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão serão distribuídos ao Ofício Especial do 

Procurador dos Direitos do Cidadão. 

Art. 3º. Será respeitada a atração da atribuição em casos de prevenção, dependência, conexão e continência. 

Art. 4º. A Procuradora da República titular do Ofício Comum na PRM/Campo Formoso exercerá as atribuições cumulativas no Ofício 

Especial de Procurador dos Direitos do Cidadão, nos termos do art. 1º, parágrafo 2º, da Portaria PGR/MPF Nº 755, de 18 de dezembro de 2020. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será imediatamente encaminhada ao Gabinete do PGR/chefia de 

gabinete, ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (PGR/CSMPF) para homologação, e ao Gabinete da Procuradora-Chefe da Procuradoria 

da República no Estado da Bahia, para conhecimento e adoção das providências administrativas necessárias. 

§ 1º O exercício cumulativo do ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão será de atribuição da titular do Ofício Comum 

a partir de 1º de janeiro de 2021, em observância ao art. 4º da Portaria PGR/MPF Nº 755, de 18 de dezembro de 2020. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-FSA-BA-00012855-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

O PROCURADOR-COORDENADOR DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o teor da Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1, de de 26 de setembro de 2014, da Portaria PGR/MPF nº755, de 18 de dezembro de 2020, e da Portaria nº 

5, de 29 de dezembro de 2020, da Coordenação da PRM Feira, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Procurador da República SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR, matrícula 1178,  para cumular o ofício especial de 

Procurador dos Direitos do Cidadão da PRM de Feira de Santana nos períodos de 01 a 31 de janeiro de 2021 e de 01 a 28 de fevereiro de 2021. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e será imediatamente encaminhada ao Gabinete do Procurador-Geral 

da República (conforme previsão do art. 1º, § 2º, da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020), e ao Gabinete da Procuradora-Chefe da 

Procuradoria da República no Estado da Bahia, para conhecimento e adoção das providências administrativas necessárias. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da República  

Procurador-Coordenador da PRM Feira de Santana 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-PAF-BA-00009120-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Indica o(a) Procurador(a) dos Direitos do Cidadão – PDC na Procuradoria da 

República no Município de Paulo Afonso- BA. 

 

OS PROCURADORES DA REPÚBLICA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, no 

uso de suas atribuições legais, com fundamento na Portaria PGR/MPF n. 755, de 18 de dezembro de 2020, resolvem: 

Art. 1º.  O exercício cumulativo do ofício especial de Procurador(a) dos Direitos do Cidadão será realizado em regime de alternância 

bimestral entre os titulares dos ofícios comuns desta Procuradoria da República, a partir de 1º de janeiro de 2021 (Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de 

dezembro de 2020, art. 4º, §§ 1º e 2º, e art. 6º), iniciando-se pelo 2º Ofício, com exercício nos meses de janeiro-fevereiro, maio-junho e setembro-outubro 

de cada ano, cabendo ao 1º Ofício o exercício nos meses de março-abril, julho-agosto e novembro-dezembro de cada ano. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será imediatamente encaminhada ao Gabinete do Procurador-Geral 

da República (conforme previsão do art. 1º, § 2º Portaria PGR/MPF n. 755, de 18 de dezembro de 2020) e ao Gabinete da Procuradora-Chefe da 

Procuradoria da República no Estado da Bahia, para conhecimento e adoção das providências administrativas necessárias.  
 

LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTA 

Procuradora da República 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-PAF-BA-00009121-2020| 

PORTARIA Nº 7, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre a repartição de atribuições entre os ofícios da Procuradoria da 

República no Município de Paulo Afonso, em atendimento ao disposto na 

Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal. 

 

OS PROCURADORES DA REPÚBLICA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, no 

uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, estabelece 

regras mínimas comuns que devem orientar a repartição de atribuições nas unidades do Ministério Público Federal, com necessária submissão das 

regulamentações locais ao CSMPF, para aprovação; 

CONSIDERANDO que a Resolução CSMPF/RSU nº 32, de 2 de abril de 2019, dispõe sobre a repartição de atribuições entre os 

Ofícios da Procuradoria da República no Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO que a Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020, distribuiu ofícios especiais e de administração nas 

unidades do Ministério Público Federal, dentre eles o Ofício Especial de Procurador dos Direitos do Cidadão nas Procuradorias da República nos 

Municípios, estabelecendo prazo de 30 dias para as unidades adequarem seus ofícios e critérios de distribuição aos termos da citada Portaria; 

RESOLVEM: 

Art. 1º A Procuradoria da República no Município de Paulo Afonso é composta pelos seguintes ofícios: 

I - 2 (dois) ofícios comuns; 

II - 1 (um) ofício especial do(a) Procurador(a) dos Direitos do Cidadão, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro 

de 2020. 

Parágrafo único. Os ofícios comuns serão ocupados mediante modalidades ordinárias de provimento originário e derivado, ao passo 

que o ofício especial do(a) Procurador(a) dos Direitos do Cidadão será ocupado cumulativamente por um dos Membros titulares dos ofícios comuns desta 

Procuradoria da República, conforme ato de designação específico. 

Art. 2º São atribuições administrativas, a serem exercidas alternadamente pelos Procuradores da República no Município de Paulo 

Afonso: 

I - Procurador(a)-coordenador(a); 

II - Procurador(a)-distribuidor(a). 

Art. 3º Os documentos que adentrarem na Procuradoria da República de Paulo Afonso serão conclusos ao(a) Procurador(a)-

distribuidor(a), acompanhados de pesquisa de correlatos, para análise e deliberação inicial, salvo quanto aos expedientes de natureza administrativa, que 

serão encaminhados ao(a) Procurador(a)-coordenador(a). 

Parágrafo único. O(A) Procurador(a)-distribuidor(a) poderá, liminarmente, indeferir a instauração de notícia de fato quando o fato 

narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível, ou, ainda, quando 

o fato relatado não constituir, em tese, infração prevista como crime. 

Art. 4º As notícias de fato, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, procedimentos de acompanhamento, notícias crime, 

comunicações de prisão em flagrante, inquéritos policiais, processos judiciais de qualquer natureza, inclusive cartas precatórias e de ordem, precatórias 

ministeriais, procedimentos de cooperação internacional, bem como quaisquer outros documentos e atividades relacionadas à atividade finalística ou 

administrativa ministerial serão submetidos a distribuição entre os ofícios pelo Sistema Único, observando-se as atribuições definidas nesta Portaria. 

§ 1º Os procedimentos afetos à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal serão 

distribuídos livre e equitativamente entre os ofícios comuns, ressalvadas as hipóteses de prevenção. 

§ 2º Os procedimentos afetos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão serão distribuídos ao ofício especial do(a) Procurador(a) 

dos Direitos do Cidadão. 

§ 3º A distribuição de relatórios de fiscalização da Controladoria-Geral da União decorrentes de sorteios públicos será realizada na 

forma do caput e § 1º deste artigo, sem prejuízo de que o(a) Procurador(a) responsável proceda na forma do § 2º do art. 5º desta Portaria. 

§ 4º A distribuição de procedimentos (judiciais ou extrajudiciais) ao ofício especial do(a) Procurador(a) dos Direitos do Cidadão 

observará as instruções do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único, da LC nº 75/93), as orientações, os enunciados, as 

resoluções e a outros atos normativos editados pelo CSMPF, pelo Conselho Institucional do MPF, pelas Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, 

pela PFDC e pelos Núcleos de Apoio Operacional à PFDC que versarem especificamente sobre a divisão de atribuições entre a PFDC e as CCRs. 

§ 5º Quando o procedimento (judicial ou extrajudicial) versar, ao mesmo tempo, sobre questões relativas à malversação de recursos 

públicos federais e a direitos constitucionais coletivos do cidadão, o(a) Procurador(a) responsável pelo feito determinará a extração de cópia integral dos 

autos e a encaminhará ao(a) Procurador(a) dos Direitos do Cidadão, para a adoção das providências que entender cabíveis no âmbito de suas atribuições. 

§ 6º No caso de possível conflito negativo de atribuições, o(a) Procurador(a) para quem o feito foi declinado, após expor 

motivadamente suas razões, deverá remeter os autos ao(a) Procurador(a) declinante, a fim de que este realize novo juízo quanto à atribuição; não havendo 

retratação, os autos serão encaminhados pelo(a) Procurador(a) declinante à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF ou à PFDC. 

§ 7º Os feitos nos quais a atribuição seja a de custos legis serão distribuídos livre e equitativamente entre os ofícios comuns da 

unidade. 

Art. 5º Será respeitada a atração da atribuição em casos de prevenção, por dependência, identidade, conexão ou continência. 

§ 1º Prevalecerá para definição do ofício prevento a primeira distribuição referente aos fatos sob apuração, independentemente da 

natureza (judicial ou extrajudicial; criminal ou cível) dos feitos subsequentes, exceto se tiver havido arquivamento ou decisão de declínio. 

§ 2º Poderá o Membro titular do procedimento realizar o desmembramento do feito, seja para a finalidade de racionalização e 

estratégia de condução das diligências relativas aos mesmos fatos, caso em que será responsável também pelos feitos desmembrados, seja por verificar 

ausência de prevenção quanto a parte dos fatos, caso em que os procedimentos desmembrados serão submetidos a livre distribuição. 

§3º Na hipótese do desmembramento realizado na forma da parte inicial do parágrafo anterior, a distribuição dos novos feitos 

extrajudiciais não impactará no saldo de distribuição do respectivo ofício. 
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Art. 6º A participação em audiências, reuniões ou diligências externas se dará por meio de escala entre os Membros, observando-se, 

sempre que possível, a atuação em todos os atos concentrados no mesmo dia, ressalvada, a critério do(a) Procurador(a) titular, a atuação em atos de casos 

específicos sob sua responsabilidade. 

§ 1º A escala a que se refere o caput será elaborada de forma a observar a  justa divisão de trabalho entre os membros. 

§ 2º A representação do Ministério Público Federal em eventos relacionados à defesa de direitos constitucionais coletivos do cidadão 

será realizada, preferencialmente, pelo(a) Procurador(a) dos Direitos do Cidadão. 

§ 3º O atendimento ao público relacionado ao pleito de defesa de direitos constitucionais do cidadão, especialmente nos casos ainda 

não autuados, será realizado, preferencialmente, pelo(a) Procurador(a) dos Direitos do Cidadão. 

§ 4º Em se tratando de política pública relativa à defesa de direitos constitucionais coletivos do cidadão que demande a atuação 

conjunta do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado da Bahia, caberá, preferencialmente, ao(a) Procurador(a) dos Direitos do 

Cidadão a realização dos contatos necessários com o membro do Ministério Público Estadual para a solução do caso. 

Art. 7º Nos casos de afastamentos ou férias do(a) Procurador(a) titular de um dos ofícios desta Procuradoria, assim como nos de 

suspeição, impedimento e não homologação de arquivamentos ou declínios de atribuição, a substituição e redistribuição ocorrerão conforme os critérios 

gerais estabelecidos no Título V da Resolução CSMPF/RSU nº 32, de 2 de abril de 2019. 

§ 1º Nos casos de declaração de suspeição, impedimento e não homologação de arquivamentos ou declínios de atribuição, os feitos 

serão redistribuídos, com compensação realizada no Sistema Único, sendo possível o retorno do procedimento ao Ofício originário se cessados os motivos 

que ensejaram a redistribuição. 

§ 2º Nos casos de afastamentos ou férias, a substituição abrangerá os procedimentos e documentos recebidos e conclusos no dia útil 

anterior ao início do período de afastamento ou férias, e cessará no dia útil anterior ao retorno, salvo quanto aos casos urgentes. 

§ 3º Recebido o procedimento em substituição, caberá ao(a) substituto(a) adotar, de modo fundamentado e em curto espaço de tempo, 

as medidas julgadas imprescindíveis para o bom andamento do feito e, em caso de despacho para diligências internas, os autos serão encaminhados ao 

setor jurídico ou secretaria, para cumprimento, preferencialmente durante o período de substituição; finalizadas as diligências, com a lavratura do 

respectivo termo de conclusão, os autos serão encaminhados ao ofício titular do feito, para deliberação. 

§ 4º Para delimitação dos marcos temporais estabelecidos neste artigo, serão considerados as datas e horários de protocolo de 

documentos na Procuradoria, de recebimento de autos judiciais no Sistema Único e de lavratura de termo de conclusão ao gabinete nos procedimentos 

em geral, ressalvada situação de urgência e indisponibilidade dos sistemas, adotando-se, nesse caso, qualquer meio hábil de registro e comunicação ao 

Membro responsável.  

§ 5º Quanto aos feitos recebidos no ofício anteriormente ao período da substituição, o membro designado estará obrigado a adotar 

medidas urgentes e efetuar todas as manifestações necessárias e inadiáveis para evitar preclusão de qualquer espécie ou perecimento de direito. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será imediatamente encaminhada ao Conselho Superior do Ministério 

Público Federal para homologação, e ao Gabinete da Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para conhecimento e adoção 

das providências administrativas necessárias.  

§ 1º A regulamentação trazida por esta Portaria não altera a titularidade dos procedimentos (judiciais ou extrajudiciais) distribuídos 

anteriormente à sua edição, salvo no que concerne aos procedimentos de atribuição da PFDC, que serão redistribuídos ao ofício especial do(a) 

Procurador(a) dos Direitos do Cidadão. 

§ 2º O exercício cumulativo do ofício especial de Procurador(a) dos Direitos do Cidadão será realizado em regime de alternância 

bimestral entre os titulares dos ofícios comuns desta Procuradoria da República, a partir de 1º de janeiro de 2021 (Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de 

dezembro de 2020, art. 4º, §§ 1º e 2º, e art. 6º), iniciando-se pelo 2º Ofício, com exercício nos meses de janeiro-fevereiro, maio-junho e setembro-outubro 

de cada ano, cabendo ao 1º Ofício o exercício nos meses de março-abril, julho-agosto e novembro-dezembro de cada ano. 

§ 3º Nos casos de mudança na titularidade do ofício especial do(a) Procurador(a) dos Direitos do Cidadão, caberá ao(a) Procurador(a) 

anterior regularizar a tramitação dos feitos antes da ocupação do novo(a) Procurador(a); em não sendo possível fazê-lo a tempo, os procedimentos 

vencidos continuarão sob a responsabilidade do(a) Procurador(a) anterior, até a adoção da providência saneadora. 

Art. 9º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos em comum acordo pelos Procuradores da República lotados na Procuradoria 

da República no Município de Paulo Afonso/BA, levando-se em conta os demais atos normativos que disciplinam a matéria. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTA 

Procuradora da República 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-GNB-BA-00006022-2020| 

PORTARIA Nº 20, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre a repartição de atribuições entre os ofícios da Procuradoria da 

República no Município de Guanambi, em atendimento ao disposto na Resolução 

nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

OS PROCURADORES DA REPÚBLICA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI/BA, no 

uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, estabelece 

regras mínimas comuns que devem orientar a repartição de atribuições nas unidades do Ministério Público Federal, com necessária submissão das 

regulamentações locais ao CSMPF, para aprovação; 

CONSIDERANDO que a Resolução CSMPF/RSU nº 32, de 2 de abril de 2019, dispõe sobre a repartição de atribuições entre os 

Ofícios da Procuradoria da República no Estado da Bahia; 
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CONSIDERANDO que a Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020, distribuiu ofícios especiais e de administração nas 

unidades do Ministério Público Federal, dentre eles o Ofício Especial de Procurador dos Direitos do Cidadão nas Procuradorias da República nos 

Municípios, estabelecendo prazo de 30 dias para as unidades adequarem seus ofícios e critérios de distribuição aos termos da citada Portaria; 

RESOLVEM: 

Art. 1º A Procuradoria da República no Município de Guanambi/BA é composta pelos seguintes ofícios: 

I - 2 (dois) ofícios comuns; 

II - 1 (um) ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 

2020. 

Parágrafo único. Os ofícios comuns serão ocupados mediante modalidades ordinárias de provimento originário e derivado, ao passo 

que o ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão será ocupado cumulativamente por um dos Membros titulares dos ofícios comuns desta 

Procuradoria da República, conforme ato de designação específico. 

Art. 2º São atribuições administrativas, a serem exercidas alternadamente pelos Procuradores da República no Município de 

Guanambi/BA: 

I - Procurador-coordenador; 

II – Procurador-distribuidor. 

Art. 3º Os documentos que adentrarem na Procuradoria da República de Guanambi/BA serão conclusos ao Procurador-distribuidor, 

acompanhados de pesquisa de correlatos, para análise e deliberação inicial, salvo quanto aos expedientes de natureza administrativa, que serão 

encaminhados ao Procurador-coordenador. 

Parágrafo único. O Procurador-distribuidor poderá, liminarmente, indeferir a instauração de notícia de fato quando o fato narrado não 

configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível, ou, ainda, quando o fato relatado 

não constituir, em tese, infração prevista como crime. 

Art. 4º As notícias de fato, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, procedimentos de acompanhamento, notícias crime, 

comunicações de prisão em flagrante, inquéritos policiais, processos judiciais de qualquer natureza, inclusive cartas precatórias e de ordem, precatórias 

ministeriais, procedimentos de cooperação internacional, bem como quaisquer outros documentos e atividades relacionadas à atividade finalística ou 

administrativa ministerial serão submetidos a distribuição entre os ofícios pelo Sistema Único, observando-se as atribuições definidas nesta Portaria. 

§ 1º Os procedimentos afetos à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal serão 

distribuídos livre e equitativamente entre os ofícios comuns, ressalvadas as hipóteses de prevenção. 

§ 2º Os procedimentos afetos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão serão distribuídos ao ofício especial do Procurador dos 

Direitos do Cidadão. 

§ 3º A distribuição de relatórios de fiscalização da Controladoria-Geral da União decorrentes de sorteios públicos será realizada na 

forma do caput e § 1º deste artigo, sem prejuízo de que o Procurador responsável proceda na forma do § 2º do art. 5º desta Portaria. 

§ 4º A distribuição de procedimentos (judiciais ou extrajudiciais) ao ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão observará 

as instruções do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único, da LC nº 75/93), as orientações, os enunciados, as resoluções e a 

outros atos normativos editados pelo CSMPF, pelo Conselho Institucional do MPF, pelas Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, pela PFDC e 

pelos Núcleos de Apoio Operacional à PFDC que versarem especificamente sobre a divisão de atribuições entre a PFDC e as CCRs. 

§ 5º Quando o procedimento (judicial ou extrajudicial) versar, ao mesmo tempo, sobre questões relativas à malversação de recursos 

públicos federais e a direitos constitucionais coletivos do cidadão, o Procurador responsável pelo feito determinará a extração de cópia integral dos autos 

e a encaminhará ao Procurador dos Direitos do Cidadão, para a adoção das providências que entender cabíveis no âmbito de suas atribuições. 

§ 6º No caso de possível conflito negativo de atribuições, o Procurador para quem o feito foi declinado, após expor motivadamente 

suas razões, deverá remeter os autos ao Procurador declinante, a fim de que este realize novo juízo quanto à atribuição; não havendo retratação, os autos 

serão encaminhados pelo Procurador declinante à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF ou à PFDC. 

§ 7º Os feitos nos quais a atribuição seja a de custos legis serão distribuídos livre e equitativamente entre os ofícios comuns da 

unidade. 

Art. 5º Será respeitada a atração da atribuição em casos de prevenção, por dependência, identidade, conexão ou continência. 

§ 1º Prevalecerá para definição do ofício prevento a primeira distribuição referente aos fatos sob apuração, independentemente da 

medida (instrução, arquivamento, judicialização ou declínio) adotada no feito originário e da natureza (judicial ou extrajudicial; criminal ou cível) dos 

feitos subsequentes. 

§ 2º Poderá o Membro titular do procedimento realizar o desmembramento do feito, seja para a finalidade de racionalização e 

estratégia de condução das diligências relativas aos mesmos fatos, caso em que será responsável também pelos feitos desmembrados, seja por verificar 

ausência de prevenção quanto a parte dos fatos, caso em que os procedimentos desmembrados serão submetidos a livre distribuição. 

§ 3º Na hipótese do desmembramento realizado na forma da parte inicial do parágrafo anterior, a distribuição dos novos feitos 

extrajudiciais não impactará no saldo de distribuição do respectivo ofício. 

Art. 6º A participação em audiências, reuniões ou diligências externas se dará por meio de escala entre os Membros, observando-se, 

sempre que possível, a atuação em todos os atos concentrados no mesmo dia, ressalvada, a critério do Procurador titular, a atuação em atos de casos 

específicos sob sua responsabilidade. 

§ 1º A escala a que se refere o caput será elaborada de forma a observar a justa divisão de trabalho entre os membros. 

§ 2º A representação do Ministério Público Federal em eventos relacionados à defesa de direitos constitucionais coletivos do cidadão 

será realizada, preferencialmente, pelo Procurador dos Direitos do Cidadão. 

§ 3º O atendimento ao público relacionado ao pleito de defesa de direitos constitucionais do cidadão, especialmente nos casos ainda 

não autuados, será realizado, preferencialmente, pelo Procurador dos Direitos do Cidadão. 

§ 4º Em se tratando de política pública relativa à defesa de direitos constitucionais coletivos do cidadão que demande a atuação 

conjunta do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado da Bahia, caberá, preferencialmente, ao Procurador dos Direitos do Cidadão a 

realização dos contatos necessários com o membro do Ministério Público Estadual para a solução do caso. 

Art. 7º Nos casos de afastamentos ou férias do Procurador titular de um dos ofícios desta Procuradoria, assim como nos de suspeição, 

impedimento e não homologação de arquivamentos ou declínios de atribuição, a substituição e redistribuição ocorrerão conforme os critérios gerais 

estabelecidos no Título V da Resolução CSMPF/RSU nº 32, de 2 de abril de 2019. 
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§ 1º Nos casos de declaração de suspeição, impedimento e não homologação de arquivamentos ou declínios de atribuição, os feitos 

serão redistribuídos, com compensação realizada no Sistema Único, sendo possível o retorno do procedimento ao Ofício originário se cessados os motivos 

que ensejaram a redistribuição. 

§ 2º Nos casos de afastamentos ou férias, a substituição abrangerá os procedimentos e documentos recebidos e conclusos no dia útil 

anterior ao início do período de afastamento ou férias, e cessará no dia útil anterior ao retorno, salvo quanto aos casos urgentes. 

§ 3º Recebido o procedimento em substituição, caberá ao substituto adotar, de modo fundamentado e em curto espaço de tempo, as 

medidas julgadas imprescindíveis para o bom andamento do feito e, em caso de despacho para diligências internas, os autos serão encaminhados ao setor 

jurídico ou secretaria, para cumprimento, preferencialmente durante o período de substituição; finalizadas as diligências, com a lavratura do respectivo 

termo de conclusão, os autos serão encaminhados ao ofício titular do feito, para deliberação. 

§ 4º Para delimitação dos marcos temporais estabelecidos neste artigo, serão considerados as datas e horários de protocolo de 

documentos na Procuradoria, de recebimento de autos judiciais no Sistema Único e de lavratura de termo de conclusão ao gabinete nos procedimentos 

em geral, ressalvada situação de urgência e indisponibilidade dos sistemas, adotando-se, nesse caso, qualquer meio hábil de registro e comunicação ao 

Membro responsável. 

§ 5º Quanto aos feitos recebidos no ofício anteriormente ao período da substituição, o membro designado estará obrigado a adotar 

medidas urgentes e efetuar todas as manifestações necessárias e inadiáveis para evitar preclusão de qualquer espécie ou perecimento de direito. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será imediatamente encaminhada ao Conselho Superior do Ministério 

Público Federal para homologação, e ao Gabinete do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para conhecimento e adoção 

das providências administrativas necessárias. 

§ 1º A regulamentação trazida por esta Portaria não altera a titularidade dos procedimentos (judiciais ou extrajudiciais) distribuídos 

anteriormente à sua edição, salvo no que concerne aos procedimentos de atribuição da PFDC, que serão redistribuídos ao ofício especial do Procurador 

dos Direitos do Cidadão. 

§ 2º O exercício cumulativo do ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão será realizado em regime de alternância mensal 

entre os titulares dos ofícios comuns desta Procuradoria da República, a partir de 1º de janeiro de 2021 (Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro 

de 2020, art. 4º, §§ 1º e 2º, e art. 6º), iniciando-se pelo 2º Ofício, com exercício nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro de cada 

ano, cabendo ao 1º Ofício o exercício nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro de cada ano. 

§ 3º Nos casos de mudança na titularidade do ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão, caberá ao Procurador anterior 

regularizar a tramitação dos feitos antes da ocupação do novo Procurador; em não sendo possível fazê-lo a tempo, os procedimentos vencidos continuarão 

sob a responsabilidade do Procurador anterior, até a adoção da providência saneadora. 

Art. 9º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos em comum acordo pelos Procuradores da República lotados na Procuradoria 

da República no Município de Guanambi/BA, levando-se em conta os demais atos normativos que disciplinam a matéria. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

CARLOS VÍTOR DE OLIVEIRA PIRES 

Procurador da República 

 

MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PRM-GNB-BA-00006023-2020| 

PORTARIA Nº 21, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Indica o Procurador dos Direitos do Cidadão - PDC na Procuradoria da República 

no Município de Guanambi/BA. 

 

Os PROCURADORES DA REPÚBLICA lotados na Procuradoria da República no Município de Guanambi/BA, com fundamento 

na Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020, e na Portaria PRM-Guanambi nº 20, de 29 de dezembro de 2020, resolvem: 

Art. 1º. O exercício cumulativo do ofício especial do Procurador dos Direitos do Cidadão será realizado em regime de alternância 

mensal entre os titulares dos ofícios comuns desta Procuradoria da República, a partir de 1º de janeiro de 2021, iniciando-se pelo 2º Ofício, com exercício 

nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro de cada ano, cabendo ao 1º Ofício o exercício nos meses de fevereiro, abril, junho, 

agosto, outubro e dezembro de cada ano, salvo disposição expressa em ato a ser editado pela autoridade designadora, a partir de indicação proposta pelos 

membros desta Procuradoria, a fim de atender a peculiaridades locais (férias, licenças, ausências justificadas, dentre outras). 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e será imediatamente encaminhada ao Gabinete do Procurador-Geral 

da República (conforme previsão do art. 1º, § 2º, da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020), e ao Gabinete da Procuradora-Chefe da 

Procuradoria da República no Estado da Bahia, para conhecimento e adoção das providências administrativas necessárias. 

 

CARLOS VÍTOR DE OLIVEIRA PIRES 

Procurador da República 

 

MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - PR-BA-00097775-2020| 

PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

OS PROCURADORES DA REPÚBLICA LOTADOS NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS/BA, com o objetivo de adequar os ofícios ao disposto na portaria PGR/MPF n° 755, de 18 de dezembro de 2020 e portaria PGR/MPU nº 

128, de 18 de dezembro de 2020, deliberam sobre a distribuição e designação de membro para o ofício especial de procurador dos direitos do cidadão. 
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Art. 1º. Fica distribuído na Procuradoria da República no Município de Barreiras, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de 

dezembro de 2020, o Ofício Especial do Procurador dos Direitos do Cidadão, devendo ser adotadas as providências administrativas necessárias para seu 

funcionamento. 

Art. 2º. Fica designado o procurador da República Rafael Guimarães Nogueira para o Ofício Especial de Procurador dos Direitos do 

Cidadão a partir de 1º de Janeiro de 2021. 

Art. 3º. Em periodicidade preferencialmente bimestral, serão editados sucessivos atos para designação do outro membro da unidade 

para acumular o Ofício Especial, de forma a contemplar os membros da unidade alternada e equitativamente. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

 

ADNILSON GONÇALVES DA SILVA 

Procuradores da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-CE - PR-CE-00058284-2020| 

PORTARIA Nº 641, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Altera, parcialmente, a Portaria Gab/Chefia nº 639, de 28 de dezembro de 2020. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar, parcialmente, o artigo 2º da Portaria Gab/Chefia nº 639, de 28 de dezembro de 2020, publicada no DMPF-e - 

ADMINISTRATIVO de 30/12/2020, Página 18, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

Art. 2º 

(...) 

III – Ofícios dos Procuradores representantes do MPF no Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas – PROVITA (Lei 9807/99 

e Lei Estadual 13.193, de 10 de janeiro de 2002 - art. 5º, XIII), no Conselho Estadual de Defesa do Direitos Humanos (Lei 15.350, de 02 de maio de 2013 

- art. 3, VII), no Comitê de Combate à Tortura da Secretaria de Justiça do Estado do Ceará (Decreto 30.573, de 07 de junho de 2011 - art. 3º, IV) e no 

Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Lei 11.411, de 28.12.87, art. 3º, parágrafo único, alínea m) na Procuradoria da República no Ceará. 

Leia-se: 

Art. 2º 

(...) 

III – Ofícios dos Procuradores representantes do MPF no Conselho Penitenciário do Estado do Ceará (criado em 27 de janeiro de 

1927, em atendimento ao Decreto Federal nº 16.665, de 06 de novembro de 1924), no Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas – PROVITA (Lei 

9807/99 e Lei Estadual 13.193, de 10 de janeiro de 2002 - art. 5º, XIII), no Conselho Estadual de Defesa do Direitos Humanos (Lei 15.350, de 02 de 

maio de 2013 - art. 3, VII), no Comitê de Combate à Tortura da Secretaria de Justiça do Estado do Ceará (Decreto 30.573, de 07 de junho de 2011 - art. 

3º, IV) e no Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Lei 11.411, de 28.12.87, art. 3º, parágrafo único, alínea m) na Procuradoria da República 

no Ceará. 

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

 

RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador-Chefe da PR/CE 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-MA - PR-MA-00039811-2020| 

PORTARIA Nº 148, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Concede ao Procurador da República THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA folga 

compensatória por exercício de plantões realizados. 

 

O PROCURADOR-CHEFE EM EXERCÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o disposto na Resolução CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015, alterada pelas Resoluções nº CSMPF nº 160, de 

1º/12/2015, e nº 191, de 5/2/2019, e a solicitação do E-mail (PR-MA-00039781/2020), RESOLVE: 

Art. 1º Conceder folga compensatória ao Procurador da República abaixo identificado, em virtude do exercício de plantões realizados 

em cumprimento à escala anual de plantões da PR/MA, conforme a seguir: 

 

AQUISIÇÃO GOZO 

Membro Matrícula 
Escala de 

Plantão 
Datas 

Quant./ 

Dias 
Datas Quant./ Dias 

THIAGO 

FERREIRA DE 

OLIVEIRA 

999 2020 02 a 05/03/2020 4 08 e 11/01/2021 2 
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Parágrafo Único. Excluir o Procurador da República THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA da distribuição de todos os feitos e 

audiências nos dias mencionados. 

Art. 2º Dê-se ciência ao(s) membro(s) interessado(s), e seu gabinete, à Coordenadoria Jurídica, à Seção de Biblioteca e Pesquisa e de 

Gestão de Pessoas. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08/01/2021. 

 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 

Procurador-Chefe em Exercício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | ADMIN-MT - PR-MT-00048229-2020| 

RETIFICAÇÃO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Retificação no reconhecimento de dívida, publicado no DMPFe nº 240/2020, do dia 23 de dezembro de 2020, página 5. Onde se lê: 

decorrente de despesa referente às obras de construção da nova sede da PRM de Cáceres, sem cobertura contratual. Leia-se: decorrente de saldo 

insuficiente inscritos em restos à pagar e serviços realizados sem cobertura contratual, nas obras de construção da nova sede da PRM em Cáceres. 

 

FÁBIO DO CARMO ASSIS LANNA 

Secretário Estadual Substituto PR/MT 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-MG - PR-MG-00077416-2020| 

PORTARIA Nº 409, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da competência 

prevista pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 05 de maio de 2015, resolve: 

1 - Dispensar RODRIGO CORRADI DRUMOND, matrícula 18906, ocupante do cargo de Analista do MPU/Direito, do encargo de 

substituto eventual do Coordenador de PRM – Nível I, Código FC-3, da Procuradoria da República no Município de Divinópolis no Estado de Minas 

Gerais. 

2 - Designar ROBERTO JOÃO FRANCISCO DE BESSA, matrícula 20496, ocupante do cargo de Analista do MPU/Direito, para 

exercer o encargo de substituto eventual do Coordenador de PRM – Nível I, Código FC-3, da Procuradoria da República no Município de Divinópolis 

no Estado de Minas Gerais. 

 

ISABELA DE HOLANDA CAVALCANTI 

Procuradora-Chefe 
 

##ÚNICO: | ADMIN-MG - PRM-MNC-MG-00006111-2020| 

PORTARIA N° 3, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Altera a Portaria Conjunta MPF/MNC/MG nº 1/2017 que institui regras de 

repartição de atribuições no âmbito da Procuradoria da República no município 

de Manhuaçu/MG, em atenção ao disposto no art. 4º da Portaria PGR/MPF nº 

755/2020. 

 

OS PROCURADORES DA REPÚBLICAS LOTADOS NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

MANHUAÇU/MG, 

Considerando o disposto na Portaria PGR/MPU n° 128, de 18 de dezembro de 2020; 

Considerando o disposto na Portaria PGR/MPF n° 755, de 18 de dezembro de 2020; 

RESOLVEM: 

Art. 1°. A Portaria Conjunta MPF/MNC/MG nº 1/2017 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º. (...) 

§ 1º. Ao 1º Ofício Comum serão distribuídas as peças informativas e as notícias de fato qualquer natureza cujo último dígito seja 

ímpar. 

§ 2º. Ao 2º Ofício Comum serão distribuídas as peças informativas e as notícias de fato de qualquer natureza cujo último dígito seja 

par. 

§3°. Ao Ofício Especial do Procurador dos Direitos do Cidadão, ocupado por designação alternadamente pelos titulares dos Ofícios 

Comuns, serão distribuídas as peças informativas, noticías de fato, procedimentos preparatórios, inquéritos civis e processos judiciais afetos à temática 

da PFDC autuados após a entrada em vigor desta Portaria. 

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

 

FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO 

Procurador da República 

 

THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | ADMIN-MG - PRM-SLA-MG-00006548-2020| 

PORTARIA N° 3, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Adequa os ofícios da Procuradoria da República no Município de Sete Lagoas e 

os respectivos critérios de distribuição à Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de 

dezembro de 2020. 

 

OS PROCURADORES DA REPÚBLICA LOTADOS NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SETE 

LAGOAS, em cumprimento ao art. 4º da Portaria PGR/MPF nº 755, de 18 de dezembro de 2020, 

considerando que, nos termos do art. 1º, II e § 2º da Portaria PGR/MPF nº 

755, de 18 de dezembro de 2020, ficam distribuídos os ofícios especiais dos Procuradores dos Direitos do Cidadão, para atuação nas 

Procuradorias da República nos Municípios; 

considerando que, nos termos do art. 2º. III-B do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1, de 26 de setembro de 2014, com a redação dada 

pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020, os ofícios especiais destinam-se ao exercício de atribuições especiais decorrentes de previsão 

expressa em lei e relativas à atividade finalística do Ministério Público da União; 

considerando que as atribuições especiais do Procurador dos Direitos do Cidadão estão expressamente previstas nos arts. 11 a 16 da 

Lei Complementar nº 75/93; e 

considerando que, nos termos do art. 1º, VII da Resolução CSMPF nº 104, de 6 de abril de 2010, a repartição de atribuições entre 

membros do Ministério Público Federal deverá observar, dentre outras diretrizes, a alternância e a rotatividade periódica; 

Resolvem: 

Art. 1º. Uma vez distribuído o ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão na Procuradoria da República no Município de 

Sete Lagoas, suas funções serão exercidas pelos Procuradores da República lotados na referida unidade, em regime de alternância, pela metade de cada 

mês, com início em 1º de janeiro de 2021. 

Art. 2º. A partir da referida data, os novos feitos extrajudiciais que versarem sobre a matéria prevista no art. 11 da Lei Complementar 

nº 75/93 serão distribuídos ao ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

FREDERICO PELLUCCI 

 

LUCIANA FURTADO DE MORAES 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-PA - PR-PA-00047398-2020| 

PORTARIA Nº 334, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

  O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ, no uso da atribuição conferida 

pelo disposto no art. 33, inciso VI, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de 

maio de 2015, e pelo disposto no art. 56, inciso VII, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 

357, de 5 de maio de 2015, resolve: 

1. Dispensar o servidor MATHEUS RICARDO TOSCANO CAMPOS, técnico do MPU/Administração, matrícula 30864, do encargo 

de substituto eventual do Chefe do Setor Jurídico, FC-1, da Procuradoria da República no Município de Itaituba. 

2. Designar o servidor ANGELO ROBERTO PEREIRA DE CASTRO, técnico do MPU/Administração, matrícula 28679, para 

exercer o encargo de substituto eventual do Chefe do Setor Jurídico, FC-1, da Procuradoria da República no Município de Itaituba. 

 

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | ADMIN-SP - PRM-MII-SP-00009743-2020| 

PORTARIA CONJUNTA Nº 3, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Altera a Portaria Conjunta PRM-MII-SP n.º 1, de 14 de fevereiro de 2018, para 

adequá-la à Portaria PGR/MPF n.º 755, de 18 de dezembro de 2020. 

 

Os PROCURADORES DA REPÚBLICA LOTADOS NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DE 

MARÍLIA, TUPÃ E LINS-SP, no exercício de competência atribuída pela Resolução n.º 104/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 

em observância ao disposto no art. 4º, caput, da Portaria PGR/MPF n.º 755/20, resolvem: 

Art. 1º. A Portaria Conjunta PRM-MII n.º 1/18 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. A Procuradoria da República nos Municípios de Marília, Tupã e Lins é constituída por 4 ofícios comuns e 3 ofícios especiais, 

com a seguinte denominação: 

I – 1º Ofício; 

II – 2º Ofício; 

III – 3º Ofício; 

IV – 4º Ofício; 

V - Ofício do Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Município de Marília; 

VI - Ofício do Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Município de Tupã (criada pela Lei n.º 

10.771/03); e 
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VII - Ofício do Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Município de Lins (criada pela Lei n.º 

10.771/03).” 

“Art. 4º. ......................................... 

I – os documentos, notícias de fato, procedimentos extrajudiciais, inquéritos policiais e processos judiciais relativos à área de 

abrangência da Subseção Judiciária de Marília, excepcionados aqueles vinculados à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), deverão ser 

distribuídos ao 1º e 2º Ofícios; 

I-A – os documentos, notícias de fato, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais vinculados à PFDC e relativos à área de 

abrangência da Subseção Judiciária de Marília deverão ser distribuídos ao Ofício do Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República 

no Município de Marília; 

II - os documentos, notícias de fato, procedimentos extrajudiciais, inquéritos policiais e processos judiciais relativos à área de 

abrangência da Subseção Judiciária de Tupã, excepcionados àqueles vinculados à PFDC, deverão ser distribuídos ao 3º Ofício. 

II-A – os documentos, notícias de fato, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais vinculados à PFDC e relativos à área de 

abrangência da Subseção Judiciária de Tupã deverão ser distribuídos ao Ofício do Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no 

Município de Tupã; 

III - os documentos, notícias de fato, procedimentos extrajudiciais, inquéritos policiais e processos judiciais relativos à área de 

abrangência da Subseção Judiciária de Lins, excepcionados àqueles vinculados à PFDC, deverão ser distribuídos ao 4º Ofício. 

III-A – os documentos, notícias de fato, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais vinculados à PFDC e relativos à área de 

abrangência da Subseção Judiciária de Lins deverão ser distribuídos ao Ofício do Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no 

Município de Lins; 

.........................................................” 

“Art. 5º. ........................................... 

......................................................... 

II - .................................................... 

.......................................................... 

e) (revogada)” 

Art. 2º. O Anexo da Portaria Conjunta PRM-MII-SP n.º 1/18 passa a vigorar com aredação do Anexo desta Portaria. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e está sujeita à 

homologação do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

JEFFERSON APARECIDO DIAS 

Procurador da República 

Titular do 1º Ofício 

LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO 

Procurador da República 

Titular do 2º Ofício 

DIEGO FAJARDO MARANHA LEÃO DE SOUZA 

Procurador da República 

Titular do 3º Ofício 

MANOEL DE SOUZA MENDES JR. 

Procurador da República 

Titular do 4º Ofício 

 

ANEXO 

TITULARIDADE DOS OFÍCIOS 

 

1º Ofício Jefferson Aparecido Dias 

2º Ofício Luiz Antonio Palacio Filho 

3º Ofício Diego Fajardo Maranha Leão de Souza 

4º Ofício Manoel de Souza Mendes Junior 

Ofício do Procurador dos Direitos do Cidadão (PDC) da Procuradoria da 

República no Município (PRM) de Marília 
Luiz Antonio Palacio Filho 

Ofício do PDC da PRM de Tupã Diego Fajardo Maranha Leão de Souza 

Ofício do PDC da PRM de Lins Manoel de Souza Mendes Junior 

 

LISTA DE SUBSTITUIÇÃO 

 

AFASTAMENTO PRIMEIRO SUBSTITUTO SEGUNDO SUBSTITUTO 
TERCEIRO 

SUBSTITUTO 

1º Ofício 3º Ofício 2º Ofício 4º Ofício 

2º Ofício e Ofício do PDC da PRM de Marília 4º Ofício 1º Ofício 3º Ofício 

3º Ofício e Ofício do PDC da PRM de Tupã 1º Ofício 4º Ofício 2º Ofício 

4º Ofício e Ofício do PDC da PRM de Lins 2º Ofício 3º Ofício 1º Ofício 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-TO - PR-TO-00024137-2020| 

PORTARIA Nº 85, DE 29 DEDEZEMBRO DE 2020 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 

lhes foram conferidas pelo Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, e considerando o 

disposto na Resolução CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015 (alterada pela Resolução nº 160, de 1º de dezembro de 2015), bem como o disposto na 

Resolução PR/TO nº 01, de 14 de julho de 2020, resolve: 

Art. 1º Designar os(as) Procuradores(as) da República para atuarem em regime de plantão no âmbito da PR/TO, conforme 

especificado no anexo. 

Dê ciência por meio do sistema único. Publique-se. 

 

GEORGE NEVES LODDER 

 

ANEXO 

 

PERÍODO DE PLANTÃO IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR(A) PLANTONISTA 

07/01 a 11/01/2021 João Gustavo de Almeida Seixas 

11/01 a 18/01/2021 Thales Cavalcanti Coelho 

18/01 a 25/01/2021 Higor Rezende Pessoa 

25/01 a 01/02/2021 Álvaro Lotufo Manzano 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-TO - PR-TO-00024138-2020| 

PORTARIA Nº 86, DE 29 DEDEZEMBRODE2020 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 

lhes foram conferidas pelo Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, considerando a 

Portaria PGR nº 462/2016, considerando a Portaria PR/TO nº 84/2015, considerando os termos previstos no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar 

nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como o Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, a Instrução Normativa SG/MPU nº 1/2014 e a Portaria PGR/MPF 

nº 740/2014, resolve: 

Art. 1º Designar os(as) Procuradores(as) da República para atuarem em substituição, conforme especificado no anexo. 

Art. 2º Determinar seja dada ciência ao Núcleo de Gestão de Pessoas e à Coordenadoria Jurídica da unidade para providências 

necessárias. 

Parágrafo único. Qualquer ocorrência que impeça o exercício cumulativo de ofícios deve ser informada à unidade de gestão de 

pessoas. 

Art. 3º Determinar seja dado encaminhamento das informações do referido anexo para providências acerca do pagamento da 

gratificação por exercício cumulativo de ofícios. 

Dê ciência por meio do sistema único. Publique-se. 

 

GEORGE NEVES LODDER 

 

ANEXO 

  

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR 

AFASTADO OU DESONERADO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR 

SUBSTITUTO 
 

NOME MAT. OFÍCIO MOTIVO PERÍODO NOME MAT. OFÍCIO % DES. 

Rafael 

Klautau Borba 

Costa 

1499 
1° Ofício 

PRTO 

Ofício provido 

com designação 

suspensa. 

07/01 a 

18/01/2021 

João Gustavo de 

Almeida Seixas 
1502 

8° Ofício 

PRTO 

Portaria 

PGR/MPF nº 

956, de 27 de 

setembro de 

2019. 

Rafael 

Klautau Borba 

Costa 

1499 
1° Ofício 

PRTO 

Ofício provido 

com designação 

suspensa. 

19/01 a 

30/01/2021 

Álvaro Lotufo 

Manzano 
569 

2º Ofício 

PRTO 

Portaria 

PGR/MPF nº 

956, de 27 de 

setembro de 

2019. 

Álvaro Lotufo 

Manzano 
569 

2º Ofício 

PRTO 
Férias 

07/01 a 

18/01/2021 

FernandoAntônio de 

Alencar Alves de 

Oliveira Júnior 

1333 
3º Ofício 

PRTO 
- 

Cynthia 

Arcoverde 
1482 

4º Ofício 

PRTO 

Licença- 

maternidade. 

07/01a 

21/01/2021 

Higor Rezende 

Pessoa 
1517 

5º Ofício 

PRTO 
- 

https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=104038732
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/188774/PT_PGR_MPF_2019_956.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Ribeiro 

Pessoa 

Cynthia 

Arcoverde 

Ribeiro 

Pessoa 

1482 
4º Ofício 

PRTO 

Licença- 

maternidade. 

22/01a 

30/01/2021 

Daniella Mendes 

Daud 
1308 

7º Ofício 

PRTO 
- 

Daniella 

Mendes Daud 
1308 

7º Ofício 

PRTO 
Férias. 

19/01a 

21/01/2021 

João Gustavo de 

Almeida Seixas 
1502 

8º Ofício 

PRTO 
- 

Eron Freire 

dos Santos 
1589 

1º Ofício 

PRM 

Araguaína 

Férias. 
07/01 a 

26/01/2021 

Thales Cavalcanti 

Coelho 
1617 

2º Ofício 

PRM 

Araguaína 

- 
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