
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

PORTARIA PGR/MPF Nº 1.043, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 
Vide Portaria PGR/MPF nº 5, de 19 de janeiro de 2021 

Vide Portaria PGR/MPF nº 3, de 5 de janeiro de 2021 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO, no uso de 

suas atribuições, com fundamento no art. 27 e no art. 49 - inciso XII - alínea a da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista a remoção para o cargo de 

Procurador da República, deflagrada pelo Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de dezembro de 

2020, publicado no Diário Oficial da União de 14 de dezembro de 2020, Seção 2, pág. 52, 

resolve:  

 

Art. 1º Divulgar o resultado final da remoção para o cargo de Procurador da 

República.  

Art. 2º Remover o Procurador da República ALISSON FABIANO ESTRELA 

BONFIM, matrícula nº 1550, do 5º Ofício da Procuradoria da República no Estado de 

Roraima para o 1º Ofício da Procuradoria da República no Estado de Roraima, ofertado no 

Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de dezembro de 2020, entrando em exercício no novo ofício a 

partir da data de 07 de janeiro de 2021. 

Art. 3º Remover o Procurador da República PAULO HENRIQUE 

CAMARGOS TRAZZI, matrícula nº 1437, do Ofício Único da Procuradoria da República no 

Município de Linhares para o 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de 

Cachoeiro de Itapemirim, ofertado no Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de dezembro de 2020, 

entrando em exercício no novo ofício a partir da data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  
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Art. 4º Remover a Procuradora da República THAIS ARAUJO RUIZ 

FRANCO, matrícula nº 1605, do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Ji-

Paraná/RO para o 3º Ofício da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, ofertado no 

Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de dezembro de 2020, entrando em exercício no novo ofício a 

partir da data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 5º Consoante art. 3º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de dezembro de 

2020 e a manifestação de interesse da Procuradora da República ANA CAROLINA CASTRO 

TINELLI, matrícula nº 1634, para mudança de Ofício no âmbito da PR-RR, promova-se a 

realização em 5 (cinco) dias, a partir de 07 de janeiro de 2021, de concurso interno à 

Procuradoria da República no Estado de Roraima para remoção ao 5º Ofício da Procuradoria 

da República, bem como para os demais ofícios que surgirem em razão da remoção interna de 

que trata este artigo.  

Art. 6º Remover, consoante art. 3º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República MATHEUS DE ANDRADE BUENO, 

matrícula nº 1636, da Procuradoria da República do Município de Altamira para a 

Procuradoria da República no Estado de Roraima, em virtude da movimentação do 

Procurador da República ALISSON FABIANO ESTRELA BONFIM, entrando em exercício 

a partir da data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Promover a realização em 5 (cinco) dias, a partir de 07 de janeiro de 2021, 

de concurso interno à Procuradoria da República no Estado de Roraima para remoção ao 5º 

Ofício da Procuradoria da República, bem como para os demais ofícios que surgirem em 

razão da remoção interna de que trata este artigo.  

§ 2º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 3º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 7º Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República DANIEL AZEVEDO LOBO, matrícula nº 

1518, da Procuradoria da República do Município de Jales para a Procuradoria da República 
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no Município de Linhares, em virtude da movimentação do Procurador da República PAULO 

HENRIQUE CAMARGO TRAZZI, entrando em exercício ao findar o período de 

desoneração de que trata a Portaria CNMP-Presi nº 109, de 30/06/2020.  

Art. 8º Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República MARINO LUCIANELLI NETO, matrícula nº 

1523, da Procuradoria da República do Município de Três Lagoas para a Procuradoria da 

República no Município de Jales, em virtude da movimentação do Procurador da República 

DANIEL AZEVEDO LOBO, entrando em exercício a partir da data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 9º Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República ARMANDO CESAR MARQUES DE 

CASTRO, matrícula nº 1554, da Procuradoria da República no Estado do Amazonas para a 

Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em virtude da movimentação do 

Procurador da República MARINO LUCIANELLI NETO, entrando em exercício a partir da 

data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 10 Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República JORGE MAURÍCIO PORTO KLANOVICZ, 

matrícula nº 1570, da Procuradoria da República no Estado do Pará para a Procuradoria da 

República no Estado do Amazonas, em virtude da movimentação do Procurador da República 

ARMANDO CESAR MARQUES DE CASTRO, entrando em exercício a partir da data de 07 

de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  
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Art. 11 Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, a Procuradora da República GABRIELA DE GOES ANDERSON 

MACIEL TAVARES CÂMARA, matrícula nº 1577, da Procuradoria da República do 

Município de Imperatriz para a Procuradoria da República no Estado do Pará, em virtude da 

movimentação do Procurador da República JORGE MAURÍCIO PORTO KLANOVICZ, 

entrando em exercício ao findar o período de desoneração de que trata a Portaria PGR/MPF nº 

1309, de 09 de dezembro de 2019, prorrogada pela Portaria PGR/MPF nº 990, de 07 de 

dezembro de 2020.  

Art. 12 Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República PAULO HENRIQUE CARDOZO, matrícula 

nº 1616, da Procuradoria da República do Município de Oiapoque para a Procuradoria da 

República no Município de Imperatriz, em virtude da movimentação da Procuradora da 

República GABRIELA DE GOES ANDERSON MACIEL TAVARES CÂMARA, entrando 

em exercício a partir da data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 13 Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, a Procuradora da República ISADORA CHAVES CARVALHO, 

matrícula nº 1623, da Procuradoria da República no Município de Laranjal do Jari, em 

funcionamento em Macapá, para a Procuradoria da República no Município de Oiapoque, em 

funcionamento em Macapá, em virtude da movimentação do Procurador da República 

PAULO HENRIQUE CARDOZO, entrando em exercício a partir da data de 07 de janeiro de 

2021.  

Art. 14 Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, a Procuradora da República SARAH TERESA CAVALCANTI DE 

BRITTO, matrícula nº 1628, da Procuradoria da República no Município de Corumbá para a 

Procuradoria da República no Município de Laranjal do Jari, em funcionamento em Macapá, 

em virtude da movimentação da Procuradora da República ISADORA CHAVES 

CARVALHO, entrando em exercício a partir da data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  
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§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 15 Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República SÉRGIO ATÍLIO THOM ZAGO, matrícula nº 

1631, da Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná para a Procuradoria da 

República no Município de Corumbá, em virtude da movimentação da Procuradora da 

República SARAH TERESA CAVALCANTI DE BRITTO, entrando em exercício a partir da 

data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 16 Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República RENAN ALEXANDRE CORREA LIMA, 

matrícula nº 1637, da Procuradoria da República no Município de Paragominas para a 

Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná, em virtude da movimentação do 

Procurador da República SÉRGIO ATÍLIO THOM ZAGO, entrando em exercício a partir da 

data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 17 Remover, consoante art. 2º, §2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República MILTON TIAGO ARAÚJO DE SOUZA 

JÚNIOR, matrícula nº 1641, da Procuradoria da República no Município de Redenção para a 

Procuradoria da República no Município de Paragominas, em virtude da movimentação do 

Procurador da República RENAN ALEXANDRE CORREA LIMA, entrando em exercício a 

partir da data de 07 de janeiro de 2021.  

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  
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§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 18 Remover, consoante art. 2º, § 2º do Aviso PGR/MPF nº 11, de 11 de 

dezembro de 2020, o Procurador da República LEONARDO GOMES LINS PASTL, 

matrícula nº 1639, da Procuradoria da República no Município de Tabatinga para a 

Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná, em virtude da movimentação da 

Procuradora da República THAIS ARAÚJO RUIZ FRANCO, entrando em exercício a partir 

da data de 07 de janeiro de 2021. 

§ 1º Fixar o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a partir da data de 07 de 

janeiro de 2021.  

§ 2º Em caso de dificuldades de movimentação e instalação decorrentes da 

Pandemia de Covid-19, fica diferido o seu período de trânsito para quando encerradas as 

restrições de circulação decorrentes de medidas sanitárias.  

Art. 19 Os casos omissos serão dirimidos pelo Procurador-Geral da República.  

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 31 dez. 2020. Seção 2, p. 64. 
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