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ATOS DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | BSMPU-PGR - PGR-00475835-2018| 

PORTARIA PGR/MPU Nº 65, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 
 

Regulamenta o pagamento do Adicional de Qualificação de que tratam os arts. 
14 e 15 da Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016 
 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 26 - inciso XIII da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista as disposições dos arts. 14 e 15 da Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016, RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 1º Fica regulamentado o pagamento do Adicional de Qualificação ao integrante das carreiras dos servidores do Ministério 
Público da União portador de título, diploma ou certificado de ação de treinamento, de graduação ou pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, nos 
termos desta Portaria. 

Art. 2º O Adicional de Qualificação incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, observados os seguintes 
percentuais: 

I - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), ao portador de título de doutor; 
II - 10% (dez por cento), ao portador de título de mestre; 
III - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), ao portador de certificado de especialização; 
IV - 5% (cinco por cento), ao portador de diploma de curso superior; 
V - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), para cada conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 (cento 

e vinte) horas, observado o limite máximo de 5% (cinco por cento). 
 

CAPÍTULO II 
Da Concessão do Adicional de Qualificação de Ensino Superior 

 
Art. 3º Serão considerados, para o pagamento dos adicionais previstos nos incisos de I a IV do art. 2º, apenas os cursos 

reconhecidos ou ministrados por instituições de ensino credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação, na forma da legislação específica, ou 
fornecidos pela Escola Superior do Ministério Público da União. 
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§ 1º Os títulos de Doutor e de Mestre, aptos a gerar direito ao Adicional de Qualificação, são os resultantes de curso de pós-
graduação stricto sensu. 

§ 2° O Adicional de Qualificação decorrente de graduação é devido ao ocupante do cargo de Técnico das carreiras dos servidores 
do Ministério Público da União. 

§ 3º Para fins do Adicional decorrente de especialização (7,5%), serão considerados cursos de pós-graduação lato sensu, 
relacionados ou afins às atribuições do cargo efetivo, da função de confiança ou do cargo em comissão em que o servidor estiver investido, com 
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

I - A Residência em Medicina constitui modalidade do ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de 
especialização, de acordo com a legislação da Comissão Nacional de Residência Médica, e será considerada para fins do Adicional decorrente de 
especialização. 

Art. 4º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a IV do 
art. 2º. 

Art. 5º Os percentuais estabelecidos nos incisos I a IV do art. 2º são devidos a partir da data da apresentação do título, diploma ou 
certificado. 

§ 1° Serão aceitos, a fim de resguardar efeitos financeiros retroativos à sua apresentação na respectiva área de gestão de pessoas, os 
seguintes documentos provisórios: 

I - certificado ou declaração de que o servidor colou grau ou foi diplomado, para cursos de graduação ou sequenciais de formação 
específica; 

II - certidão ou declaração de conclusão de curso de especialização, que conste expressamente a carga horária e o título do curso; e 
III -  ata de defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado, que conste expressamente a aprovação, sem ressalvas, do 

servidor. 
§ 2º Os efeitos financeiros retroagirão a partir da data da apresentação do documento provisório que contiver todas as informações 

expressas nos incisos I a III do § 1º, conforme o respectivo requerimento de concessão do Adicional de Qualificação. 
§ 3° Os efeitos financeiros retroativos somente ocorrerão se a entrega do título, diploma ou certificado, condição imprescindível 

para a concessão do Adicional, se der no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da data da apresentação do documento provisório. 
§ 4° Caso não seja observado o prazo fixado no § 3º, os efeitos financeiros ocorrerão a partir da entrega do título, diploma ou 

certificado. 
§ 5º Caso seja necessária correção das informações contidas no diploma, certificado ou título, será concedido o prazo máximo de 12 

(doze) meses, a contar da data da apresentação do documento, para sanar o vício e garantir efeitos financeiros retroativos à data de apresentação. 
Art. 6º Os documentos necessários à concessão da vantagem decorrente de cursos de graduação ou de pós-graduação poderão ser 

apresentados em formato eletrônico, a autenticidade e exatidão das informações deverá ser declarada pelo próprio servidor, observadas as penalidades 
previstas em lei. 

Art. 7° Os documentos referentes a curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação, expedidos por universidades 
estrangeiras, deverão ser revalidados nos termos da legislação vigente e traduzidos para a língua portuguesa por tradutor público juramentado. 

 
CAPÍTULO III 

Da Concessão do Adicional de Qualificação das Ações de Treinamento 
 

Art. 8° O Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento, previsto no inciso V do art. 15 da Lei nº 13.316, de 2016, 
será pago aos integrantes das carreiras dos servidores do Ministério Público da União, incidindo sobre os vencimentos básicos e será concedido à base 
de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize 120 (cento e vinte) horas, 
observado o limite máximo de 5% (cinco por cento). 

§ 1º Consideram-se ações de treinamento, para os fins desta Portaria, as ações educacionais que objetivem o aperfeiçoamento dos 
servidores para o desenvolvimento funcional e que sejam voltadas para o interesse institucional. 

§ 2º Considerar-se-ão, para fins de pagamento do Adicional referido no caput, apenas as ações de treinamento custeadas ou 
promovidas pelo Ministério Público da União, e as feitas às expensas do servidor por pessoas jurídicas, voltadas para o aperfeiçoamento profissional e 
as competências técnicas necessárias para o exercício das atividades no setor de lotação ou do cargo em comissão ou de função de confiança, desde que 
sejam feitas após o início do exercício do cargo das carreiras de servidores do Ministério Público da União. 

Art. 9º Os percentuais de 2,5% para cada conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 (cento e vinte) horas serão 
aplicados pelo prazo de quatro anos, contados da data de conclusão da ação de treinamento que permitir o implemento das 120 (cento e vinte) horas. 

§ 1º Fica dispensada a análise de que trata o § 2º do art. 8º das ações de treinamento institucionais, custeadas ou promovidas pelo 
Ministério Público da União, considerando-se apresentadas na data de conclusão. 

§ 2º As ações de treinamentos feitas às expensas do servidor devem ser apresentadas em até seis meses após a data de conclusão da 
referida ação. 

§ 3º Decorrido o prazo do § 2º, a ação não será considerada para fins de Adicional de qualificação. 
§ 4º A ação de treinamento, feita às expensas do servidor, que enseje o implemento das 120 horas terá os efeitos financeiros 

retroativos à data de conclusão do treinamento. 
§ 5º As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 120 (cento e vinte) horas poderão ser consideradas para 

nova concessão, desde que utilizadas dentro do prazo estipulado no caput deste artigo. 
§ 6º O conjunto de ações de treinamento concluído após o implemento do percentual máximo de 5% (cinco por cento) será 

registrado nos assentamentos funcionais ou em sistema próprio, produzindo efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro 
coeficiente concedido, limitados ao período que restar para completar 4 (quatro) anos da conclusão da última ação que ensejou a totalização do 
conjunto de 120 (cento e vinte) horas. 

Art. 10 Os documentos necessários à concessão da vantagem decorrente de ações de treinamento devem ser apresentados em 
formato eletrônico, a autenticidade e exatidão das informações deverá ser declarada pelo próprio servidor, observadas as penalidades previstas em lei. 

Art. 11 Deverão constar no certificado ou declaração de conclusão da ação de treinamento feita às expensas do servidor: 
I - nome do evento; 
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II - nome do servidor; 
III - datas de início e de término; e 
IV - carga horária. 
§ 1º Caberá ao interessado providenciar documentação complementar caso falte algumas das informações constantes nos incisos de 

I a IV do caput deste artigo. 
§ 2º O disposto de que trata o inciso III do caput deste artigo não se aplica aos certificados emitidos por outros órgãos públicos. 
§ 3º Cabe à área competente pela gestão do Adicional de Qualificação, caso entenda necessário, solicitar a tradução para a língua 

portuguesa por tradutor público juramentado de certificados decorrentes de ações de treinamento emitidos em língua estrangeira ou declarações na 
língua portuguesa emitidas pela instituição promotora da ação. 

Art. 12 Não serão consideradas para fins da percepção do Adicional de Qualificação as seguintes ações de treinamento e 
desenvolvimento feitas às expensas do servidor: 

I - ações ou treinamentos para melhoria do próprio bem-estar, saúde física, mental e espiritual, tais como, ações na área de nutrição, 
anti-stress, educação-financeira, dentre outras que não tenham correlação direta com a atividade funcional; 

II - cursos de educação profissional técnica de nível médio, curso de formação para ingresso em outros órgãos ou entidades, horas 
em estágio, cursos de graduação ou pós-graduação, cursos incompletos, cursos preparatórios para concurso e disciplinas ou matérias isoladas de curso 
que venha a ser averbado após sua conclusão; 

III - ações de treinamento que foram utilizadas como requisito para a percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS); 
IV - ações de treinamentos, na modalidade a distância, que contemplem carga horária diária superior a 24 (vinte e quatro) horas; 
Art. 13 As participações em comissões ou similares, reuniões de trabalho, visitas técnicas, atuação como instrutor interno não serão 

consideradas para fins de percepção do Adicional de Qualificação. 
Art. 14 Será considerada, para fins de Adicional de qualificação, a carga horária máxima de 60 (sessenta) horas por curso de língua 

estrangeira feito às expensas do servidor. 
Art. 15 Os percentuais de Adicional de Qualificação decorrentes de ações de  treinamento regularmente concedidos antes da 

publicação da Lei nº 13.316, de 2016, serão percebidos pelo período remanescente da concessão, observado o novo coeficiente estabelecido  para cada 
conjunto de 120 (cento e vinte) horas. 

Art. 16 Na hipótese de percepção do percentual de 3% (três por cento) com base na legislação vigente antes da publicação da Lei nº 
13.316, de 2016, o último coeficiente regularmente concedido terá seus efeitos financeiros suspensos até a decadência do primeiro coeficiente 
concedido. 

Art. 17 O Adicional de Qualificação por ações de treinamento integrará a base de cálculo da contribuição social destinada ao Plano 
de Seguridade Social previsto no art. 183 da Lei n.º 8.112 de 1990, mediante opção do servidor, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 10.887 de 2004. 

 
CAPÍTULO IV 

Das Disposições Finais 
 

Art. 18 Consideram-se válidos, para efeito de percepção do Adicional de Qualificação, independentemente das atribuições 
desempenhadas pelo servidor, cursos nas áreas de: 

I – Direito; 
II – Gestão/Administração Pública e Geral; 
III – Gestão Ambiental/Sustentabilidade; 
IV – Gestão de Pessoas; 
V – Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, Língua Portuguesa e línguas estrangeiras; 
VI – Aplicativos de Informática e sistemas corporativos; 
VII – Educação corporativa; 
VIII – Ética; 
XIX – Gestão Documental; 
X – Comunicação Organizacional. 
Art. 19 A análise de ações de treinamento e/ou pós-graduação em áreas que não estejam relacionadas no art. 18 e que gerem 

dúvidas quanto à correlação ao cargo efetivo, cargo em comissão ou função de confiança será feita em conjunto pelas áreas competentes da gestão do 
Adicional Qualificação de cada um dos ramos do Ministério Público da União. 

Art. 20 A área competente pela gestão do Adicional de Qualificação poderá solicitar documentação complementar sempre que 
entender necessário para análise da concessão do Adicional. 

Art. 21 No caso de remoção de servidores entre os ramos do MPU, fica garantida a concessão das ações de treinamento, graduação 
e/ou pós-graduação homologadas no ramo de origem. 

Art. 22 O servidor integrante das carreiras do Ministério Público da União cedido com fundamento nos incisos I e II do caput do 
art. 93 da Lei nº 8.112 de 1990 não perceberá, durante o afastamento, o Adicional de que trata esta Portaria, salvo na hipótese de cessão para órgão da 
União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. 

Art. 23 O Adicional de Qualificação somente será considerado no cálculo dos proventos e das pensões se o título ou o diploma 
forem anteriores à data da inativação, excetuado, ainda, do cômputo o disposto no inciso V do art. 2º deste regulamento. 

Art. 24 Compete ao Secretário-Geral do Ministério Público da União dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta 
Portaria, sendo os casos omissos decididos pelo Procurador-Geral da República. 

Art. 25 Fica revogada a Portaria PGR/MPU nº 289, de 12 de junho de 2007. 
Art. 26 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
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SECRETARIA GERAL DO MPU 
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL 

##ÚNICO: | BSMPU-SGMPU - PGR-00465038-2018| 
PORTARIA Nº 61, DE 20 DE AGOSTO DE 2018 

 
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, tendo em vista as disposições do item 4.10 do Edital 

SG/MPU nº 05, de 14 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 15 de agosto de 2018, resolve: 
Art. 1º Publicar o quadro anexo, contendo os dados classificatórios dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção objeto do 

Edital SG/MPU nº 05/2018. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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##ÚNICO: | BSMPU-SGMPU - PGR-00474090-2018| 
PORTARIA Nº 658, DE 17 DE AGOSTO DE 2018 

 
Institui a Comissão Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do 
Ministério Público da União e dá outras providências. 
 

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso da competência estabelecida no art. 1º - XIX da 
Portaria PGR/MPU nº 683, de 26 de setembro de 2013, considerando a necessidade de aperfeiçoamento das normas legais que disciplinam as Carreiras 
de Analista e Técnico do Ministério Público da União, resolve: 

Art. 1º Instituir comissão permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do Ministério Público da União. 
Art. 2º A Comissão instituída por este ato será composta pelos seguintes integrantes: 
I – Os seguintes representantes de cada ramo do Ministério Público da União (MPU) e da Escola Superior do Ministério Público da 

União (ESMPU): 
a) Secretário de Gestão de Pessoas; 
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b) Titular da área de Assessoramento Jurídico; 
c) Um servidor indicado pelo Secretário-Geral ou Diretor-Geral de cada ramo e da ESMPU. 
II – Três representantes indicados pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União - 

FENAJUFE. 
III – Três representantes indicados pelo Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional 

do Ministério Público (SINASEMPU). 
§ 1º A Comissão será coordenada pelo Secretário de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal (MPF), o qual será 

substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor indicado pelo Secretário-Geral do MPF. 
§ 2º Os integrantes da Comissão atuarão por um mandato de 2 (dois) anos, com exceção dos representantes do inciso I - alíneas "a" 

e "b". 
Art. 3º A Comissão reunir-se-á por convocação de seu Coordenador, de ofício ou mediante requerimento de qualquer integrante. 
Art. 4º A comissão poderá solicitar às Unidades do Ministério Público da União as informações e as providências necessárias ao 

desenvolvimento das atividades previstas nesta Portaria. 
Art. 5º Poderão ser convidados para auxiliarem no desenvolvimento dos trabalhos da comissão instituída por esta Portaria 

representantes dos diversos segmentos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, a convite da Coordenadora, de ofício ou a 
pedido de qualquer de seus integrantes. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 
 
 

GABINETE DA SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA 
##ÚNICO: | BSMPU-SGMPU - PGR-00469041-2018| 

DESPACHO Nº 1.974, DE 20 DE AGOSTO DE 2018 
 

Processo nº 1.00.000.010641/2018-54 ASSUNTO: Remoção. INTERESSADO: VILMÁRIO ANTÔNIO COSTA GARCEZ, 
matrícula n° 27998, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Segurança Institucional e Transporte, lotado na 
Procuradoria Regional da República da 1ª Região. DECISÃO: Considerando pareceres desfavoráveis da Junta Médica Oficial, INDEFIRO o pedido de 
remoção, por motivo de saúde, para unidade do MPU na cidade de Salvador/BA. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
ELOÁ TODARELLI JUNQUEIRA 

Secretária-Geral Adjunta do MPU 
 

DIRETORIA GERAL DA ESMPU 
GABINETE DO DIRETOR GERAL 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - BSMPU-ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-136| 
PORTARIA Nº 136, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 
Autoriza realização do Projeto ‘eSocial’, o qual tem como objeto a adequação da 
ESMPU ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, bem como designa sua equipe. 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, aprovado pela Portaria PGR/MPU nº 905, de 16 de 
dezembro de 2013, e alterado pela Portaria PGR/MPU nº 78, de 22 de outubro de 2014, RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar a realização do Projeto ‘eSocial’, que tem como objeto a adequação da Escola Superior do Ministério Público da 
União (ESMPU) ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, instituído por meio do Decreto nº 
8.373, de 11 de dezembro de 2014. 

Parágrafo único: Por tratar do cumprimento de prazos legalmente estabelecidos, o desenvolvimento do projeto e implantação das 
ações deverão ser priorizados pela equipe abaixo designada e pelas Secretarias da ESMPU. 

Art. 2º Designar o Diretor-Geral Adjunto, Alberto Bastos Balazeiro, matrícula nº 29808, como Coordenador do Projeto e o 
Procurador do Trabalho, Fábio Massahiro Kosaka, matrícula nº 719-6, como Coordenador Substituto. 

Art. 3º Designar a servidora Flávia Silva Azevedo, matrícula nº 70043, como Gerente do Projeto. 
Art. 4º Designar os servidores abaixo para comporem a equipe do projeto: 
I - Carolina Silva Rocha, matrícula nº 70801, como Gerente Substituta; 
II - Rafael Guedes de Souza Neves, matrícula nº 70233; 
III - Bruno Eduardo Barros Silva, matrícula nº 70109; 
IV - Cristiane Maria Schulz Hashimoto, matrícula nº 70041; 
V - Valdirene Gomes Xavier, matrícula nº 70033; 
VI - Marcos Mello Nobrega Soares, matrícula nº 70400; 
VII - Vinícius dos Santos Moreira, matrícula nº 70082; 
VIII - Magda Aparecida de Oliveira, matrícula nº 27955; 
IX - Maria Lindomeia Mendes Neves, matrícula nº 70857; 
X - Cristina Maria de Oliveira Alves, matrícula nº 70402; 
XI - Marildete Ferreira de Freitas, matrícula nº 70390; 
XII - Gustavo Henriques da Silva, matrícula nº 71412. 
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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##ÚNICO: | BSMPU-1 - BSMPU-ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-137| 
PORTARIA Nº 137, DE 30 DE JULHO DE 2018 

 
Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de Contratação de Pesquisa nº 
26/2018, o qual tem como objeto a contratação de assistente na execução da 
pesquisa "O grau de efetividade na solução negociada de conflitos coletivos por 
meio do Ministério Público do Trabalho". 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 
dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

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

Contratada: KATYUSKA SOARES MORO MOREIRA; 
Termo de Contração de Pesquisa: 26/2018; 
Objeto: Contratação de Katyuska Soares Moro Moreira para atuar como Assistente na Pesquisa "O grau de efetividade na solução 

negociada de conflitos coletivos por meio do Ministério Público do Trabalho". 
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - BSMPU-ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-139| 
PORTARIA Nº 139, DE 30 DE JULHO DE 2018 

 
Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de Contratação de Pesquisa nº 
27/2018, o qual tem como objeto a contratação de assistente na execução da 
pesquisa "O grau de efetividade na solução negociada de conflitos coletivos por 
meio do Ministério Público do Trabalho". 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 
dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

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

Contratada: YVETTE FRANCO; 
Termo de Contração de Pesquisa: 27/2018; 
Objeto: Contratação de Yvette Franco para atuar como Assistente na Pesquisa "O grau de efetividade na solução negociada de 

conflitos coletivos por meio do Ministério Público do Trabalho". 
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - BSMPU-ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-140| 
PORTARIA Nº 140, DE 30 DE JULHO DE 2018 

 
Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de Contratação de Pesquisa nº 
28/2018, o qual tem como objeto a contratação de orientador na execução da 
pesquisa "O grau de efetividade na solução negociada de conflitos coletivos por 
meio do Ministério Público do Trabalho". 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 
dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

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

Contratada: SANDOVAL ALVES DA SILVA; 
Termo de Contração de Pesquisa: 28/2018; 
Objeto: Contratação de Sandoval Alves da Silva para atuar como Orientador na Pesquisa "O grau de efetividade na solução 

negociada de conflitos coletivos por meio do Ministério Público do Trabalho". 
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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##ÚNICO: | BSMPU-1 - BSMPU-ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-141| 
PORTARIA Nº 141, DE 30 DE JULHO DE 2018 

 
Designa o fiscal e o fiscal substituto do Termo de Contratação de Pesquisa nº 
30/2018, o qual tem como objeto a contratação de pesquisador na execução da 
pesquisa "O grau de efetividade na solução negociada de conflitos coletivos por 
meio do Ministério Público do Trabalho". 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 7º, I, do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público da União, de 16 de dezembro de 2013, e considerando o que 
dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve: 

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

Contratada: MESSIAS JOSÉ AMADOR DO NASCIMENTO; 
Termo de Contração de Pesquisa: 30/2018; 
Objeto: Contratação de Sandoval Alves da Silva para atuar como Pesquisador na execução da pesquisa "O grau de efetividade na 

solução negociada de conflitos coletivos por meio do Ministério Público do Trabalho". 
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas pelo servidor FLÁVIO HERMAN 

SOARES ANDRADE, matrícula nº 70.034. 
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - BSMPU-ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-144| 
PORTARIA Nº 144, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 
Define novas competências e delega a prática de atos aos Secretários da 
ESMPU. 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU), no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo art. 80, incisos V e IX do Regimento Interno da ESMPU, aprovado pela Portaria PGR/MPU n. 905, de 16/12/2013, e 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 12 da Lei 9.784/1999; 
CONSIDERANDO a entrada em vigor da Instrução Normativa nº. 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão - MPDG, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução 
indireta no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; 

CONSIDERANDO a recomendação da Auditoria Interna do Ministério Público da União (AUDIN/MPU) para que a IN nº 5/2017 
seja utilizada, no que couber, pela ESMPU, por se tratar da instituição de boas práticas de gestão, que também são recomendadas pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) -0072585; 

CONSIDERANDO o estudo realizado pela Assessoria Jurídica desta ESMPU (0099583), no qual, dentre outras proposições, 
concluiu pela necessidade de uma melhor definição dos responsáveis pela condução dos trâmites legais dos procedimentos de licitação e contratos desta 
Escola; 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da atual portaria de delegação de competências de ordenação de despesas e de 
gestão administrativa, orçamentária e financeira aos novos fluxos dos processos de licitação e contratos, aprovados pelo Diretor-Geral; RESOLVE: 

Art. 1ºAtribuir aos Secretários da ESMPU a competência para a prática dos seguintes atos: 
I- de gestão de compras e contratações: 
a) elaboração de documento de formalização das demandas da sua área de atribuição; 
b) aprovação dos respectivos Termos de Referência elaborados a partir da formalização da demanda; 
II-de gestão de quadro de pessoal administrativo: 
a) homologação da escala de serviço dos servidores da sua secretaria, para os fins dispostos na Portaria ESMPU nº. 120, de 20 de 

outubro de 2015; 
b) autorização de inclusão das horas excedentes no Banco de Horas dos servidores da sua secretaria, nos termos do art. 11, §§ 1º e 

2º, da Portaria PGR/MPU 707, de 20/12/2006; 
Art. 2ºDelegar ao (à) Secretário (a) de Administração da ESMPU, e, em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, a 

prática dos seguintes atos: 
I- de gestão orçamentária e financeira: 
a) ordenar as despesas, conforme programação orçamentária aprovada pela Administração Superior; 
b) apresentar à Diretoria Geral a programação orçamentária, bem como a previsão anual de despesas da ESMPU; 
c) autorizar o pagamento de passagens aéreas, diárias e bolsa capacitação ao corpo acadêmico da ESMPU, bem como aos membros, 

servidores e colaboradores eventuais da ESMPU. 
II- de gestão de compras e de contratações: 
a) autorizar a dispensa e declarar a situação de inexigibilidade de licitação; 
b) autorizar a abertura de licitações e a adesão à ata de registro de preços de outros órgãos da Administração Pública Federal cujos 

valores não ultrapassem o limite previsto no artigo 23, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8666/1993; 
c) autorizar a instauração e proceder à instrução de processos administrativos, visando à apuração de infrações e aplicação de 

penalidades em desfavor de licitantes e contratados; 
d) homologar, revogar ou anular os procedimentos licitatórios; 
e) assinar, em nome da ESMPU, os contratos para aquisição de materiais e execução de obras ou serviços e seus respectivos termos 

aditivos, bem como as atas de registro de preços; 
f) expedir portarias para a designação de gestores e fiscais dos contratos que tenha assinado em nome da ESMPU; 
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g) aplicar aos licitantes e fornecedores de obras ou serviços, as penalidades previstas no art.87, incisos I a III, da Lei nº 8.666, de 
1993; 

h) propor ao Diretor-Geral: 
1. a aplicação das penalidades previstas no inciso IV da Lei 8666/93 e no artigo 7º da Lei 10.520/2002, acompanhado de parecer 

fundamentado; ou 
2. o arquivamento de processos administrativos instaurados em desfavor de licitantes e contratados. 
Art. 3ºDelegar competência ao (à) Secretário (a) de Infraestrutura e Logística Educacional da ESMPU e, em seus impedimentos 

legais, ao respectivo substituto, para autorizar a emissão de passagens aéreas e propor o pagamento de diárias e de bolsa capacitação ao corpo 
acadêmico da ESMPU, bem como aos membros, servidores e colaboradores eventuais da ESMPU, ressalvados os casos excepcionais, que deverão ser 
submetidos ao Diretor-Geral para decisão. 

Art. 4ºPermanecem sob a competência do Diretor-Geral da ESMPU todos os demais atos de gestão não citados expressamente nesta 
Portaria, dentre os quais destacam-se os seguintes: 

a) autorização das demandas formalizadas pelos Secretários, quando se tratar de serviços ou compras vinculadas ao planejamento 
estratégico da ESMPU; 

b) autorização da abertura da licitação e adesão à ata de registro de preços de outros órgãos da Administração Pública Federal cujos 
valores sejam superiores ao limite previsto no artigo 23, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8666/1993; 

c) ratificação, nos termos do art.26 da Lei nº 8.666, de 1993, dos atos de dispensas e inexigibilidades de licitação, fundamentadas, 
respectivamente, nos incisos III e seguintes do art. 24 e art.25 da Lei nº 8.666/93; 

d) revogação ou a anulação de licitações que tenha autorizado a abertura; 
e) aprovação dos contratos celebrados pelo Secretário (a) de Administração, cujos valores sejam superiores ao limite do valor 

previsto no artigo 23, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8666/1993; 
f) aplicação aos licitantes e fornecedores das penalidades previstas no art.87, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, e no art.7º da Lei 

nº 10.520, de 2002, bem como decidir os pedidos de reconsideração; 
g) decidir recursos hierárquicos das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária de licitar e contratar com a ESMPU, 

aplicadas pelo Secretário (a) de Administração, em desfavor de licitantes e contratados. 
Art. 5º Os atos praticados por delegação de competência deverão explicitar esta qualidade nos seus fundamentos. 
Art. 6º O Diretor-Geral, sempre que julgar conveniente, deliberará sobre quaisquer assuntos referidos nesta Portaria, sem prejuízo 

da delegação de competência. 
Art. 7ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº. 82, de 9 de outubro de 2014 e a Portaria 

nº. 13, de 15 de fevereiro de 2017. 
 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - BSMPU-ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-146| 
PORTARIA Nº 146, DE 17 DE AGOSTO DE 2018 

 
Homologa estágio probatório. 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, tendo em vista o disposto nos artigos 
7º e80, do Regimento Interno da ESMPU, aprovado pela Portaria nº 905, de 16 de dezembro de 2013, alterado pela Portaria PGR/MPU nº 78, de 22 de 
outubro de 2014, e o disposto nos processos nº 0.01.000.1.004050/2018-12, 0.01.000.1.004051/2018-82, 0.01.000.1.004049/2018-39, 
0.01.000.1.004047/2018-93, 0.01.000.1.004053/2018-28, 0.01.000.1.004048/2018-66 e 0.01.000.1.004052/2018-55, resolve: 

Art. 1º. Homologar o Estágio Probatório dos servidores empossados nos cargos da Carreira de Analista do Ministério Público da 
União, confirmando-os em seus respectivos cargos, sem prejuízo de direitos e vantagens que advirem da homologação do estágio probatório, na forma 
indicada no anexo desta Portaria. 

Art. 2º. Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 
 

JOÃO AKIRA OMOTO 
Diretor-Geral da ESMPU 

 
ANEXO 

 

 MATRÍCULA NOME CARGO DATA 
INÍCIO DATA FIM 

1 70192-1 ARLEY PINHEIRO 
MENDES 

ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./SUPORTE 
E INFR 19/08/2015 03/08/2018 

2 70267-6 CAMYLLA PORTELA 
DE ARAUJO 

ANALISTA DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/EDUCAÇÃO 01/09/2015 16/08/2018 

3 70167-0 DOUGLAS RAFAEL DE 
CASTRO AGUIAR 

ANALISTA DO MPU/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO/SUPORTE E INFRAESTRUTURA 13/08/2015 28/07/2018 

4 70142-4 IVY SANTIAGO DE 
MOURA 

TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO 10/08/2015 25/07/2018 
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5 70278-1 LEONARDO 
MONTEIRO GAROTTI ANALISTA DO MPU/PERÍCIA/ENGENHARIA CIVIL 04/09/2015 19/08/2018 

6 : 70135-1 RAFAEL SALLES DE 
CAMPOS 

TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO 10/08/2015 25/07/2018 

7 70269-2 SUZANE GONSAGA 
VALENTIM 

ANALISTA DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/AR 

QUIVOLOGIA 
01/09/2015 16/08/2018 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - BSMPU-ESMPU-DIRETOR-GERAL-PORTARIA-148| 
PORTARIA Nº 148, DE 24 DE AGOSTO DE 2018 

 

Designa servidor para atuar na Ouvidoria da ESMPU. 
 

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU), no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo art. 80, incisos VI e IX do Regimento Interno da ESMPU, aprovado pela Portaria PGR/MPU n. 905, de 16/12/2013, resolve: 

Art. 1º Designar o servidor Gustavo Henriques da Silva, para exercera função de dirigente suplente da Ouvidoria da ESMPU, em 
substituição a servidora Patricia Cristina da Silva Batista. 

Art. 2º O servidor completará o mandato da sua antecessora. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com eficácia a partir da publicação. 

 

JOÃO AKIRA OMOTO 
Diretor-Geral da ESMPU 

 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-LIC-CAPAC-EMILIA| 
DESPACHO DE 24 DE AGOSTO DE 2018 

 
Processo Administrativo ESMPU nº 0.01.000.1.004177/2018-75. ASSUNTO: Licença para capacitação. INTERESSADA: EMÍLIA 

MONTEIRO ANDRADE, matrícula 70002-9. DECISÃO: Tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso I, do Regimento Interno da Escola Superior 
do Ministério Público da União, aprovado pela Portaria PGR nº 905, de 16 de dezembro de 2013, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 78, de 22 de 
outubro de 2014, DEFIRO a licença para capacitação nos períodos de 03/09/2018 a 12/10/2018 e de 13/10/2018 a 01/12/2018, referente ao quinquênio 
aquisitivo de 14/04/2010 a 12/04/2015, em conformidade com o disposto no artigo 87 da Lei 8.112/1990 e na Portaria PGR/MPU nº 42/2014. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA, inclusive quanto ao disposto no § 4º do artigo 11 da Portaria PGR/MPU nº 42/2014. 

 
 

##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-DIRETOR-GERAL-LIC-CAPAC-SANDRA| 
DESPACHO DE 24 DE AGOSTO DE 2018 

 
Processo Administrativo ESMPU nº 0.01.000.1.004042/2018-34. ASSUNTO: Licença para capacitação. INTERESSADA: 

SANDRA MARIA DA SILVA, matrícula 70494-6. DECISÃO: Tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso I, do Regimento Interno da Escola 
Superior do Ministério Público da União, aprovado pela Portaria PGR nº 905, de 16 de dezembro de 2013, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 78, de 
22 de outubro de 2014, DEFIRO a licença para capacitação nos períodos de 20/08/2018 a 18/10/2018 e de 01/06/2019 a 30/06/2019, referente ao 
quinquênio aquisitivo de 07/09/2012 a 05/09/2017, em conformidade com o disposto no artigo 87 da Lei 8.112/1990 e na Portaria PGR/MPU nº 
42/2014. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA, inclusive quanto ao disposto no § 4º do artigo 11 da Portaria PGR/MPU nº 42/2014. 

 
JOÃO AKIRA OMOTO 

Diretor-Geral da ESMPU 
 

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

 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

RECONHEÇO A DÍVIDA, referente à despesa do exercício corrente de que trata o processo nº0.01.000.1.002285/2018-40, em 
favor do Sr. Alexandre Lima Raslan, no valor de R$ 534,48 (quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que atuou, por 04 (quatro) 
horas-aula, como capacitador no curso "Instrumentos de regulação econômica na promoção de Direitos Humanos: A responsabilidade socioambiental 
de instituições financeiras”, realizado no dia 04/07/2018, haja vista a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito por parte da Administração. 

 
 

 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 23 DE AGOSTO DE 2018 

 

RECONHEÇO A DÍVIDA, referente à despesa do exercício corrente de que trata o processo nº0.01.000.1.002920/2018-64, em 
favor da empresa Optionmarker -Serviços de Informática LTDA ME, no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), relativa a despesas 
extras realizadas com passagem e hospedagem de seu representante, em razão da prorrogação do horário do serviço prestado no dia 16/06/2018, haja 
vista a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito por parte da Administração. 

 
SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL 

Secretária de Administração  
Ordenadora de Despesas 
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##ÚNICO: | BSMPU-1 - ESMPU-SAT-DIARIAS-AGOSTO| 
DIÁRIAS 

 
Proposta de Concessão de Diárias nº 744/2018. Tatiana Almeida de Andrade Dornelles. Procuradora da República. Concedo e 

autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “O Novo CPC e a atuação do Ministério Público”, em Brasília, a ser realizado no período de 19/6/2018 a 
21/6/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 758/2018. Rogério Geraldo Rocco. Professor. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias 
no valor total com descontos de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Atuação do MP no Licenciamento 
Ambiental”, em Brasília, a ser realizado no período de 22/5/2018 a 24/5/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 915/2018. José Ricardo Custódio de Melo Júnior. Procurador da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Prática de atuação judicial e extrajudicial em defesa dos povos indígenas”, em Brasília, a ser realizado no período de 
28/6/2018 a 29/6/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 948/2018. Tatiana Almeida de Andrade Dornelles. Procuradora da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 3 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) 
referente ao Oficina “Oficinas Nacionais - Perspectivas de gênero: a voz da mulher no Ministério Público Federal”, em Brasília, a ser realizado no 
período de 15/6/2018 a 16/6/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1095/2018. Ana Roberta Tenório Lins Haag. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1096/2018. Andréa da Rocha Carvalho Gondim. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo 
o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1097/2018. Carlos Eduardo Gouveia Nassar. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1098/2018. Flávio Henrique Freitas Evangelista Gondim. Procurador do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.637,15 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser 
realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1099/2018. Leandro Marcidelli de Almeida. Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito. 
Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois 
centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, 
em Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1100/2018. Luísa Carvalho Rodrigues. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.637,15 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado no 
período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1101/2018. Luiz Alexandre Chamorro Rodrigues. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo 
o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.849,52 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em 
Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1102/2018. Marcello Ribeiro Silva. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado no 
período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1103/2018. Marcelo Brandão de Morais Cunha. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1105/2018. Martha Diverio Kruse. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado no 
período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1106/2018. Neuda Ivna Pompeu Pinheiro Martins. Técnico Administrativo. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em 
Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1107/2018. Roberto Carlos de Souza Galvão. Analista Do MPU/Apoio Jurídico. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.423,39 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em 
Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1108/2018. Rodney Lucas Vieira de Souza. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.634,52 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser 
realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1109/2018. Sheila Ferreira Delpino. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1115/2018. Antônio Gleydson Gadelha de Moura. Procurador do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.234,12 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e doze centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser 
realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1116/2018. Márcia Cristina Kamei López Aliaga. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo 
o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1117/2018. Rogério de Almeida Pinto Guimarães. Procurador do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser 
realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1126/2018. Jaime Arcádio Haas Kist. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.314,15 (dois mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Equidade de gênero e raça no MPU”, em Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1138/2018. Ana Elisa Alves Brito Segatti. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1139/2018. Léa Émile Maciel Jorge de Souza. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1142/2018. Marco Antônio Sevidanes da Matta. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1143/2018. Natasha Rebello Cabral. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado no 
período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1164/2018. Alpiniano do Prado Lopes. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser 
realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1173/2018. Tatiana Scheila Friedrish. Professora UFPR. Concedo e autorizo o pagamento de 
1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações 
contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1224/2018. Polyana Washington de Paiva Jeha. Procuradora da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.634,52 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Refugiados, apátridas e estrangeiros indocumentados: teoria e prática de atuação”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 1/8/2018 a 3/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1254/2018. Bruno Bez Batti. Analista Processual. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado no 
período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1268/2018. Arianne Castro de Araújo Miranda. Procuradora do trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser 
realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1301/2018. Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Desafios das migrações contemporâneas: xenofobia, precarização do trabalho e a atuação do MPT”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1359/2018. Júlio Carlos Schwonke de Castro Júnior. Procurador da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
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ao Curso de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período 
de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1360/2018. Tiago Misael de Jesus Martins. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.468,53 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no 
período de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1362/2018. Ulisses Dias de Carvalho. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.783,90 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa centavos) referente à Reunião 
de trabalho com o Diretor-Geral, a realizar-se no dia 7 de agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1364/2018. Adriano Alves Marreiros. Promotor de Justiça Militar. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.917,26 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1365/2018. André Magalhães Pessoa. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.475,89 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1366/2018. Daniel Luís Dalberto. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.475,89 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1367/2018. Jonas Ratier Moreno. Procurador Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.917,26 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1368/2018. Marcos Mauro Rodrigues Buzato. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.917,26 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1369/2018. Rafael Guimarães Nogueira. Procurador da república. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.719,89 (três mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1370/2018. Sueli Teixeira Bessa. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.917,26 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao Mestrado em 
Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1371/2018. Thiago Pinheiro Corrêa. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.917,26 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1372/2018. Viviane de Oliveira Martinez. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.917,26 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1373/2018. Aécio Mares Tarouco. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.634,52 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1374/2018. Celmo Fernandes Moreira. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1375/2018. Luciana Sperb Duarte. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período 
de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1376/2018. Otávio Balestra Neto. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1377/2018. Vítor Hugo Caldeira Teodoro. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período 
de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1378/2018. Marcelo Freire Lage. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1379/2018. Wilson Bernardino de Macedo Neto. CC - 2. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1380/2018. Wesley Miranda Alves. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
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de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1381/2018. Talles Leite de Oliveira. Técnico de Apoio Especializado Transporte. Concedo e 
autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1382/2018. Mario Augusto Sava Jorge Nunes. Técnico de Apoio Especializado Transporte. 
Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da 
República na fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no p2018eríodo de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1383/2018. Saulo Linhares da Rocha. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 4.636,10 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/9/2018 
a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1384/2018. Ailton Benedito de Souza. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da 
República na fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1385/2018. Armando César Marques de Castro. Procurador da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1386/2018. Cristiana Koliski Taguchi. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1387/2018. Davi Marcucci Pracucho. Procurador da República (PR-MS, 3º Ofício). Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da 
República na fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1388/2018. Débora Moreira Leite Ferreira. Téc. Administrativa. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da 
República na fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1389/2018. Roberto Ruy Rutowitcz Netto. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1390/2018. Rosane Preto Cavalheiro. Analista Processual do MPU. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.637,15 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1391/2018. Samira Engel Domingues. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1392/2018. Tarso Teixeira Lobo Neto. Analista Processual. Concedo e autorizo o pagamento 
de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.637,15 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1393/2018. Victor Simões Martins. Técnico do MPU / TI. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1394/2018. Hilton Araújo de Melo. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Trabalho escravo e tráfico de pessoas”, em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1395/2018. Thayná Freire de Oliveira. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Trabalho escravo e tráfico de pessoas”, em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1396/2018. Gustavo Rizzo Ricardo. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 
6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1397/2018. Fernando Zelada. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 
3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
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Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/9/2018 
a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1398/2018. Ricardo Magalhães de Mendonça. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1399/2018. Fernando Hugo Miranda Teles. Promotor de justiça Militar. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1400/2018. Marcos Antônio Braga de Freitas. Professor do Magistério Superior. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Atuação em educação indígena”, em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1401/2018. Renata Ribeiro Baptista. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.917,26 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1402/2018. Thiago Augusto Bueno. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.923,46 (dois mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) referente ao 
Mestrado em Direito, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1403/2018. Rodrigo Leite Prado. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/9/2018 
a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1404/2018. Aryanne Pereira Freitas. Assessora Nível II - CC2. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente à Gravação de videoaulas do Curso de EaD 
Gestão e Controle da Administração (Novo modelo EaD), em Brasília, no(s) dia(s) 24 de setembro de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1405/2018. Eugênio Batista da Silva. Técnico de Segurança Institucional e Transporte. 
Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Tribunal do Júri”, em Brasília, a ser realizado no período de 22/5/2018 a 24/5/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1406/2018. Mônica Carneiro Torres. Chefe do Cerimonial. Concedo e autorizo o pagamento 
de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.849,52 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “O Novo CPC e a Atuação do MP - Turma II”, em Porto Alegre, a ser realizado no período de 15/8/2018 a 17/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1407/2018. Paulo Thadeu Gomes da Silva. Procurador Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente à Gravação 
da 4ª videoaula do curso O Ministério Público e os direitos dos índios (PAC 494/2018-91), em Brasília, no dia 08 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1408/2018. Silvana Batini César Goes. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1409/2018. André Barreto Jurkstas. Assessor Jurídico - Nível II (CC2). Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
“Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na fiscalização formal e 
material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1410/2018. Elida Graziane Pinto. Procuradora do MPC / SP. Concedo e autorizo o pagamento 
de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Financiamento de 
Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na fiscalização formal e material das contas 
públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1411/2018. Danilo Pinheiro Dias. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Simpósio “Acordo Penal de Não Persecução”, em São Paulo, a ser realizado no período de 24/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1412/2018. Jerusa Burmann Viecili. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.402,63 (um mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao 
Simpósio “Acordo Penal de Não Persecução”, em São Paulo, a ser realizado no período de 24/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1413/2018. Felipe da Silva Freitas. Docente. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diárias 
no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Equidade de gênero e raça no MPU”, 
em Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1414/2018. Rogério Aparecido Luiz Marques. Técnico de Transporte. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 
10/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1415/2018. Rogério Aparecido Luiz Marques. Técnico de Transporte. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Comunicação e interação com a sociedade: aspectos práticos e jurídicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 8/8/2018 a 
10/8/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1416/2018. Marcelo Freire Lage. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Atuação em educação indígena”, em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1417/2018. Mariana Carvalho Laborda. Analista Processual. Concedo e autorizo o pagamento 
de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.822,65 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Atuação em educação indígena”, em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1418/2018. Thiago Pinheiro Lima. Procurador do MPC. Concedo e autorizo o pagamento de 
1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos 
Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na fiscalização formal e material das contas públicas”, 
em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1419/2018. Waldebergson Lopes Oliveira. Motorista Oficial. Concedo e autorizo o pagamento 
de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
“Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1420/2018. Waldebergson Lopes Oliveira. Motorista Oficial. Concedo e autorizo o pagamento 
de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
“Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1421/2018. Jorge Bauer Rodrigues Machado. Técnico do MPU/Apoio Técnico Administ./Seg. 
Inst. e Transporte. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três 
centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser 
realizado no período de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1422/2018. Eugênio Batista da Silva. Técnico do MPU/Apoio Técnico Administ/Seg. Inst. e 
Transporte. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1423/2018. Wanderlei Antônio Piagnati. Professor/Pesquisador. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Atuação 
estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1424/2018. Emerson Albuquerque Resende. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.402,63 (um mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente à 
Gravação de videoaulas do Curso de EaD Técnicas de Investigação pra inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho (Novo modelo 
EaD), em Brasília, no dia 13 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1425/2018. Geisa de Assis Rodrigues. Procuradora Regional da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1426/2018. Vinícius Fernando Alves Fermino. Procurador Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Equidade de gênero e raça no MPU”, em Brasília, a ser realizado no período de 14/8/2018 a 16/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1427/2018. Taísa Braga de Almeida. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Promoção do Trabalho Decente - Atuação do Ministério Público Guiada por Evidências e Orientada para Resultados - PRT 
15”, em Campinas, a ser realizado no período de 23/8/2018 a 24/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1428/2018. Carla Regina Stumpp. Técnico Administrativo. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1429/2018. Pablo Luz de Beltrand. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1430/2018. Patrick Menezes Colares. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1431/2018. Rodolfo Soares Ribeiro Lopes. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.239,26 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1432/2018. Vítor Hugo Caldeira Teodoro. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.117,26 (um mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1433/2018. Alline Pedrosa Oishi Delena. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Atuação estratégica em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos”, em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 
6/9/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1434/2018. Luciana Sperb Duarte. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1435/2018. Adriano Alves Marreiros. Promotor de Justiça Militar. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1436/2018. Alexandre Reis de Carvalho. Promotor de Justiça Militar. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1437/2018. Rodrigo Sales Graeff. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 4.681,82 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1438/2018. Roberto Antônio Dassié Diana. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período 
de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1439/2018. Antônio Antero dos Santos. Procurador de Justiça Militar. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1440/2018. Daniel Ricken. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
“Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na fiscalização formal e 
material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1441/2018. Pedro Henrique Luthold. Analista do MPU. Concedo e autorizo o pagamento de 
3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1442/2018. Raul Batista Leite. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1443/2018. Roberta Lima Barbosa Bomfim. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas", em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1444/2018. Ronaldo Pinheiro de Queiróz. Procurador Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Simpósio 
“Acordo Penal de Não Persecução”, em São Paulo, a ser realizado no período de 24/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1445/2018. Alex Duboc Garbellini. Procurador Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento "Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto 
de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1446/2018. Ângela Cristina Santos Guimarães. Presidenta Nacional da UNEGRO. Concedo e 
autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Ingresso e 
Vitaliciamento "Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1447/2018. Everaldo Gaspar Lopes de Andrade. Procurador Regional do Trabalho 
(aposentado). Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto 
de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1448/2018. Ilan Fonseca de Souza. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de Ingresso e 
Vitaliciamento "Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1449/2018. Janine Rêgo de Miranda. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto 
de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1450/2018. Leonardo Osório Mendonça. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 
16/8/2019. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1451/2018. Luciana Teles Nóbrega. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de Ingresso e 
Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1452/2018. Patrícia de Mello Sanfelice. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto 
de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1453/2018. Priscila Dibi Schvarcz. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de Ingresso e 
Vitaliciamento "Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1454/2018. Carlos Eduardo de Azevedo Lima. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.161,26 (dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso 
de Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto de 
2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1455/2018. Ulisses Dias de Carvalho. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2 diárias no valor total com descontos de R$ 1.761,26 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 
16/8/2019. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1456/2018. Valdirene Silva de Assis. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 
16/8/2019. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1457/2018. Ulisses Dias de Carvalho. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 358,63 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Trabalho escravo e tráfico de pessoas”, em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1458/2018. Fábio Massahiro Kosaka. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.455,74 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) 
referente ao Atividades relacionadas ao Comitê de Modernização da ESMPU, no período de 27 a 30 de agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1459/2018. Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo 
o pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.434,52 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Projeto saúde na saúde: uma visão prática”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1460/2018. Ana Paula Faria Lopes. Secretária Nível 1. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.384,89 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Promoção do Trabalho Decente - Atuação do Ministério Público Guiada por Evidências e Orientada para Resultados - PRT 09”, em 
Curitiba, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 29/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1461/2018. Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade. Procurador do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 1 diária no valor total com descontos de R$ 758,63 (setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento "Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto 
de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1462/2018. Catarina Von Zuben. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.402,63 (um mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de Ingresso 
e Vitaliciamento "Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 16/8/2019. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1463/2018. Ulisses Dias de Carvalho. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2 diárias no valor total com descontos de R$ 1.802,63 (um mil, oitocentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1464/2018. Alexandre Schneider. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.117,26 (um mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao Encontro presencial 
para orientação - Mestrado em Direito (Turma 3), em Brasília/DF, a ser realizado no período de 17 a 18 de setembro de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1465/2018. Lys Sobral Cardoso. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 
1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.158,63 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) referente ao Defesa da 
Dissertação - Mestrado em Direito (Turma 3), em Brasília/DF, a ser realizado no período de 22 de setembro de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1466/2018. José Heraldo de Sousa. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao Defesa da 
Dissertação - Mestrado em Direito (Turma 3), em Brasília/DF, a ser realizado no período de 22 de setembro de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1467/2018. Ulisses Dias de Carvalho. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.622,36 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) referente ao 
Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA), no período de 28 a 30 de agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1468/2018. Dickson Ansah Ribeiro Frempong. Técnico Administrativo/Diretor Regional 
PRT5. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 268,13 (duzentos e sessenta e oito reais e treze centavos) 
referente ao Auxílio no andamento do processo de execução da obra do edifício sede da ESMPU, no dia 15 de agosto de 2018, no dia Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1469/2018. Marcony de Almeida Oliveira. Analista do MPU/Perícia/Engenharia Civil. 
Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao Auxílio no 
andamento do processo de execução da obra do edifício sede da ESMPU, no dia 15 de agosto de 2018, no dia Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1470/2018. Ronaldo José de Lira. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 
Ingresso e Vitaliciamento "Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 20 a 31 de agosto de 2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1471/2018. Raphael Lins e Cavalcanti. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Trabalho escravo e tráfico de pessoas", em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1472/2018. Érico Gomes de Souza. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.239,26 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1473/2018. Michele Eluar Conceição Lima. Assessora de Gabinete. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.859,69 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I", em Brasília, a ser realizado no período de 
30/8/2018 a 31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1474/2018. Marcelo Godoy. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
“Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1475/2018. Andréa Cardoso Leão. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1476/2018. Zani Cajueiro Tobias de Souza. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.117,26 (um mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Direito Ambiental”, em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1477/2018. Cláudia Regina Alexandre. Jornalista/Doutoranda. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro 
religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 
28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1478/2018. Flávia da Silva Pinto. Docente. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no 
valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), quilombola: 
racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1479/2018. Humberto Adami Santos Júnior. Advogado. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1480/2018. Jaime Mitropoulos. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Simpósio "Negro(a), 
afro religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período 
de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1481/2018. Júlio César de Sá Rocha. Professor Universitário. Concedo e autorizo o pagamento 
de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), quilombola: 
racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1482/2018. Lívia Maria Santana e Sant´anna Vaz. Promotora de Justiça. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1483/2018. Maitê Freitas. Jornalista. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor 
total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), quilombola: racismo e 
intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1484/2018. Rychelmy Imbiriba Veiga. Palestrante. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1485/2018. Maria Auxiliadora Minahim. Professora titular da Faculdade de Direito - UFBA. 
Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Simpósio 
"Negro(a), afro religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado 
no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1486/2018. Leonardo Gonçalves Juzinskas. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Trabalho escravo e tráfico de pessoas", em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1487/2018. Adriana Scordamaglia Fernandes. Procuradora Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Trabalho escravo e tráfico de pessoas", em Brasília, a ser realizado no período de 21/8/2018 a 23/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1488/2018. Spartakus Santiago Fernandes Francisco. Youtuber. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0 diárias no valor total com descontos de R$ 0,00 () referente ao Curso de Ingresso e Vitaliciamento "Direito Aplicado ao Ministério 
Público do Trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 16/8/2019. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1489/2018. Carlos Humberto Prola Júnior. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1490/2018. Fernando Merloto Soave. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1491/2018. Raquel Cristina Rezende Silvestre. Procuradora da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1492/2018. Alberto Rodrigues Ferreira. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1493/2018. Ana Carolina Oliveira Tannús Diniz. Procurador da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1494/2018. Fabrízio Predebon da Silva. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.975,77 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período 
de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1495/2018. José Mílton Nogueira Júnior. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.919,89 (dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1496/2018. Marco Túlio de Oliveira e Silva. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1497/2018. Daniel Luz Martins de Carvalho. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1498/2018. Guilherme Fernandes Ferreira Tavares. Procurador da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado 
no período de 19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1499/2018. João Raphael Lima. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 
4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.696,30 (três mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1500/2018. Izabella Marinho Brant. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Direito Ambiental”, em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1501/2018. José Gladston Viana Correia. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da 
República na fiscalização formal e material das contas públicas", em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1502/2018. Svamer Adriano Cordeiro. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas", em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1503/2018. Antônio João Mendes. Coordenador. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1504/2018. Basilele Malomalo. Docente. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no 
valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), quilombola: 
racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1505/2018 - CANCELADA. 
Proposta de Concessão de Diárias nº 1506/2018. Katiúsca Ribeiro Pontes. Professora. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 

diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1507/2018. Ordep José Trindade Serra. Professor Universitário. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro 
religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 
28/8/2018 a 30/8/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1508/2018. Sandra Maria Bispo. Psicopedagoga Institucional, Socióloga. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro 
religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 
28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1509/2018. Willis Santiago Guerra Filho. Professor. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1510/2018. Adriana Augusta de Moura Souza. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao 
Curso de Ingresso e Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 
16/8/2019. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1511/2018. Luis Fabiano de Assis. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.117,26 (um mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de Ingresso e 
Vitaliciamento “Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho”, em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 16/8/2019. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1512/2018. Najla Nassif Palma. Promotora de Justiça Militar. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.532,19 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) referente à Reunião da CPA, 
oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2018, em 
Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1514/2018. David Raimundo Santos. Diretor Executivo. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1515/2018. Lusmarina Campos Garcia. Membro do CONEPLIR/RJ. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro 
religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 
28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1516/2018. Denise Neves Abade. Procuradora Regional da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.440,81 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) referente à 
Reunião da CPA, oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 29 e 30 de 
agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1517/2018. Xisto Tiago de Medeiros Neto. Procurador Regional do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.415,14 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos) referente à 
Reunião da CPA, oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 29 e 30 de 
agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1518/2018. Salomão Barros Ximenes. Professor Magistrado Superior. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
“Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na fiscalização formal e 
material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1519/2018. Luiz Maurício dos Passos Pedrosa. Técnico de Segurança. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Direito Ambiental”, em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1520/2018. Luiz Maurício dos Passos Pedrosa. Técnico de Segurança. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Direito Ambiental”, em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1521/2018. Marcelo de Figueiredo Freire. Procurador Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Controle externo da atividade policial e sistema prisional - estratégias de atuação”, em Brasília, a ser realizado no período de 
19/9/2018 a 21/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1523/2018. Aline Vasconcelos Sarmento. Analista Processual. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Direito Ambiental", em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1524/2018. André Carlos de Amorim Pimentel Filho. Procurador da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Direito Ambiental”, em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1525/2018. Marcela Harumi Takahashi Pereira. Procuradora da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Direito Ambiental", em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1526/2018. Paula Cristine Bellotti. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.675,89 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Direito Ambiental", em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1527/2018. Paulo Henrique Camargos Trazzi. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.198,63 (dois mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Direito Ambiental", em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1529/2018. Rizonaldo Teixeira de Lima Júnior. Assessor Nível II. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.905,20 (dois mil, novecentos e cinco reais e vinte centavos) referente ao Curso de 



Boletim de Serviço MPU-  Ano XXIII -  nº 08 - Agosto de 2018   190 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/BSMPU. 

 

Aperfeiçoamento "Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas", em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1530/2018. Bianca Cristina da Silva Gregório. Docente. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1531/2018. Taís Carvalho Sacramento. Docente. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1532/2018. Sandor Vieira das Neves. Agente de Segurança Institucional. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 676,26 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Atuação em educação indígena”, em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1533/2018. Sandor Vieira das Neves. Agente de Segurança Institucional. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Atuação em educação indígena”, em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1534/2018. Camila Pinheiro Carmo Crepaldi. Assessor Chefe II. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I", em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1535/2018. Cláudio Alberto Gusmão Cunha. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Preparando Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 
31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1536/2018. Renata Lopes Simões. Analista. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diárias no 
valor total com descontos de R$ 1.089,76 (um mil e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Preparando 
Recursos: Atuando no e para o STJ e o STF - Turma I”, em Brasília, a ser realizado no período de 30/8/2018 a 31/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1537/2018. Flávio Pereira da Costa Matias. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.675,89 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Mestrado em Direito - turma 4, em Brasília/DF, a ser realizado no período de 16 a 18 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1538/2018. João Akira Omoto. Diretor-Geral da ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 
1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.684,81 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) referente ao Mesa Redonda 
denominada "Perspectivas atuais das Migrações e do Refúgio na Europa e na América Latina, a ser realizado no dia 13 de setembro de 2018, em 
Curitiba/PR. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1539/2018. Marcelo Fernandez Osco. Professor. Concedo e autorizo o pagamento de 4 diárias 
no valor total com descontos de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação indígena", 
em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1540/2018. Cristina Schwansee Romano. Procuradora Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.440,81 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) 
referente ao Reunião da CPA, oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 
29 e 30 de agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1541/2018. Daniela Ribeiro Mendes. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.659,14 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) referente à 
Reunião da CPA, oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 29 e 30 de 
agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1542/2018. Edílson Vitorelli Diniz Lima. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.608,64 (um mil, seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) referente à Reunião 
da CPA, oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 
2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1543/2018. Flávio Paixão de Moura Júnior. Procurador Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.659,14 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) 
referente à Reunião da CPA, oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 29 
e 30 de agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1544/2018. Élisson Miessa dos Santos. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Gravação de 
videoaulas PAC 496/2018-37 (Novo modelo EaD), em Brasília, no) dia 27 de agosto de 2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1545/2018. Fernando José Aguiar de Oliveira. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1546/2018. Jackson Rogério Barbosa. Professor. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação estratégica 
em face dos impactos ambientais dos agrotóxicos", em Brasília, a ser realizado no período de 4/9/2018 a 6/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1547/2018. Jacqueline Silva Ramos Carrijo. Auditora Fiscal do Trabalho. Concedo e autorizo 
o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Projeto 
saúde na saúde: uma visão prática", em Brasília, a ser realizado no período de 20/8/2018 a 22/8/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1548/2018. Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira. Procuradora Regional da República. 
Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove 
centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período 
de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1549/2018. Adir de Abreu. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
“Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1550/2018. Ana Lúcia Coelho de Lima. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1551/2018. Antônio Marcos Fonseca de Souza. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1552/2018. Elaine Noronha Nassif. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1553/2018. Greice Carolina Novais de Souza Ribeiro. Procuradora do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis", em Brasília, a ser realizado no 
período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1554/2018. José Reis Santos Carvalho. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.102,04 (três mil, cento e dois reais e quatro centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1555/2018. Luciano Zanchettin Michelon. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis", em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1556/2018. Ludmila Pereira Araújo. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1557/2018. Luís Antônio Vieira. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1558/2018. Luísa Carvalho Rodrigues. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1559/2018. Luíza Prado Lima Santiago Rios Brito. Procuradora do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis", em Brasília, a ser realizado no 
período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1560/2018. Marcel Bianchini Trentin. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis", em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1561/2018. Marcelo dos Santos Amaral. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.198,63 (dois mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período 
de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1562/2018. Márcio Dutra da Costa. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1563/2018. Marco Antônio Sevidanes da Matta. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1564/2018. Marina Rocha Pimenta. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1565/2018. Pollyanna Sousa Costa Tôrres. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.441,13 (três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis", em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1566/2018. Rogério Uzun Fleischmann. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis", em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1567/2018. Sofia Vilela de Moraes e Silva. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1568/2018. Vanessa Martini. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis", em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1569/2018. Vitor Borges da Silva. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1570/2018. Alcides de Carvalho. Palestrante. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias 
no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), quilombola: 
racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1571/2018. Célia Zenaide da Silva. palestrante. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias 
no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), quilombola: 
racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1572/2018. Gabriel Pimenta Alves. procurador da república. Concedo e autorizo o pagamento 
de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.878,52 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1573/2018. Marcos Fábio Rezende Correia. Mestre em Desenvolvimento e Gestão Social. 
Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao 
Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser 
realizado no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1574/2018. Adriana Aparecida Storoz Mathias dos Santos. Procuradora da República. 
Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove 
centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período 
de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1575/2018. Ana Padilha Luciano de Oliveira. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1576/2018. Anderson de Melo Pantaleão. Analista Processual. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 
4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1577/2018. Bruno Freire de Carvalho Calabrich. Procurador Regional da República. Concedo 
e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1578/2018. Douglas Fischer. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1579/2018. Eloi Francisco Zatti Faccioni. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 
4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1580/2018. Gabriela Rodrigues Figueiredo. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1581/2018. Giovanni Rattacaso. Subprocurador-Geral da Justiça Militar. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1582/2018. Hélio Ferreira Heringer Júnior. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1583/2018. Lidiane Loureiro Altoe. Assessor Nível II. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1584/2018. Lucyana Marina Pepe Affonso. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1585/2018. Marília Andrade Bezerra. Assessora Nível II. Concedo e autorizo o pagamento de 
3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1586/2018. Mônica Dorotéa Bora. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1587/2018. Oliveiros Guanais de Aguiar Filho. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1588/2018. Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto. Procurador da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 
4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1589/2018. Pedro Antônio de Oliveira Machado. Procurador da República. Concedo e autorizo 
o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 
4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1590/2018. Renato de Freitas Souza Machado. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1591/2018. Rodrigo Joaquim Lima. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.875,89 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 
4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1592/2018. Vítor Fernandes Gonçalves. Procurador de Justiça. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1593/2018. Welligton Barros Velôso Júnior. Assessor Nível II. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.245,02 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1594/2018. Yara Queiroz Ribeiro da Silva Sprada. Procuradora da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 
4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1595/2018. Yordan Moreira Delgado. procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.756,52 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal", em São Paulo, a ser realizado no período de 
2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1596/2018. Carlos Humberto Prola Júnior. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.573,56 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) referente 
ao Reunião preparatória do curso de capacitação de servidores e membros que atuam na temática de 6ª CCR e PFDC, a realizar-se nos dias 3 e 4 de 
setembro de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1597/2018. Júlio José Araújo Júnior. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.608,64 (um mil, seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) referente à Reunião 
preparatória do curso de capacitação de servidores e membros que atuam na temática de 6ª CCR e PFDC, a realizar-se nos dias 3 e 4 de setembro de 
2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1598/2018. Maria Luíza Grabner. Procuradora Regional da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.684,81 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) referente ao 
Reunião preparatória do curso de capacitação de servidores e membros que atuam na temática de 6ª CCR e PFDC, a realizar-se nos dias 3 e 4 de 
setembro de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1599/2018. Sérgio Góes Telles Brissac. Analista do MPU/Perícia/Antropologia. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.708,76 (um mil, setecentos e oito reais e setenta e seis centavos) referente ao 
Reunião preparatória do curso de capacitação de servidores e membros que atuam na temática de 6ª CCR e PFDC, a realizar-se nos dias 3 e 4 de 
setembro de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1600/2018. João Akira Omoto. Diretor-Geral ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.239,26 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Direito Ambiental", em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1601/2018. João Akira Omoto. Procurador Regional da República/Diretor-Geral da ESMPU. 
Concedo e autorizo o pagamento de 5 diárias no valor total com descontos de R$ -43,48 () referente ao XXVI Asamblea General Ordinaria de La 
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Asociación Iberoameriacana de Ministerios Públicos (AIAMP), a realizar-se dias 5 a 7 de setembro de 2018, na cidade do México.**diária 
internacional calculada integral no dia 8/9/2018 devido a permanência para o Curso Direito Ambiental**. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1602/2018. Ludymilla Anderson Santiago Carlos. Palestrante. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro 
religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 
28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1603/2018. Cândida Soares da Costa. Professora. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), quilombola: racismo 
e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1604/2018. Cremilson Oliveira Santos. Palestrante. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1605/2018. Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega. Professora. Concedo e autorizo o 
pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1606/2018. Walter Claudius Rothenburg. Procurador Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.659,14 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) 
referente à Reunião da CPA, oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 29 
e 30 de agosto de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1607/2018. Elaine Noronha Nassif. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento 
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.532,19 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) referente à Reunião da CPA, 
oficina Preparatória para o PA 2019 e Seminário de Análise de Necessidades PA 2019, a serem realizados nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2018, em 
Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1608/2018. Male de Aragão Frazão. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.653,92 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Direito Ambiental", em Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 10/9/2018 a 12/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1609/2018. Deborah Stucchi. Analista do MPU. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.708,76 (um mil, setecentos e oito reais e setenta e seis centavos) referente ao Reunião preparatória do 
curso de capacitação de servidores e membros que atuam na temática de 6ª CCR e PFDC, a realizar-se nos dias 3 e 4 de setembro de 2018, em 
Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1610/2018. João Akira Omoto. Diretor-Geral da ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 
3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.674,84 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) referente ao 4ª Reunião 
Ordinária do Colégio de Diretores de Escolas e centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil - CDEMP e II 
Encontro Movimento Nacional de Mulheres do MP, que serão realizados no período de 20 a 22 de setembro de 2018, ambos em Belo Horizonte/MG. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1611/2018. Francisca Navantino. Professora. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias 
no valor total com descontos de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Atuação em educação 
indígena", em Brasília, a ser realizado no período de 11/9/2018 a 13/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1612/2018. Fábio Massahiro Kosaka. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.455,74 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) 
referente ao Atividades relacionadas ao Comitê de Modernização da ESMPU, no período de 11 a 13 de setembro de 2018, em Brasília/DF. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1613/2018. Eugênia Augusta Gonzaga. Procuradora Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 0,5 diárias no valor total com descontos de R$ 602,63 (seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao Mesa-
redonda “Acessibilidade e comunicação nos 30 anos da Constituição Federal”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1614/2018. Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani. Procuradora da República. 
Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.117,26 (um mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) 
referente ao Curso de Aperfeiçoamento "Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira", em Brasília, a ser realizado no 
período de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1615/2018. Ângelo Roberto Ilha da Silva. Procurador Regional da República. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal”, em São Paulo, a ser realizado no período de 2/10/2018 a 
4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1616/2018. Cícero Virgulino da Silva Filho. Procurador Regional do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis”, em Brasília, a ser realizado no 
período de 2/10/2018 a 4/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1617/2018. Márcio Fernando Elias Rosa. Secretário de Estado. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro 
religioso(a), quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 
28/8/2018 a 30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1618/2018. Dimorvan Gonçalves Leite. Procurador de Justiça Militar. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 4.382,10 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento "Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva", em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1619/2018. Filipe Albernaz Pires. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento 
de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.678,52 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 19/10/2018. 
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Proposta de Concessão de Diárias nº 1620/2018. Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.634,52 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento “Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 
19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1621/2018. Kelston Pinheiro Lages. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento "Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva", em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 
19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1622/2018. Marcelo Santos Corrêa. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 
19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1623/2018. Paulo Sérgio Ferreira Filho. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.041,08 (três mil e quarenta e um reais e oito centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1624/2018. Gilmar da Cunha Sampaio. Palestrante. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 
diárias no valor total com descontos de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referente ao Simpósio "Negro(a), afro religioso(a), 
quilombola: racismo e intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho", em Brasília, a ser realizado no período de 28/8/2018 a 
30/8/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1625/2018. Márcia Morgado Miranda Weinschenker. Procuradora Regional da República. 
Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis 
centavos) referente ao Mesa-redonda “Acessibilidade e comunicação nos 30 anos da Constituição Federal”, em Brasília, a ser realizado no período de 
17/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1626/2018. Margaret Matos de Carvalho. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e 
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente 
ao Curso de Aperfeiçoamento "Inclusão Social e Econômica de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis", em Brasília, a ser realizado no 
período de 02/10/2018 a 04/10/2018.. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1627/2018. Camila Bortolotti. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 
3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.918,11 (três mil, novecentos e dezoito reais e onze centavos) referente ao Curso de Aperfeiçoamento 
“Lavagem de ativos, financiamento do crime organizado e crimes de fronteira”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/9/2018 a 19/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1628/2018. Ricardo Magalhães de Mendonça. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Financiamento de Direitos Fundamentais e controle jurídico do ciclo orçamentário: atuação das Procuradorias da República na 
fiscalização formal e material das contas públicas”, em Brasília, a ser realizado no período de 25/9/2018 a 27/9/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1629/2018. Adriano Barros Fernandes. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 
19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1630/2018. Elton Luiz Freitas Moreira. Procurador da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 3.825,84 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente ao 
Curso de Aperfeiçoamento "Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva", em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 
19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1631/2018. Samira Engel Domingues. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 
19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1632/2018. Talita de Oliveira. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 
3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.634,52 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente ao Curso de 
Aperfeiçoamento “Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 19/10/2018. 

Proposta de Concessão de Diárias nº 1633/2018. Nilce Cunha Rodrigues. Procuradora da República. Concedo e autorizo o 
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.119,89 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) referente ao Curso 
de Aperfeiçoamento “Técnicas de atuação judicial e extrajudicial na tutela coletiva”, em Brasília, a ser realizado no período de 17/10/2018 a 
19/10/2018. 
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