Nº 1230

Manaus, Sexta-feira, 14 de julho de 2017

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ATO Nº 131/2017/PGJ

ATO Nº 130/2017/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do relatório firmado pela Comissão Especial
de Avaliação do Servidor em Estágio Probatório, instituída pela Portaria
n.º 2430/2016/PGJ, datada de 28.11.2016, que avaliou o desempenho
no Estágio Probatório dos Servidores nomeados para provimento de
Cargos Administrativos do Ministério Público do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 47 e 48 da Lei n.º 1762, de
14.11.1986, e art. 29, inciso V, da Lei Complementar n.º 011, de 17 de
dezembro de 1993,
RESOLVE:
APROVAR o estágio probatório dos servidores nomeados para
provimento de Cargo Administrativo do Ministério Público do Estado do
Amazonas, abaixo relacionados, a contar de 09.06.2017, a saber:

CONSIDERANDO o imperativo legal insculpido no art. 16 da Lei
Estadual n.º 2.708 de 26 de dezembro de 2001;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18 do ATO PGJ N.º 062/2011,
datado de 04.03.2011;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso V, da Lei Complementar
Estadual n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
FICAM promovidos os servidores, abaixo relacionados, pertencentes ao
Quadro Efetivo desta Procuradoria-Geral de Justiça, a contar de
09.06.2017, a saber:

- AGENTE TÉCNICO – MÉDICO
CLÁUDIA MARINA PUGA BARBOSA OLIVEIRA
- AGENTE TÉCNICO – JURÍDICO
DIOGO DA ROCHA LIMA
ERICK JOSÉ PINHEIRO PIMENTA
ÉRIKA VANESSA RORIZ HIPÓLITO VIEIRA
FRANCISCO JOSÉ GRANA DE ALMEIDA JÚNIOR
INGRID MISCOW DA CRUZ PAYÃO
JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA
WILSON DÁCIO VENTILARI SIMÕES

- AGENTE TÉCNICO – MÉDICO / CÓDIGO: MP.03.B.05
CLÁUDIA MARINA PUGA BARBOSA OLIVEIRA
- AGENTE TÉCNICO – JURÍDICO / CÓDIGO: MP.04.B.07
DIOGO DA ROCHA LIMA
ERICK JOSÉ PINHEIRO PIMENTA
ÉRIKA VANESSA RORIZ HIPÓLITO VIEIRA
FRANCISCO JOSÉ GRANA DE ALMEIDA JÚNIOR
INGRID MISCOW DA CRUZ PAYÃO
JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA
WILSON DÁCIO VENTILARI SIMÕES

- AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO CELSON SOUSA DE SALES
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO

- AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL / CÓDIGO: MP.03.B.05
FRANCISCO CELSON SOUSA DE SALES
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO

- AGENTE DE APOIO – ADMINISTRATIVO
ISABELA DE ALMEIDA GOMES
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAÚJO DA SILVA
AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO

- AGENTE DE APOIO – ADMINISTRATIVO / CÓDIGO: MP.02.B.03
ISABELA DE ALMEIDA GOMES
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAÚJO DA SILVA
AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 13 de julho de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

CONSIDERANDO o teor do relatório firmado pela Comissão Especial,
instituída pela PORTARIA N.º 2430/2016/PGJ, datada de 28.11.2016,
que avaliou o desempenho do Estágio Probatório dos Servidores
nomeados para provimento de Cargos Administrativos do Ministério
Público do Estado do Amazonas;

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 13 de julho de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Pedro Bezerra Filho
Subprocuradora-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Vicente Augusto Borges Oliveira

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Carlos Antônio Ferreira Coêlho
Maria José Silva de Aquino
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos
Públio Caio Bessa Cyrino
José Hamilton Saraiva dos Santos
Noeme Tobias de Souza
José Roque Nunes Marques
Francisco das Chagas Santiago da Cruz

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Carlos Fábio Braga Monteiro (Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Flávio Ferreira Lopes
Maria José Silva de Aquino

Karla Fregapani Leite
OUVIDORIA
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
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ATO Nº 132/2017/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Ofício registrado no sistema Arquimedes
sob o nº. 1188159, de 14 de junho de 2017, subscrito pelo Exmo. Sr.
Dr. CLÓVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO, Promotor de
Justiça;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VII, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
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DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO,
Promotor de Justiça de Entrância Final, titular da 4.ª Promotoria de
Justiça da Capital - 7.ª Vara Criminal, para oferecer razões nos autos da
Apelação Criminal n.º 0365248-05.2007.8.04.0001, em que figuram,
como parte apelada, Homero Diniz dos Santos Júnior, Elinaldo Viana
Barreto, Eldes da Cruz Araújo e Francisco Cipriano da Silva, em trâmite
na Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

RESOLVE:

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 13 de julho de 2017.

EXONERAR, a pedido, o Exmo. Sr. Dr. CLÓVIS ROBERTO SOARES
MUNIZ BARRETO, do cargo de Promotor de Justiça Substituto, a
contar de 01 de julho de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 14 de julho de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça por substituição legal
ATO Nº 133/2017/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 132/2017, datado de
14.07.2017;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VII, c/c o art. 194, inciso
I, todos da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
DECLARAR a vacância da Promotoria de Justiça da Comarca de
JURUÁ, em razão da exoneração, a pedido, do Exmo. Sr. Dr. CLÓVIS
ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO, Promotor de Justiça
Substituto.

PORTARIA Nº 1446/2017/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 054/98-CSMP, datada de
23.09.1998, que disciplina e define a manifestação dos Órgãos do
Ministério Público de 1.ª e 2.ª instâncias, no que tange à apresentação
de contrarrazões sempre que o advogado, ao interpor o Recurso de
Apelação, invocar a aplicação do art. 600, § 4.º, do Código de Processo
Penal;
RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ,
Promotor de Justiça de Entrância Final, titular da 9.ª Promotoria de
Justiça da Capital, 9.ª Vara Criminal, para oferecer as contrarrazões nos
autos da Apelação Criminal n.º 0224845-68.2016.8.04.0001, em que
figura, como parte apelante, Calil Marques Coelho, em trâmite na
Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 13 de julho de 2017.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 14 de julho de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal.

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

ATOS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDITAL

PORTARIA Nº 1445/2017/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 054/98-CSMP, datada de
23.09.1998, que disciplina e define a manifestação dos Órgãos do
Ministério Público de 1.ª e 2.ª instâncias, no que tange à apresentação
de contrarrazões sempre que o advogado, ao interpor o Recurso de
Apelação, invocar a aplicação do art. 600, § 4.º, do Código de Processo
Penal;

Remoção à Promotoria de Justiça da Comarca de Urucará, pelo critério
de merecimento:
01. José Felipe da Cunha Fish, Promotor de Justiça de Entrância Inicial,
Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Boa

RESOLVE:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Pedro Bezerra Filho
Subprocuradora-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Vicente Augusto Borges Oliveira

O COLENDO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS, dando cumprimento aos arts. 47 e 48, § 2.°,
de seu Regimento Interno c/c o § 2.° do art. 259, da Lei Complementar
n.° 011/93, publica a presente Lista dos Inscritos referente ao Edital de
Inscrição de Remoção na Entrância Inicial n.° 011/2017-CSMP, datado
de 03.07.2017 e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público, nos dias 03 e 04.07.2017, concedendo 3 (três) dias, a partir da
publicação desta, para as impugnações ou reclamações, bem como de
5 (cinco) dias para desistência.

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Carlos Antônio Ferreira Coêlho
Maria José Silva de Aquino
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos
Públio Caio Bessa Cyrino
José Hamilton Saraiva dos Santos
Noeme Tobias de Souza
José Roque Nunes Marques
Francisco das Chagas Santiago da Cruz

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Carlos Fábio Braga Monteiro (Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Flávio Ferreira Lopes
Maria José Silva de Aquino

Karla Fregapani Leite
OUVIDORIA
Rita Augusta de Vasconcellos Dias

Nº 1230

Diário Oficial Eletrônico • Manaus, Sexta-feira, 14 de julho de 2017

Vista do Ramos (Ordem de antiguidade: *27.° - **atualmente ocupa a
24.ª posição – 2.º quinto);
02. Marcelo de Salles Martins, Promotor de Justiça de Entrância Inicial,
Titular da 2.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Manicoré (Ordem
de antiguidade: *37.° - **atualmente ocupa a 34.ª posição – 3.º quinto);
03. Márcia Cristina de Lima Oliveira, Promotora de Justiça de Entrância
Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini (Ordem
de antiguidade: *41.° - **atualmente ocupa a 38.ª posição – 4.º quinto);
04. Kepler Antony Neto, Promotor de Justiça de Entrância Inicial, Titular
da Promotoria de Justiça da Comarca de Benjamin Constant (Ordem de
antiguidade: *43.° - **atualmente ocupa a 40.ª posição – 4.º quinto);
05. Sarah Clarissa Cruz Leão, Promotora de Justiça de Entrância Inicial,
Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Maraã (Ordem de
antiguidade: *45.° - **atualmente ocupa a 42.ª posição – 4.º quinto);
06. José Augusto Palheta Taveira Júnior, Promotor de Justiça de
Entrância Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Japurá (Ordem de antiguidade: *49.° - **atualmente ocupa a 46.ª
posição – 4.º quinto);
07. Tânia Maria de Azevedo Feitosa, Promotora de Justiça de Entrância
Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Aripuanã
(Ordem de antiguidade: *51.° - **atualmente ocupa a 48.ª posição – 4.º
quinto);
08. Sérgio Roberto Martins Verçosa, Promotor de Justiça de Entrância
Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de São Paulo de
Olivença (Ordem de antiguidade: *53.° - **atualmente ocupa a 50.ª
posição – 5.º quinto);
09. Marcelle Cristine de Figueiredo Arruda, Promotora de Justiça de
Entrância Inicial, Titular da 1.ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Manicoré (Ordem de antiguidade: *54.° - **atualmente ocupa a 51.ª
posição – 5.º quinto); e
10. Kleyson Nascimento Barroso, Promotor de Justiça Substituto, Titular
da Promotoria de Justiça da Comarca de Envira (Ordem de antiguidade:
*55.° - **atualmente ocupa a 52.ª posição – 5.º quinto).
SECRETARIA DO C. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (AM), 14 de julho
de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça e
Presidente do c. Conselho Superior do Ministério Público, por
substituição legal
*Considerando a Lista de Antiguidade datada de 11.01.2017 e
publicada no Dompe em 30.01.2017.
** Quinto de Antiguidade considerando as promoções, já concluídas,
dos Editais n.ºs 001, 002 e 003/2017-CSMP (Atos PGJ n.ºs 033, 110 e
111/2017).
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publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, nos dias 03
e 04.07.2017, concedendo 3 (três) dias, a partir da publicação desta,
para as impugnações ou reclamações, bem como de 5 (cinco) dias para
desistência.
Remoção à Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva,
pelo critério de antiguidade:
01. Gerson de Castro Coelho, Promotor de Justiça de Entrância Inicial,
Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Lábrea (Ordem de
antiguidade: *3.º – **atualmente ocupa a 3.ª posição – 1.º quinto);
02. Maria Betusa Araújo do Nascimento, Promotora de Justiça de
Entrância Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Anamã (Ordem de antiguidade: *15.º – **atualmente ocupa a 12.ª
posição – 1.º quinto);
03. Leonardo Abinader Nobre, Promotor de Justiça de Entrância Inicial,
Titular da 3.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara (Ordem
de antiguidade: *17.º – **atualmente ocupa a 14.ª posição – 2.º quinto);
04. Alessandro Samartin de Gouveia, Promotor de Justiça de Entrância
Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Isabel do
Rio Negro (Ordem de antiguidade: *24.º – **atualmente ocupa a 21.ª
posição – 2.º quinto);
05. Luiz Alberto Dantas de Vasconcelos, Promotor de Justiça de
Entrância Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Anori
(Ordem de antiguidade: *26.° - **atualmente ocupa a 23.ª posição – 2.º
quinto);
06. José Felipe da Cunha Fish, Promotor de Justiça de Entrância Inicial,
Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista do Ramos
(Ordem de antiguidade: *27.° - **atualmente ocupa a 24.ª posição – 2.º
quinto);
07. Yara Rebeca Albuquerque Marinho de Paula, Promotora de Justiça
de Entrância Inicial, Titular da 2.ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Maués (Ordem de antiguidade: *31.º – **atualmente ocupa a 28.ª
posição – 3.º quinto);
08. Kepler Antony Neto, Promotor de Justiça de Entrância Inicial, Titular
da Promotoria de Justiça da Comarca de Benjamin Constant (Ordem de
antiguidade: *43.° - **atualmente ocupa a 40.ª posição – 4.º quinto);
09. José Augusto Palheta Taveira Júnior, Promotor de Justiça de
Entrância Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Japurá (Ordem de antiguidade: *49.° - **atualmente ocupa a 46.ª
posição – 4.º quinto);
10. Tânia Maria de Azevedo Feitosa, Promotora de Justiça de Entrância
Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Aripuanã
(Ordem de antiguidade: *51.° - **atualmente ocupa a 48.ª posição – 4.º
quinto);
11. Sérgio Roberto Martins Verçosa, Promotor de Justiça de Entrância
Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de São Paulo de
Olivença (Ordem de antiguidade: *53.° - **atualmente ocupa a 50.ª
posição – 5.º quinto); e
12. Marcelle Cristine de Figueiredo Arruda, Promotora de Justiça de
Entrância Inicial, Titular da 1.ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Manicoré (Ordem de antiguidade: *54.° - **atualmente ocupa a 51.ª
posição – 5.º quinto).

EDITAL
O COLENDO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS, dando cumprimento aos arts. 47 e 48, § 2.°,
de seu Regimento Interno c/c o § 2.° do art. 259, da Lei Complementar
n.° 011/93, publica a presente Lista dos Inscritos referente ao Edital de
Inscrição de Remoção na Entrância Inicial n.° 012/2017-CSMP, datado
de 03.07.2017 e
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Pedro Bezerra Filho
Subprocuradora-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Vicente Augusto Borges Oliveira

SECRETARIA DO C. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (AM), 14 de

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Carlos Antônio Ferreira Coêlho
Maria José Silva de Aquino
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos
Públio Caio Bessa Cyrino
José Hamilton Saraiva dos Santos
Noeme Tobias de Souza
José Roque Nunes Marques
Francisco das Chagas Santiago da Cruz

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Carlos Fábio Braga Monteiro (Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Flávio Ferreira Lopes
Maria José Silva de Aquino

Karla Fregapani Leite
OUVIDORIA
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
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julho de 2017.

RESOLVE:

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça e
Presidente do c. Conselho Superior do Ministério Público, por
substituição legal

Art. 1º A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do
Amazonas realizará correições e inspeções na atuação dos membros
do Ministério Público na área eleitoral, no sentido de avaliar, orientar e
fiscalizar os serviços eleitorais, considerando, para tanto, entre outros,
os seguintes princípios (conforme quadro anexo):

*Considerando a Lista de Antiguidade datada de 11.01.2017 e
publicada no Dompe em 30.01.2017.
** Quinto de Antiguidade considerando as promoções, já concluídas,
dos Editais n.ºs 001, 002 e 003/2017-CSMP (Atos PGJ n.ºs 033, 110 e
111/2017).

Art. 2º Os membros do Ministério Público do Estado do Amazonas com
atuação na área eleitoral serão avaliados, orientados e fiscalizados pela
Corregedoria-Geral do MPAM, sem prejuízo da atuação conjunta e
cooperativa com a Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal,
quando for o caso.

ATOS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

§ 1º Será comunicada imediatamente ao Procurador Regional Eleitoral
a instauração de processo administrativo disciplinar relacionado ao
exercício da função eleitoral por membro do Ministério Público do
Estado do Amazonas.

ATO CGMP Nº 001/2017/CGMP
Dispõe sobre as correições e inspeções na atuação dos membros do
Ministério Público do Estado do Amazonas na área Eleitoral
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO AMAZONAS, no exercício das suas atribuições conferidas pela Lei
Complementar 011/1993 e com fundamento no seu Regimento Interno,
Resolução nº 006/2014-CSMP.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é garantia constitucional de
acesso à justiça (arts. 3º, 5º, § 2º, 127 e 129 todos da CF/1988), sendo
fundamental o aprimoramento da sua atuação jurisdicional e
extrajurisdicional, o que se destaca pela importância do tema a atuação
da Instituição na área eleitoral, ressaltando, neste caso, o compromisso
constitucional do Ministério Público com a defesa do regime
democrático;
CONSIDERANDO que as Corregedorias são garantias constitucionais
fundamentais da Sociedade e do indivíduo voltadas para a avaliação, a
orientação e a fiscalização das atividades do Ministério Público;
CONSIDERANDO o teor da Carta de Brasília, aprovada no 7º
Congresso Brasileiro de Gestão, realizado pelo Conselho Nacional do
Ministério Público, no dia 22 de setembro de 2016, em Brasília e,
especialmente a necessidade de aprimorar a atuação do MP visando a
sua efetividade social;
CONSIDERANDO a necessidade de realizar estudos voltados para o
aprimoramento da atuação do Ministério Público na área eleitoral,
principalmente com ênfase no fortalecimento da defesa dos direitos e
das garantias constitucionais fundamentais da cidadania;
CONSIDERANDO a importância do aprimoramento da atuação do
Ministério Público na área eleitoral por intermédio do desempenho
efetivo das atividades avaliativas, orientadoras e fiscalizadoras da
Corregedoria-Geral;
CONSIDERANDO que a função eleitoral do Ministério Público na área
eleitoral, na primeira instância, é exercida por membros do Ministério
Público do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que a investidura na função eleitoral é ato composto,
com indicação do Procurador-Geral de Justiça e designação do
Procurador Regional Eleitoral;
CONSIDERANDO a importância de realização de correições e
inspeções nas atividades do Ministério Público na área eleitoral;

Art. 3º Deverá ser implantado ou aperfeiçoado sistema informatizado de
registro de dados sobre toda a atuação, seja jurisdicional, seja
extrajurisdicional, do Ministério Público na área eleitoral, permitindo
transparência e o efetivo acompanhamento estatístico.
Parágrafo único. A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado
do Amazonas ficará responsável pela compilação estadual dos dados
de atuação funcional eleitoral referidos no caput.
Art. 4º A Corregedoria-Geral Ministério Público do Estado do Amazonas
criará sistemática para o mapeamento de dados sobre os resultados do
presente Ato, devendo realizar, pelo menos, um encontro a cada dois
anos para discutir e aperfeiçoar a atuação da Corregedoria do Ministério
Público do Estado do Amazonas na área eleitoral.
Art. 5º Os membros do Ministério Público na área eleitoral deverão,
sempre que necessário, acessar o SISCONTA ELEITORAL, ou outro
sistema que venha a substituí-lo, e os relatórios de conhecimento
expedidos para sua respectiva área de atuação.
§ 1º Os membros do Ministério Público do Estado do Amazonas com
atuação eleitoral deverão buscar, junto à Procuradoria Regional
Eleitoral, ao CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS
ELEITORAIS, ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas, dentre outros órgãos, a disponibilização de dados acerca
de eventuais inelegibilidades que possam embasar a propositura de
ação de impugnação de registro de candidatura.
§ 2º Deverá ser adotado o mesmo procedimento do parágrafo anterior
com relação a indicativos de irregularidades que envolvam as doações
aos candidatos e/ou partidos, bem como as prestações de contas
durante a campanha eleitoral.
§ 3º Idêntico procedimento também deverá ser adotado com relação às
informações prestadas pela Receita Federal à Procuradoria-Geral
Eleitoral que constarão de relatório que será inserido no SISCONTA
ELEITORAL.
§ 4º Os membros do Ministério Público do Estado do Amazonas
deverão participar dos encontros anuais a serem promovidos pela
Procuradoria Geral e Regional Eleitoral para discutir e aperfeiçoar o
SISCONTA ELEITORAL.
§ 5º A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do

CONSIDERANDO a Recomendação de Caráter Geral CN-CNMP Nº 3,
de 4 de julho de 2017;
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Amazonas deverá expedir, previamente, Certidão de Regularidade do
Serviço (CRS) da atuação do membro na Promotoria da qual é titular ou
que estiver oficiando, atestando que este está apto a ser indicado para
exercer a função eleitoral, certificação essa a ser expedida após
Inspeção na respectiva unidade e que constate não haver “acúmulo de
serviço”.

Art. 2º É dever dos membros do Ministério Público zelar pela fiel
observância da Constituição e das leis, devendo, ainda, observar o fiel
cumprimento:

Manaus, 14 de julho de 2017.

§ 2º Das normas editadas pelos Órgãos Colegiados do Ministério
Público do Estado do Amazonas.

JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA
Corregedora-Geral do Ministério Público

§ 3º Das normas exaradas pelo Procurador-Geral de Justiça, assim
como dos Atos e Recomendações da Corregedoria Geral do Ministério
Público do Estado do Amazonas.
DO DEVER DE OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS
COLEGIADOS

ATO Nº 002/2017-CGMP/AM
Dispõe sobre deveres e a conduta dos membros do Ministério Público
do Estado do Amazonas.
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO AMAZONAS, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,
e
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 atribui ao
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do seu art.
127, § 1º, bem como incumbiu à função Ministerial o zelo pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta Constituição, devendo promover as medidas
necessárias a sua garantia, conforme dita o art. 129, inciso II, da Carta
Maior;
CONSIDERANDO o que trata o art. 10, inciso I e art.17, caput, ambos
da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público, dispondo sobre normas gerais para a organização do Ministério
Público dos Estados, entre outras providências;
CONSIDERANDO as disposições gerais constantes do art. 29, inciso I,
bem como do art. 47, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que compete ao Corregedor-Geral do Ministério
Público a fiscalização e orientação das atividades funcionais dos
membros do Ministério Público, ex vi do art. 51, inciso I, da Lei
Complementar nº 011/93;
CONSIDERANDO, ainda, o rol de obrigações que incidem como
deveres dos membros do Ministério Público do Amazonas, nos moldes
do art. 118 da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público;
RESOLVE:
DO DEVER DE MANTER CONDUTA COMPATÍVEL COM A
DIGNIDADE DA INSTITUIÇÃO E DO CARGO
Art. 1º Os membros do Ministério Público devem manter conduta
compatível com os preceitos da Constituição Federal de 1988, das Leis
Orgânicas Nacional e Estadual do Ministério Público, dos atos
normativos emanados dos Órgãos Superiores da Instituição e com os
princípios constitucionais e legais da administração pública,
notadamente a moralidade no que se refere aos deveres gerais de
probidade, lealdade à Instituição, decoro pessoal, urbanidade,
impessoalidade, eficiência e publicidade.
DO DEVER DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EMANADAS PELO
CONSELHO NACIONAL, PELA CORREGEDORIA NACIONAL E
PELOS ÓRGÃOS SUPERIORES DO MP/AM
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§ 1º Das normas emanadas do Conselho Nacional do Ministério Público
e da Corregedoria Nacional do Ministério Público.

Art. 3º Cumpre ao membro Ministerial acatar, no plano administrativo,
as decisões dos Órgãos da Administração Superior do Ministério
Público, na forma do art. 118, inciso XVII, da Lei Complementar n
011/93.
§ 1º Ao membro do Ministério Público incumbe atender às informações
solicitadas ou às convocações dos Órgãos da Administração do
Ministério Público.
§ 2º Cumpre ao membro Ministerial atender, com presteza, a solicitação
de outros membros da Instituição Ministerial para acompanhar atos
judiciais ou diligências, que devam realizar-se na área de suas
atribuições, bem como realizar as diligências que lhe foram deprecadas,
de acordo com o que trata o art. 118, inciso XIII, da Lei Complementar
n.º 011/93.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS, DO NÃO ACÚMULO
INJUSTIFICADO DE SERVIÇO E DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE
DO SERVIÇO
Art. 4º Compete ao membro do Ministério Público desempenhar com
zelo e presteza as suas funções, bem como obedecer rigorosamente
aos prazos processuais, justificando os motivos de eventuais atrasos,
consoante disposição vinculante do art. 118, da Lei Complementar nº
011/93.
§ 1º Considerar-se-á como infração aos deveres funcionais do membro
Ministerial dar causa a acúmulo injustificado de processos sob sua
responsabilidade.
§ 2º A Corregedoria-Geral emitirá Certidão de Regularidade do Serviço
(CRS), atestando não estar o membro com acúmulo de serviço na
Promotoria do qual é titular ou encontra-se atuando, sendo considerado
apto a ser indicado para cargo comissionado, funções eleitorais e para
substituições nas modalidades de acumulação de órgãos de execução
e convocação.
DO PARÂMETRO DE ATUAÇÃO FUNCIONAL – RESOLUTIVIDADE
Art. 5º Os membros do Ministério Público observarão, como parâmetro
de atuação funcional, as diretrizes constantes na “Carta de Brasília”,
aprovada no 7º Congresso de Gestão do Conselho Nacional do
Ministério Público, em 22 de setembro de 2016, objetivando fomentar a
resolutividade e em especial:
§ 1º Priorização das ações preventivas, se antecipando às situações de
crise, de modo a atuar programaticamente para combater ilícitos que
possam gerar situações de lesão ou de ameaça aos direitos
fundamentais afetos à atuação do Ministério Público.
§ 2º Adoção de postura resolutiva, amparada no compromisso
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com ganhos de efetividade na atuação Institucional e na busca da
proteção e da efetivação dos direitos e das garantias fundamentais,
priorizando a atuação em tutela coletiva, propondo ações individuais em
situações absolutamente necessárias.

gestão de produtividade condizentes com os princípios da eficiência, da
celeridade, da duração razoável do processo, da priorização dos feitos
coletivos e da obediência às prioridades legais e institucionais,
buscando a otimização dos resultados.

§ 3º Utilização de mecanismos de resolução consensual, como a
negociação, a mediação, a conciliação, as práticas restaurativas, as
convenções processuais, os acordos de resultados, assim como outros
métodos e mecanismos eficazes na resolução de conflitos,
controvérsias e problemas, buscando o arquivamento resolutivo por
meio de Recomendações, Termos de Ajustamento de Conduta e
Projetos Sociais.

§ 1º O membro deverá zelar, ainda, pela organização dos trabalhos de
sua unidade, mantendo controle da movimentação processual judicial e
extrajudicial, do atendimento ao público, das inspeções em
estabelecimentos sujeitos a controle social e emissão dos relatórios.

§ 4º Valorização da atuação proativa para garantia do andamento
célere, da duração razoável dos feitos sob a responsabilidade de sua
unidade Ministerial, evitando reiterados pedidos de prorrogações em
casos que não seja meta Institucional e não haja viabilidade de êxito na
investigação, de forma a priorizar a conclusão das investigações mais
importantes e que possam obter resultados satisfatórios.

Art. 7º Ao membro Ministerial não é permitido revelar, mesmo que no
âmbito da Classe, conteúdo de debates ou deliberações de Órgãos
Colegiados da Instituição que estejam cobertos por sigilo, bem como
revelar publicamente informações ou documentos que não estejam sob
a sua esfera de atribuições ou que, por qualquer motivo, passem à
esfera de atribuições de outro membro ou Órgão do Ministério Público.

§ 5º Priorização da atuação em tutela coletiva, propondo ações
individuais em situações absolutamente necessárias, sem prejuízo dos
atendimentos individuais e encaminhamentos necessários.

§ 1º É dever do membro Ministerial guardar sigilo funcional quanto à
matéria dos procedimentos extrajudiciais e processos judiciais que
tramitem em segredo de Justiça.

§ 6º Atuação racional do mecanismo de judicialização, promovendo
medidas de forma tempestiva e efetiva na hipótese de inevitabilidade de
dano, analisando se as medidas judiciais são mesmo o caminho mais
adequado e eficiente para o caso.

§ 2º Constitui infração disciplinar prevista no art. 121, da Lei
Complementar nº 011/93, a crítica desrespeitosa e pública a Órgãos da
Instituição Ministerial, sendo vedado ao membro manifestar-se ou emitir
publicamente juízo pejorativo acerca da Instituição, de seus membros
ou servidores.

§ 7º Acompanhamento contínuo da tramitação, instrução e fiscalização
dos procedimentos judiciais e das suas respectivas execuções,
promovendo medidas necessárias para a efetivação desses
procedimentos.
§ 8º Participação em atividades extrajudiciais e de relevância social
para efetivação dos direitos fundamentais dos membros da
comunidade, tais como projetos sociais, palestras, reuniões e outras
atividades que resultem em medidas de inserção social.
§ 9º Atuação pautada no cumprimento de metas do Planejamento
Estratégico Institucional, dos Planos de Atuação das Áreas
Especializadas desenvolvidos pelas Coordenações dos Centros de
Apoio Operacionais, dos Programas Institucionais e dos Projetos
Executivos.
§ 10. Desenvolvimento de Boas Práticas Institucionais, priorizando
aquelas que beneficiem pessoas em situação de vulnerabilidade em
razão de idade, gênero, estado físico ou mental, ou por circunstâncias
sociais, econômicas, étnicas e/ou culturais que se encontrem em
especiais dificuldades em exercitar com plenitude os direitos
reconhecidos pelo ordenamento jurídico ou o acesso às políticas
públicas sociais.

DO DEVER DE SIGILO FUNCIONAL E DA VEDAÇÃO DE CRÍTICA
DESRESPEITOSA PÚBLICA A ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS

DO DEVER DE UTILIZAR VESTIMENTA ADEQUADA
Art. 8º Ao membro Ministerial é incumbido o dever de apresentar-se
com vestimenta adequada ao exercício de suas funções ou em razão
delas, de forma compatível com a tradição forense e institucional,
decoro e respeito inerentes ao cargo, em obediência ao art. 118, inciso
VII, da Lei Complementar n.º 011/93.
DOS DEMAIS DEVERES DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAZONAS
Art. 9º São, ainda, deveres dos membros do Ministério Público, sem
prejuízo de outros previstos em diferentes diplomas normativos:
I – zelar pelo respeito aos membros do Ministério Público, aos
Magistrados, às demais autoridades e aos Advogados, bem como tratar
com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e o público em
geral;
II – ao receber comunicação verbal de fato que legitime a ação do
Ministério Público, reduzi-la a termo e dar-lhe o encaminhamento
adequado;

§ 11. Poderão ser consideradas, ainda, sob situação de vulnerabilidade,
pessoas em razão da incapacidade, pertencente a comunidade
indígena ou a minorias, vitimização, migração ou deslocação interna,
pobreza, privação de liberdade e outros que o membro ministerial
entenda como vulnerável.

III – cientificar-se dos atos, avisos e portarias dos órgãos da
Administração Superior da Instituição, consultando, regularmente, o
Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas, bem como,
diariamente, sua conta de correio eletrônico institucional, salvo nos
períodos de férias e afastamentos legais;

DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PRODUÇÃO DA UNIDADE

IV – cuidar para que requisições, requerimentos, petições, ofícios e
outros trabalhos, sejam realizados com cópia física ou back up virtual,
de todos constando, quando cabível, protocolo ou recibo do destinatário
para, posteriormente, serem arquivados em pastas ou armazenados em
arquivos virtuais na respectiva unidade, visando sempre garantir a
continuidade

Art. 6º O membro do Ministério Público será o gestor de produção da
sua unidade, devendo primar por métodos de
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dos serviços ministeriais;

Público:

V – evitar conduta que desgaste sua imagem e que abale o prestígio e
o respeito da Instituição;

a) o novo exercício, no caso de nomeação, remoção e promoção,
designação ou substituição e a a interrupção de função anterior,
comunicando as condições em que encontrou a unidade que assumiu;

VI – adimplir rigorosamente suas obrigações legais ou contratuais de
qualquer natureza;

b) a entrada em gozo de férias ou licença, informando as condições do
serviço, bem como onde poderá ser localizado durante o afastamento;

VII – manter rigoroso sistema de controle de devolução de
procedimentos policiais e extrajudiciais ou de requerimentos e petições,
transmitindo-o ao seu sucessor quando deixar o exercício do cargo;

c) a reassunção do exercício do cargo, comunicando as condições em
que encontrou a sua unidade;

VIII – manter controle dos livros de registro de inquéritos policiais e de
procedimentos extrajudiciais, sobretudo com relação aos feitos
provenientes de Delegacias de Polícia, até a total virtualização e
integração dos sistemas;

XX – proceder a regular atualização de sua ficha funcional e do
Cadastro Nacional e Estadual de Membros do Ministério Público junto à
Corregedoria-Geral do Ministério Público, fornecendo os elementos que
contribuam para retratar sua situação pessoal e funcional;

IX – manter atualizados os livros de protocolo e carga do Ministério
Público, exigindo que todos os feitos com vistas ao órgão ministerial
sejam nele registrados, até a integral virtualização e integração dos
sistemas;

XXI – aos representantes do Ministério Público da Capital e do Interior,
quando no exercício das funções ou em razão delas, é assegurada a
prerrogativa de entender-se diretamente com as autoridades da
Comarca, na forma da lei;

X – identificar-se nas manifestações processuais, extrajudiciais e
expedientes, apondo nome digitalizado ou carimbo sob sua assinatura;

XXII – quando se tratar de comunicações que digam respeito a
interesse geral do Ministério Público, deverão ser encaminhados por
intermédio do Procurador-Geral de Justiça;

XI – identificar, na manifestação dos autos judiciais, a Comarca, o
número do processo, a classe ou tipo de ação e o nome das partes,
bem como quando necessário, a data em que efetivamente recebeu os
autos;
XII – identificar nas manifestações extrajudiciais a Tabela Taxonômica
do Conselho Nacional do Ministério Público, adotada pelo Ministério
Público do Estado do Amazonas;
XIII – zelar pela regularidade dos processos em que intervenha,
evitando falhas que possam acarretar sua anulação, manifestando-se
no prazo legal e participando de atos e diligências que lhe competem;
XIV – na forma do art. 4.º, da Lei n.º 011/93, o membro do Ministério
Público deve receber intimação pessoal em qualquer grau de jurisdição,
através da entrega dos autos físicos com vistas ou, quando virtual, por
inserção na sua fila eletrônica de intimações/notificações;
XV – evitar reter papéis, dinheiro ou qualquer outro bem que represente
valor confiados à sua guarda, promovendo sua imediata destinação
legal, entregando a quem de direito, mediante recibo;
XVI – suscitar conflito de atribuição, positivo ou negativo, ao
Procurador-Geral de Justiça, que deverá indicar, desde logo, quem
permanecerá atuando no feito até decisão final, na forma da Resolução
nº 006/2015-CSMP;
XVII – comparecer sempre às audiências para as quais for intimado, à
exceção de quando houver coincidência de horário ou de data, no caso
de substituição. Nessa hipótese, deve o Promotor de Justiça requerer
ao Juiz que faça constar no termo de audiência o motivo de sua
ausência ao ato, providenciando, junto ao Cartório do juízo perante o
qual compareceu, a necessária certidão;
XVIII – fundamentar com precisão, clareza e objetividade os pedidos de
arquivamento ou absolvição e qualquer outra forma de mérito;
XIX – comunicar, por ofício, à Corregedoria-Geral do Ministério
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XXIII – obedecer, prontamente, às convocações dos Órgãos Colegiados
do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça e da
Corregedoria-Geral do Ministério Público, sem fazer juízo de
conveniência para atendê-las;
XXIV – o representante do Ministério Público deve ter cautela ao
manifestar-se em programas de rádio e televisão, em jornais, em blogs
e em redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação que, por
sua forma ou natureza, possa comprometer a respeitabilidade de seu
cargo, o dever de silêncio relativo aos processos em que atua e ao
prestígio da Instituição, observando as normas da Política Nacional de
Comunicação do Ministério Público e a Recomendação de Caráter
Geral CN-CNMP nº 01, de 03/11/2016;
XXV – o membro do Ministério Público não deverá antecipar a
veiculação de notícias de medidas adotadas cuja execução possa vir a
ser frustrada, evitando dar exclusividade a qualquer órgão da imprensa,
procurando utilizar-se da Assessoria de Imprensa da PGJ,
resguardando a presunção de inocência dos envolvidos;
XXVI – no exercício das funções eleitorais deve o membro do Ministério
Público proceder com a máxima discrição e não revelar preferências
políticas de cunho pessoal e nem adiantar previsões de possíveis
resultados em eleição, evitando exibir-se em público exclusivamente
com determinado candidato, observando a Recomendação de Caráter
Geral CN-CNMP nº 3, de 4/7/2017 e o ATO 001/2017-CGMP, que
dispõem sobre a atuação do Ministério Público na área eleitoral;
XXVII – o representante do Ministério Público deve submeter à
consideração do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do
Ministério Público qualquer fato que atente contra as garantias e
prerrogativas do Ministério Público;
XXVIII – deverá o membro do Ministério Público dedicar-se plena e
exclusivamente as atribuições afetas ao Ministério Público, excetuandose os casos previstos em lei, bem como não exercer, mesmo que em
disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma do magistério,
devendo seu eventual

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Carlos Antônio Ferreira Coêlho
Maria José Silva de Aquino
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos
Públio Caio Bessa Cyrino
José Hamilton Saraiva dos Santos
Noeme Tobias de Souza
José Roque Nunes Marques
Francisco das Chagas Santiago da Cruz

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Carlos Fábio Braga Monteiro (Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Flávio Ferreira Lopes
Maria José Silva de Aquino

Karla Fregapani Leite
OUVIDORIA
Rita Augusta de Vasconcellos Dias

Nº 1230

Diário Oficial Eletrônico • Manaus, Sexta-feira, 14 de julho de 2017

exercício ser prévia e oficialmente comunicado à Corregedoria-Geral do
Ministério Público, no início de cada semestre do ano letivo, indicando a
instituição de ensino, o regime jurídico, a carga horária semanal, os
horários de trabalho e se exerce função de direção ou coordenação,
comunicação essa que deverá ser acompanhada dos devidos
documentos comprobatórios;
XXIX – ao representante do Ministério Público é vedado adquirir bens
ou direitos de pessoas que participem, a qualquer título, de
procedimentos ou processos em que intervenha, assim como abster-se
de receber qualquer ajuda ou presente de caráter pessoal que possam
comprometer a independência do Ministério Público;
XXX – nos casos de impedimento e suspeição, o membro do Ministério
Público deverá mencionar nos autos o motivo legal ou a circunstância
de ser o mesmo de natureza íntima, fazendo a devida comunicação à
Corregedoria-Geral, ex vi art. 51, XII e Recomendação n.º 002/2017CGMP;
XXXI – encaminhar ao Corregedor-Geral do Ministério Público, até o dia
5º (quinto) dia útil de cada mês, relatório das atividades desenvolvidas
no mês anterior, contando-se este prazo em dobro na hipótese de
acumulação, salientando que o descumprimento do prazo será
considerado como demérito, quando da apuração do critério para
promoção por merecimento, na forma do que dispõe a Resolução n.º
358/2006-CSMP;
XXXII – remeter ao Corregedor Geral do Ministério Público os relatórios
exigidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, dentro dos
prazos estabelecidos, para devida validação e encaminhamento;
XXXIII – nas hipóteses de conveniência da atuação conjunta de mais
um membro do Ministério Público em autos judiciais ou extrajudiciais, os
interessados deverão requerer designação especial ao ProcuradorGeral de Justiça;
XXXIV – ao membro do Ministério Público responsável pela unidade
caberá conservar e manter os bens pertencentes ao Ministério Público,
usando-os, exclusivamente, nos serviços afetos às suas funções.
VEDAÇÃO DE APOSIÇÃO DE ADEREÇOS EXTRAOFICIAIS E
DESTOANTES DA SOBRIEDADE E PADRÕES INSTITUCIONAIS NOS
RESPECTIVOS GABINETES
Art. 10. Deve o membro Ministerial manter a funcionalidade e discrição
do seu gabinete de trabalho, em compatibilidade com a dignidade do
cargo e com a tradição da Justiça, resguardando-se de adereços
extraoficiais destoantes da sobriedade e padrões forenses e
institucionais convencionais.
DO COMPARECIMENTO DIÁRIO AOS GABINETES E DO
EXPEDIENTE MINISTERIAL
Art. 11. Os membros Ministeriais devem comparecer diariamente à
Procuradoria ou Promotoria de Justiça e nela permanecer durante o
horário de expediente, ressalvados os casos em que tenham de
participar de reuniões ou proceder a diligências necessárias ou
urgentes no exercício de suas funções, providenciando nessas
eventuais ausências, quando indispensável, sua substituição
automática, devendo ainda compatibilizar a agenda das atividades
externas ou extraprocessuais com a pauta de audiências judiciais e
extrajudiciais.
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Art. 12. Ao membro Ministerial incumbe residir na respectiva Comarca,
em atendimento ao art. 118, inciso XII, da Lei Orgânica Estadual do
Ministério Público, ressalvada autorização em contrário do ProcuradorGeral de Justiça, nos termos do ATO PGJ nº 089/2010, de 11 de junho
de 2010 e da Resolução nº 26, de 17 de dezembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
DO DEVER DE COMUNICAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL
Art. 13. O membro Ministerial deve comunicar, por ofício, à
Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério
Público o endereço residencial, bem como o número de seu telefone,
atualizando-os sempre que ocorrer mudança.
DO DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA EM HIPÓTESE DE
AFASTAMENTO OU DESLOCAMENTO EXCEPCIONAL DA
COMARCA E DEVER DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA À
CORREGEDORIA-GERAL
Art. 14. Ressalvadas as férias e demais afastamentos legais concedidos
pelo Procurador-Geral de Justiça, é permitido aos membros Ministeriais,
nos moldes dos arts. 1º e 2º, ambos da Resolução nº 476/07-CSMP, o
seu afastamento em caráter excepcional da Promotoria de Justiça onde
esteja lotado, após a devida comunicação ao Procurador-Geral de
Justiça ou seu substituto legal e à Corregedoria-Geral do Ministério
Público.
§ 1º O afastamento deverá ser comunicado previamente à saída do
Promotor de Justiça da Comarca de atuação, devendo ser
necessariamente instruído com a pauta de audiências para o período e
com a declaração de que sua ausência não trará prejuízos nas suas
atividades Ministeriais.
§ 2º Ao chegar na Capital, o Promotor de Justiça deverá se apresentar
imediatamente na Corregedoria-Geral do Ministério Público, para as
providências insertas no art. 2º da Resolução nº 476/07-CSMP, salvo se
estiver devidamente convocado, de férias ou sob licença concedida de
qualquer natureza.
Art. 15. Quando no exercício das funções Ministeriais Eleitorais, o
membro do Ministério Público designado ao cargo de Promotor
Eleitoral, deverá comunicar e solicitar autorização prioritariamente ao
Procurador-Geral de Justiça, que tem o dever de velar pelo regular
funcionamento da atividade Ministerial, quando houver necessidade de
deslocamento para a Capital ou para outra Comarca que não seja de
sua atuação, na forma do que trata a Resolução nº 476/07-CSMP, sem
prejuízo das eventuais informações que tenham que ser dirigidas ao
Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral e ao Procurador
Regional Eleitoral.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a
Recomendação n.º 001/2001-CGMP e parte do Ato Conjunto
PGJ/CGMP nº 001/2012 naquilo que compete à Corregedoria-Geral
disciplinar, orientar e fiscalizar.
Art. 17. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 14 de julho de 2017.

JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA
Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas

DO DEVER DE RESIDÊNCIA NA COMARCA
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decretação de sigilo de investigação cível ou criminal, para a
decretação do sigilo apenas de determinados atos e/ou documentos
durante a investigação e para a decretação de sigilo da fonte, sempre
por meio de decisões fundamentadas.
A CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO AMAZONAS, no exercício de suas atribuições previstas no artigo 47
e seguintes da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do
Amazonas (LC n.º 011/1993) expede a presente Nota Técnica, com o
seguinte conteúdo:
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A publicidade dos atos processuais é uma garantia importante para o
cidadão, na medida em que permite o controle dos atos praticados, no
âmbito da Administração Pública, por qualquer indivíduo integrante da
sociedade. Ela está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º,
dedicado às garantias individuais, e também tem previsão legal no
Código de Processo Civil (art. 189, NCPC), no Código de Processo
Penal (art. 20, CPP) e em leis extravagantes que tratam da lavagem de
dinheiro, da proteção às testemunhas ameaçadas e do crime
organizado, dispositivos legais esses não revogados pela Lei de Acesso
à Informação.1
Desse modo, a regra é a publicidade do processo, sendo este acessível
a todos, aí incluído o direito de consultar os autos, de assistir
audiências e de pedir certidões, a liberação de um processo para que o
cidadão o consulte, ou mesmo tire cópias. É a publicidade imediata, nos
termos do artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988.
A importância da publicidade é tão grande que o ordenamento brasileiro
considera nulos os atos realizados sem a observância dessa garantia
processual, com exceção das hipóteses de sigilo legalmente permitidas
(Constituição Federal, artigo 93, IX, e Código de Processo Civil, artigo
155).
Todavia, existem situações em que o sigilo interessa ao próprio
cidadão, para resguardar-lhe aspectos muito importantes, nos quais a
publicidade poderia ferir sua intimidade. O segredo de Justiça no
processo judicial ou o sigilo da investigação, cível ou criminal, são
decretados justamente nessas situações, em que o interesse de
possibilitar informações a todos cede diante de um interesse público
maior ou privado, em circunstâncias excepcionais.
Assim, excepcionalmente o processo pode correr em regime de
publicidade especial ou o popular “segredo de justiça”, sendo restrito o
acesso aos atos processuais às partes e aos seus procuradores
(advogados). Noutras palavras a acessibilidade a determinado processo
pode ser vedada ao público em geral, como ocorre comumente nos
casos que dizem respeito aos menores de idade, ao estado das
pessoas, ou ainda, às questões de sexualidade ou intimidade das
partes envolvidas.
2. Do Segredo de Justiça e do Sigilo de Investigações
Manter sob sigilo processos judiciais, investigações criminais e civis,
que normalmente são públicos, por força de lei ou de decisão judicial, é
mecanismo que, segundo o ministro Arnaldo Esteves Lima, deve
ocorrer apenas em casos excepcionais, quando se questiona, em juízo,
matéria que envolva a intimidade das pessoas ou, ainda, nos casos de
sigilos de comunicação, fiscais e de dados, conforme prevê a própria
Constituição da República (artigos 5º e 93).
Ao ver do ministro, “Em tais casos, justifica-se a publicidade restrita aos
atores do processo, considerando-se que, em última análise, preservase a própria dignidade das partes envolvidas, pois não seria justo que
questões pessoais fossem desnudadas ao grande público. Em síntese,
o interesse, aí, é, primordialmente, particular, o que torna válido e, mais
do que isso, legítimo aplicar a exceção, que é o sigilo processual, em
detrimento da regra, que é quase absoluta, da sua ampla publicidade”,
afirma o ministro.
Na essência, o legislador resguarda a intimidade do indivíduo e também
a integridade da família. Não se deve levar ao

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Pedro Bezerra Filho
Subprocuradora-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Vicente Augusto Borges Oliveira

conhecimento público toda a intimidade de um casal que enfrenta uma
separação litigiosa e/ou disputa a guarda dos filhos. Esse tipo de
demanda tem, geralmente, interesse somente para as partes do
processo. Ainda que assim não seja, eventual interesse de terceiros fica
suplantado pela necessidade de preservar a intimidade dos envolvidos.
Na esfera criminal os motivos da decretação do sigilo são geralmente o
interesse público, de segurança do Estado e da sociedade, a exemplo
da própria garantia do sucesso da investigação, mas podem atender,
também, ao interesse privado de preservação do nome e imagem do
investigado, face ao princípio da presunção de inocência. Adequa-se,
ainda, a procedimentos especiais utilizados em investigações contra
organizações criminosas, crimes de lavagem de dinheiro e quando há
quebra de sigilos bancário e/ou fiscal que não podem ser expostas.
Aplica-se, ainda, ao resguardo de vítimas e testemunhas.
2.1. Das Hipóteses Constitucionais e Legais de Sigilo
2.1.1. Constituição Federal
A Constituição Federal de 1988, ao tratar do direito de informação, faz
ressalva expressa aquelas hipóteses cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado (art. 5º, XXXIII, CF).
A Constituição consagra, ainda, a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas:
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação (art. 5º, inciso X, da CF)
Por sua vez, a Carta da República assegura, ainda, a presunção de
não-culpabilidade:
Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII, da CF).
2.1.2. Código de Processo Penal
O Código de Processo Penal, em seu art. 20, não revogado pela Lei de
Acesso à informação, assegura o sigilo necessário no inquérito para
elucidação do fato ou por força do interesse da sociedade.
A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação
do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.
2.1.3. Estatuto da Criança e do Adolescente
O ECA veda a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos
que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria
de ato infracional. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá
identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a
nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do
nome e sobrenome.
Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e
administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se
atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá
identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a
nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do
nome e sobrenome. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003).
A expedição de cópia ou certidão de tais atos somente será deferida
pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e
justificada a finalidade.
2.1.4. Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas
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A Lei 9.807/1999, que dispõe sobre a Proteção a Vítimas e
Testemunhas, em seu art. 7º, incisos IV e VIII garante a preservação da
identidade, imagem, dados pessoais ou do paradeiro de testemunhas
protegidas, quando inseridas em programa de proteção, nos moldes do
Provita, com o objetivo de assegurar a vida e a integridade física destas
Art. 7o Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes
medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da
pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada
caso:
(...)
IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais;
(...)
VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção
concedida;

II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio,
separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e
adolescentes;
III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à
intimidade;
IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de
carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem
seja comprovada perante o juízo.
Isto é, em todas essas hipóteses, o processo tramitará em segredo de
justiça, sendo permitido apenas às partes e aos seus advogados a
consulta dos autos.
A seguir, o § 1º restringe o direito de consultar os autos, que tramite em
segredo de justiça e pedir certidões, às partes e aos seus procuradores:
O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de
justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus
procuradores.

2.1.5. Lei de Acesso à Informação
Por sua vez, a Lei n.º 15.527/2011, que dispõe sobre o Acesso à
Informação, no seu art. 23, inciso VII, determina que:
São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja
divulgação ou acesso irrestrito possam comprometer atividades de
inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento,
relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.
2.1.6. Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro
A Lei 9.613/1998, que dispõe sobre os Crimes de Lavagem de Dinheiro,
no inciso V do seu art. 10, introduzido pela Lei nº 12.683/2012, impede
o sujeito obrigado, detentor da informação sobre uma operação
potencialmente suspeita, de revelar a terceiros que registrou um informe
junto ao COAF ou ao Banco Central, para prevenção da reciclagem de
capitais.
V – deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na
periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe
preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas.
2.1.7. Lei de Combate ao Crime Organizado
O art. 23 da Lei 12.850/2013, que trata da Lei de Combate ao Crime
Organizado, dispõe que:
O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial
competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências
investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam
respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de
autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em
andamento.
2.1.8. Novo Código de Processo Civil
No Novo Código de Processo Civil, privilegiando o princípio da
instrumentalidade das formas (processo como instrumento para a tutela
de direitos), a matéria é regulada a partir do art. 188: “Os atos e os
termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a
lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados
de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”
E o artigo 189 prescreve especificamente as hipóteses de segredo de
justiça:
Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de
justiça os processos:
I – em que o exija o interesse público ou social;
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E, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, o terceiro que demonstrar
interesse jurídico nos autos poderá requerer certidão do dispositivo da
sentença, assim como de inventário e de partilha resultante de divórcio:
O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz
certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de
partilha resultantes de divórcio ou separação.
Ademais, apesar de eventual divergência jurisprudencial quanto ao rol
dos processos que tramitam em segredo de justiça (artigo 155 do
Código de Processo Civil de 1973), acredita-se que este rol é apenas
exemplificativo.
Pode o juiz, de acordo com o caso concreto, determinar o trâmite do
processo em segredo de justiça em outros casos, que não os previstos
no referido dispositivo. Para o Novo Código de Processo Civil, vale a
mesma observação no tocante ao artigo 189.
2.1.9. Estatuto da OAB
Importante ressaltar, que a Lei nº 13.245/2016, modificou o Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil, dando amplo acesso do advogado
aos autos de investigação, inclusive aos que estiverem sob sigilo,
devendo apresentar procuração:
Art. 1o O art. 7o da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil), passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 7o .........................................................................
(...)
XIV – examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de
investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda
que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar
apontamentos, em meio físico ou digital;
(...)
XXI – assistir a seus clientes investigados durante a apuração de
infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou
depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos
investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:
a) apresentar razões e quesitos;
b) (VETADO).
(...)
§ 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar
procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV.
§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá
delimitar o acesso do advogado aos elementos de
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prova relacionados a diligências em andamento e ainda não
documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da
eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.
§ 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o
fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que
houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo
implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de
autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o
intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito
subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz
competente.” (NR).

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Art. 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que
envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

3. Da colisão de princípios (Direito à Informação/Dever de Publicidade e
Transparência) com o Sigilo Legal e a ponderação de interesses
Sempre que operações são deflagradas, surge uma inevitável tensão
entre o direito ao sigilo e o direito à informação. Esta tensão é ainda
mais aguda quando, essas operações, envolvem diligências policiais de
buscas domiciliares e prisões cautelares.
Segundo o artigo 20 do CPP: “A autoridade assegurará no inquérito o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da
sociedade”.
São duas as razões para a decretação de sigilo sobre investigações em
andamento: a primeira delas é o interesse da própria apuração. Em
segundo lugar, o sigilo protege a presunção de inocência daqueles que
são ainda meros investigados, direito cuja garantia primeira é o sigilo,
ao menos na fase primária da persecução criminal.
De fato, o artigo 5º, inciso X, da Constituição, diz que “são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”, e o inciso LVII do mesmo artigo assevera
que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória” (presunção de não-culpabilidade).
Observe-se que o art. 220, §1º, da CF, dispõe que “nenhuma lei conterá
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social”,
observado, entre outros, o mencionado inciso X do art. 5º da CF.
Até aqui, vemos que o sigilo de investigações cíveis e criminais é
compatível com a Constituição de 1988. E o quadro é o mesmo diante
da Lei de Acesso à Informação (LAI), que não revogou o artigo 20 do
CPP, que se aplica especificamente a investigação criminal. De fato, diz
o art. 22 da Lei 12.527/2011, que suas regras não excluem “as demais
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça”.
De igual modo, o art. 23, inciso VII, da LAI, determina:
São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja
divulgação ou acesso irrestrito possam comprometer atividades de
inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento,
relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial
competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências
investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam
respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de
autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em
andamento.

Resta claro, assim, que a preservação do sigilo legal do inquérito
(reforçado, às vezes, por decisão judicial) existe em favor do interesse
público da própria elucidação do crime. Porém, deflagrada a ação
penal, isto é, uma vez iniciado processo, todo o caso deve tornar-se
público, com pleno acesso aos seus elementos e provas.
Em algumas ocasiões, a violação do sigilo de uma investigação criminal
é tão grave e pode ter consequências tão funestas que o legislador
alçou este tipo de vazamento à condição de crime. É o que se vê, por
exemplo, nos artigos 18 e 20 da Lei 12.850/2013 (Lei do Crime
Organizado), que regula os meios operacionais para a investigação de
organizações criminosas:
Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem
sua prévia autorização por escrito:
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Em tais casos da LCO, o propósito do sigilo é a proteção da integridade
física e da vida do réu colaborador ou do agente infiltrado ou do
sucesso dessas operações assim como o êxito de uma ação
controlada.
Contudo, a regra de sigilo na LCO está em seu artigo 23, segundo o
qual:

Do mesmo modo, o artigo 7º, incisos IV e VIII, da Lei 9.807/1999 (Lei de
Proteção a Vítimas e Testemunhas) garante a preservação da
identidade, imagem, dados pessoais ou do paradeiro de testemunhas
protegidas, quando inseridas em programa de proteção, nos moldes do
Provita, com o objetivo de assegurar a vida e a integridade física
destas. Confira-se:
Art. 7o Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes
medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da
pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada
caso:
(...)
IV – preservação da identidade, imagem e dados pessoais;
(...)
VIII – sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção
concedida;
Em investigações de lavagem de dinheiro (rectius: no sistema de
prevenção), também há regra específica de sigilo (art. 10, inciso V, da
Lei 9.613/1998, que impede o sujeito obrigado, detentor da informação
sobre uma operação potencialmente suspeita, de revelar a terceiros
que registrou um informe junto ao COAF ou ao Banco Central, para
prevenção da reciclagem de capitais.
O sigilo da fonte é necessário ao exercício profissional do jornalista
(artigo 5º, XIV, CF), enquanto que o sigilo da investigação é
fundamental para o sucesso desta e para a proteção da honra e da
imagem de pessoas que podem ser inocentes.
Repita-se ainda que tais leis limitadoras do direito à informação são
absolutamente constitucionais, porquanto não conflitam com o artigo 5º,
inciso XXXIII, da Constituição, já transcrito no item anterior.
4. Do Acesso aos Processos e Procedimentos Investigatórios
A aplicação do segredo de Justiça deve ser sempre avaliada com muita
prudência pelo magistrado e pelo membro do Ministério Público. Nas
investigações, por exemplo, o objetivo é colher provas – regra em
inquérito policial – sem a interferência da defesa, uma vez que, nesta
fase, ainda não há o contraditório. Entretanto, os advogados tiveram
recente modificação no seu Estatuto, dando o direito ao acesso aos
inquéritos policiais e civis, inclusive em caso de sigilo.
Ao julgar um recurso em mandado de segurança (RMS n. 28.949)
interposto pela E. Ltda. e outro, a ministra aposentada Denise Arruda
garantiu aos advogados da empresa o acesso ao inquérito civil
instaurado contra eles. Entretanto, a ministra limitou a garantia de
acesso aos documentos já disponibilizados nos autos, não
possibilitando à defesa o
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acesso “à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em
curso”, assim como alertou que o vazamento de tais informações
constituiria crime.2
No julgamento do Recurso Especial n. 656.070, o ministro aposentado
Humberto Gomes de Barros definiu que é permitida a vista dos autos
em cartório por terceiro que tenha interesse jurídico na causa, desde
que o processo não tramite em segredo de Justiça. No caso, o Banco F.
Ltda. ajuizou uma ação de busca e apreensão de veículo objeto de
alienação fiduciária. Exercida a ação, prepostos do banco foram até o
cartório verificar se a medida liminar fora deferida. Entretanto, não
tiveram acesso aos autos, sob o argumento de que somente advogados
e estagiários inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil poderiam
fazê-lo.
Já no julgamento de um recurso em mandado de segurança, o ministro
Humberto Martins entendeu que não evidencia restrição à liberdade
profissional do advogado a não autorização judicial para o acesso aos
autos que corram em segredo de Justiça nos quais ele não figurou
como patrono. No caso, o advogado recorreu de decisão que não
autorizou o seu pedido de vista, bem como a expedição de certidão da
sentença de um processo de separação judicial que tramitou em
segredo de Justiça. Ele não era o advogado de nenhuma das partes, e
sim de um cidadão interessado no processo.
5. Quebra de sigilo
O segredo de Justiça pode ser retirado quando não mais se justificar,
concretamente, a sua manutenção, uma vez que, a partir de
determinada fase processual, em lugar da preponderância do interesse
particular das partes, sobreleva-se o interesse público da sociedade,
que tem direito, em tese, de ficar sabendo do que ocorre naquele
processo. “A situação concreta é que permitirá ao juiz da causa fazer tal
avaliação e, motivadamente, retirar tal segredo, se for o caso”, afirma o
ministro Arnaldo Esteves Lima.
Ao analisar um agravo de instrumento em ação penal, a ministra Nancy
Andrighi destacou que, com a determinação da quebra de sigilo fiscal
dos investigados, impõe-se a decretação do segredo de Justiça para a
tramitação da ação. No caso, o MPF ofereceu denúncia contra quatro
pessoas, entre elas um governador de Estado, tendo a 2ª Vara Federal
de Mato Grosso do Sul determinado o segredo de Justiça com
fundamento no 1º, da Lei n. 9.296/1996.
Inconformado, o Ministério Público pediu a revogação do segredo,
aduzindo que com a edição da LC n. 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), a
matéria discutida deveria ter outro tratamento, adequando-se à iniciativa
popular refletida na nova lei.
Em seu voto, a ministra ressaltou que o fato de o denunciado ocupar
cargo de natureza política e a edição da Lei Complementar n. 135/2010
não impedem o exercício do direito à informação nem transformam os
fundamentos da certidão requerida por interesse particular em interesse
coletivo ou geral – tampouco autorizam a quebra do segredo de Justiça.
Em outra ocasião, no STJ, retirou-se o sigilo, em parte, do Inquérito n.
681, que investigava denúncia de desvio de verbas públicas no estado
do Amapá, fato esse apurado pela Polícia Federal na “Operação Mãos
Limpas”, ao argumento de que o sigilo parcial era necessário para
resguardar a atividade de colheita de provas, pois a publicidade das
ações poderia prejudicar a apuração do delito e sua respectiva autoria.
Com a realização das buscas e apreensões e as prisões, o caso caiu
em domínio público e a imprensa havia noticiado fatos com restrição de
informações, o que enseja a distorção delas.
Demais disso, havia documentos que não poderiam ser expostos, seja
porque ainda não haviam sido concluídas as investigações, seja pela
proteção imposta à intimidade dos investigados.
6. Outros casos
No julgamento do Recurso Especial n. 253.058, a Quarta Turma definiu
que não fere o segredo de Justiça a notícia da existência de processo
contra determinada pessoa, somente se
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configurando tal vício se houver análise dos fatos, argumentos e provas
contidos nos autos da demanda protegida.
No recurso especial o ministro Fernando Gonçalves considerou que, no
caso de pessoas públicas, o âmbito de proteção dos direitos da
personalidade se vê diminuído, sendo admitida, em tese, a divulgação
de informações aptas a formar o juízo crítico dos eleitores sobre o
caráter do candidato.
Em outro julgamento, a Terceira Turma admitiu o processamento, em
segredo de Justiça, de ações cuja discussão envolva informações
comerciais de caráter confidencial e estratégico. No caso, o pedido de
sigilo foi deferido no âmbito de ação indenizatória.3
7. Mecanismo de preservação da confidencialidade em caso de
fornecimento de cópias à parte ou ao seu advogado
Em junho de 2010, a ministra Nancy Andrighi levou uma proposta ao
Conselho de Administração do STJ, com o objetivo de preservar a
confidencialidade dos processos sigilosos. A ministra, fazendo
referência a uma questão de ordem suscitada na sessão da Corte
Especial, realizada em 16 de junho de 2010, relativa a um
determinando inquérito de sua relatoria, propôs a edição de uma
resolução, pelo Tribunal, regulamentando a extração de cópias
reprográficas de processos sigilosos, bem como limitando a
disponibilização de cópias por mídia eletrônica.
Naquela ocasião, sugeri que as cópias extraídas de processos sigilosos
passem a ser impressas em papel contendo marca-d’água, capaz de
lhes identificar e individualizar. A filigrana, a ser reproduzida repetidas
vezes ao longo de todo o papel, apontará o advogado que requereu as
cópias, mediante indicação do número de seu registro junto à OAB,
inclusive com a seccional à qual pertence.
A ministra destacou, ainda, que esse procedimento, infelizmente, não
se harmoniza com a disponibilização de cópia digital dos autos, pois, ao
menos com os recursos de informática atualmente existentes, não há
como impedir que o arquivo venha a ser editado de maneira a suprimir
a marca-d’água.
A proposta da ministra Nancy Andrighi foi incorporada ao projeto em
andamento no Conselho de Administração.
Portanto, há ingente necessidade de regulamentação interna acerca da
tramitação de autos sigilosos (físicos ou virtuais), de autuação e
tramitação de autos com sigilo de fonte e de extração de cópias de
autos sigilosos.
8. Do Sigilo da Fonte
O sigilo da fonte pode ser pedido pela própria parte, sendo submetido
ao juízo de valor do presidente da investigação ou por decretação de
ofício deste, devendo ser deferido na hipótese do denunciante poder
sofrer risco de vida ou risco de receber alguma ameaça de lesão física
ou psicológica e, ainda, quando necessário ao exercício profissional
(art. 5º, XIV, CF):
É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional.
Essa análise de deferimento ou não do sigilo da fonte se faz
necessária, considerando que tal mecanismo retira o direito
constitucional e legal do denunciado de promover a devida
responsabilidade penal e civil do denunciante em casos de falsas
denúncias ou denúncias por revide.
Conclusões:
1. Diante da ordem jurídica brasileira, pode-se concluir que não é o juiz
ou o promotor quem proíbe a divulgação de certos fatos no curso de
uma operação policial ou de uma investigação civil; é a lei que proíbe,
pois a divulgação de informações de inquérito criminal ou civil pode
inviabilizar o seu resultado prático. Afinal, ninguém pode ser obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF).
2. O sigilo imposto pelo Ministério Público durante uma investigação
cível ou criminal serve a propósitos nobres, na
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proteção dos direitos à imagem e à honra e na preservação do
interesse público de se concretizar a cabal apuração dos fatos, sem
permitir a antecipação de movimentos dos suspeitos, a supressão ou a
destruição de provas, a combinação de versões, ou a montagem de
álibis que servirão para induzir a erro o membro do Ministério Público e
o Juiz. Esta, aliás, é a razão por trás da Súmula Vinculante n. 14, que,
ao assegurar ao investigado e ao seu defensor o acesso aos elementos
de prova de uma investigação, ressalva, isto é, protege com sigilo, as
diligências ainda em andamento, in verbis:
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa.
3. As decisões que decretarem o sigilo total ou parcial dos
procedimentos investigatórios, sejam cíveis, sejam criminais, devem ser
devidamente fundamentadas na Constituição da República, nas
legislações que tratam da matéria e na devida subsunção lógica do
caso concreto às normas vigentes.
4. A utilização do mecanismo de decretação de sigilo parcial ou total
das investigações deve observar sua real necessidade, ser racional, se
ater às hipóteses constitucionais e legais, verificada sua
desnecessidade no curso do procedimento ou processo deve ser
requerida sua quebra.
5. O sigilo da fonte requerido pela parte deve passar por um juízo de
admissibilidade, devendo ser deferido nas hipóteses de risco de vida,
risco ou ameaça à integridade física ou mental, assédio moral no
trabalho, dentre outras hipóteses de constrangimento por parte do
denunciado e quando necessário ao exercício profissional (jornalista).
Nos demais casos, o sigilo da fonte deve ser indeferido, já que o
segredo da identidade do denunciante impede a sua responsabilização
civil e penal quando a denúncia for vazia, desprovida de fundamento e
provas ou por intenções de revide.
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natureza confidencial, conforme consignado no contrato de ‘joint
venture’ celebrado entre as partes. Desta forma, nada obsta a inclusão
da hipótese dos autos na esfera de proteção conferida pelo artigo 155
do CPC”, afirmou a ministra.

ATOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
PORTARIA Nº 978/2017/SUBADM
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2017.006666 –
SEI,
RESOLVE:
AUTORIZAR o afastamento do servidor RALFFE KOKAY
BARRONCAS, Agente de Apoio - Motorista/Segurança, nos dias 28 e
29 de setembro de 2017, em compensação aos serviços prestados à
Justiça Eleitoral nas Eleições Municipais de 2012, perfazendo o total de
02 (dois) dias de dispensa.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA–GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 10 de julho de 2017.

PEDRO BEZERRA FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal
Republicado por incorreção(*)
PORTARIA Nº 1024/2017/SUBADM

Manaus, 14 de julho de 2017.
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais,
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA
Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas
1 Ao enfrentar o tema, o ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), destacou que “A publicidade gera a
oportunidade não só de conhecimento, mas, sobretudo, de controle, na
forma legal, de decisões, o que é inerente ao processo legal e à própria
essência do Estado de Direito, pois se trata de serviço público, vale
dizer, para o público, primordial”.
2 Em seu voto, a ministra destacou que é direito do advogado, no
interesse do cliente envolvido no procedimento investigatório, ter
acesso a inquérito instaurado por órgão com competência de polícia
judiciária ou pelo Ministério Público, relativamente aos elementos já
documentados nos autos que digam respeito ao investigado, e não a
dados de outro investigado ou a diligências em curso, dispondo a
autoridade de meios legítimos para garantir a eficácia das respectivas
diligências. A ministra ressaltou, ainda, que a utilização de material
sigiloso, constante de inquérito, para fim diverso da estrita defesa do
investigado, constitui crime, na forma da lei.
3 A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que dados
de caráter estratégico podem causar sérios prejuízos à empresa se
chegarem ao conhecimento de terceiros, em especial de concorrentes.
“Seja como for, é incontestável que os fatos discutidos neste processo
incluem informações de

CONSIDERANDO o acúmulo de trabalho verificado Promotorias de
Justiça com atuação nas Varas Criminais, em geral,
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar níveis de trabalho
mais equânimes, em consonância com os princípios da celeridade
processual, continuidade do serviço público e bom andamento dos
serviços ministeriais,
CONSIDERANDO ainda a caracterização da situação prevista no §2.º,
do art. 4.º, da Lei 3.147/2007,
RESOLVE:
I – CONSTITUIR Grupo de Trabalho de apoio à Coordenação do Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais –
CAOCRIM para análise e elaboração de manifestações em autos
processuais de matéria criminal que se encontram com vista ao
Ministério Público;
II – DESIGNAR, para compor o referido Grupo de Trabalho, os
servidores ALMÉRIO SAMUEL ALMEIDA PINTO, LEONARDO
ARAÚJO TORRES, RICARDO AQUINO VENTURA, SAULO DIEGO
SOARES GOMES, Agentes Técnicos – Jurídicos desta ProcuradoriaGeral de Justiça, para, sob coordenação do Exmo. Sr. Dr. JEFFERSON
NEVES DE CARVALHO, Promotor de Justiça de Entrância Final.
III – DETERMINAR que as atividades direcionadas ao Grupo sejam
realizadas pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 17 de julho de
2017.
IV – AUTORIZAR o pagamento da gratificação estabelecida pelo § 1.º,
alínea “d” e §2º, do art. 6.º, do ATO PGJ N.º 233/2011, alterado pelo
ATO PGJ N.º 091/2014, aos servidores integrantes

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
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do referido grupo, após a apresentação do Relatório Final.
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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de julho de 2017.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de julho de 2017.

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
PORTARIA Nº 1035/2017/SUBADM

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e

PORTARIA Nº 1032/2017/SUBADM

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2017.006771 –
SEI,

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições legais, e
CONSIDERANDO o regramento do Art. 1.º, §4º, do Regimento do
Núcleo de Apoio Técnico Jurídico da Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado do Amazonas, instituído pelo Ato PGJ N.º 053/2015,
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2017.007187,

RESOLVE:
ALTERAR as férias da servidora SILVIA VASCONCELOS DOS
SANTOS ALVARENGA, Agente Técnico - Pedagogo, concedidas pela
Portaria nº 1343/2016/SUBADM, de 07.12.2016, e alteradas pela
Portaria nº 345/2017/SUBADM, de 13.03.2017, referentes ao biênio
2016/2017, excluindo o gozo de 10 (dez) dias, previsto para fruição no
período de 01 a 10 de agosto de 2017.

RESOLVE:
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
I – DESIGNAR os servidores da Procuradoria-Geral de Justiça abaixo
relacionados, para desempenharem, sem prejuízo das demais
designações, atividades de Assessoramento Jurídico junto aos órgãos e
períodos especificados a seguir:
JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA NETO: Promotoria de Justiça de
Carauari, a contar de 13 de julho de 2017, até ulterior deliberação;
RAQUEL FRANÇA RIBEIRO: Promotorias de Justiça de Manacapuru,
no período de 13 a 21 de julho de 2017.
II – ATRIBUIR aos servidores elencados acima a gratificação prevista
no Parágrafo único do art. 13, da Lei n.º 4.011/2014, no percentual de
10% (dez por cento), proporcionalmente aos dias em que ocorrer
ampliação de atribuições, incidentes sobre o valor do respectivo
vencimento, condicionando o referido pagamento à apresentação de
relatório das atividades desempenhadas no período.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de julho de 2017.
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

SUBPROCURADORIA–GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de julho de 2017.
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

PORTARIA Nº 1037/2017/SUBADM
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno nº 2017.004898
(SEI),
RESOLVE:
AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) diária ao servidor RAPHAEL
VITORIANO BASTOS, Agente de Apoio - Técnico em
Telecomunicações, em complemento àquelas autorizadas pela Portaria
n.º 217/2017/SUBADM, de 09.02.2017, para cobrir despesas de
alimentação e pousada, no dia 01/04/2017.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
SUBPROCURADORIA–GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de julho de 2017.
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

PORTARIA Nº 1034/2017/SUBADM
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e

PORTARIA Nº 1038/2017/SUBADM

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2017.006978 –
SEI,

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno nº 2017.002058
(SEI),

CONCEDER, por 60 (sessenta) dias, no período de 25 de maio a 23 de
julho de 2017, licença médica para tratamento de saúde à servidora
MARIA DE JESUS DE ARAÚJO CORRÊA, Agente de Apoio Administrativo, nos termos do art. 65, inciso I, c/c o art. 68, todos da Lei
nº 1.762, de 14 de novembro de 1986 – Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Amazonas.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Pedro Bezerra Filho
Subprocuradora-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Vicente Augusto Borges Oliveira

RESOLVE:
AUTORIZAR o pagamento de 02 (duas) diárias ao servidor RAPHAEL
VITORIANO BASTOS, Agente de Apoio - Técnico em
Telecomunicações, em complemento àquelas autorizadas pela Portaria
n.º 217/2017/SUBADM, de 09.02.2017, para cobrir despesas de
alimentação e pousada, nos dias 16 e 17/02/2017.

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Carlos Antônio Ferreira Coêlho
Maria José Silva de Aquino
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos
Públio Caio Bessa Cyrino
José Hamilton Saraiva dos Santos
Noeme Tobias de Souza
José Roque Nunes Marques
Francisco das Chagas Santiago da Cruz
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AVISO DE LICITAÇÃO

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
SUBPROCURADORIA–GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de julho de 2017.
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
PORTARIA Nº 1039/2017/SUBADM
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 205/2010, datado de
11.11.2010, que regulamentou os percentuais da Gratificação de
Atuação do Ministério Público do Estado do Amazonas – GAMPE-E,
CONSIDERANDO o teor do procedimento interno nº 2017.006766

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.004/2017-CPL/MP/PGJ
PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2016.009386
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços
de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e manutenção
predial, com fornecimento de materiais e equipamentos, do Ministério
Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça –
PGJ/AM, pelo período de 12 meses.
ABERTURA: 01/08/2017 às 9h (horário local).
LOCAL: Edifício-sede, Avenida Coronel Teixeira nº 7995, Nova
Esperança II, Manaus-AM.
ENTREGA DO EDITAL: a partir do dia 18/07/2017 pelo endereço
http://www.mpam.mp.br/servicos-sp-261893274/licitacoes /licitacoesem-andamento.

RESOLVE:
Manaus, 14 de julho de 2017.
CONSIDERAR ATRIBUIDA a Gratificação de Atuação do Ministério
Público do Estado do Amazonas - GAMPE-E, ao servidor EMIR JOSÉ
GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR, Agente de Serviço - Administrativo
desta Procuradoria-Geral de Justiça, em 30% (trinta por cento), para
atuar na 17ª Procuradoria de Justiça, no período de 03 a 12 de julho de
2017.

Frederico Jorge de Moura Abrahim
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de julho de 2017.

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

PORTARIA Nº 1040/2017/SUBADM
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso das suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2017.006724 –
SEI,
RESOLVE:
CONSIDERAR SUSPENSO, a contar de 03 de julho de 2017, por
necessidade de serviço, o gozo das férias regulamentares concedidas
ao servidor IVAN MARCOS DE ARAÚJO LIMA, Agente de Apoio –
Administrativo, concedidas pela Portaria n.º 1343/2016/SUBADM, de
07.12.2017, e alteradas pela Portaria n.º 898/2017/SUBADM, de
20.06.2017, relativas ao biênio 2016/2017, marcadas para fruição no
período de 29 de junho a 08 de julho de 2017.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de julho de 2017.
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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PORTARIA 1032/2017/SUBADM (ANEXO)

SERVIDOR

ÓRGÃO

PERÍODO

José Alberto de Oliveira Neto
(0010154)

Promotoria de Justiça de Carauari

13/07/2017 até ulterior deliberação

Raquel Franca Ribeiro (0012092)

01ª Promotoria de Justiça de Manacapuru

13/07/2017 até 21/07/2017

Raquel Franca Ribeiro (0012092)

02ª Promotoria de Justiça de Manacapuru

13/07/2017 até 21/07/2017

ANEXOS - PORTARIA Nº 1032/2017/SUBADM

ANEXOS - ATO CGMP Nº 001/2017/CGMP

ATO 001/2017/CGMP (anexo)
Qualidade da Atuação Ministerial
I – Ampla publicidade dos atos,
procedimentos, processos e medidas
eleitorais.
II – Proatividade e efetividade social dos
resultados.

III – Priorização da atividade preventiva
contra os ilícitos eleitorais.

IV – Celeridade da atuação e priorização
do serviço eleitoral.
V – Utilização de todos os mecanismos
legítimos de atuação resolutiva.

VI – Uso racional das ações e medidas
judiciais, acompanhamento da tramitação
dos processos eleitorais e fiscalização do
cumprimento das decisões judiciais.
VII – Cooperação entre membros e
unidades do MP na identificação de
ilícitos e danos eleitorais.
VIII – Comparecimento regular pessoal
do membro do MP na Zona Eleitoral,
mesmo fora do período eleitoral.
IX – Atuação integrada e harmoniosa
com os membros do MPF com atribuição
eleitoral e com o Coordenador do
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL

Ações, Mecanismos e Critérios
Resguardados os casos de sigilo
amparados na Constituição e na lei.
Mediante o desenvolvimento de práticas
interativas entre o MPE, a sociedade civil,
as organizações não governamentais e os
próprios partidos políticos, com vistas à
pedagogia dos direitos e das garantias
eleitorais, bem como da fiscalização e da
repressão aos ilícitos eleitorais.
Com a adoção de medidas jurisdicionais
e/ou extrajurisdicionais adequadas para
impedir a prática, a continuidade ou a
repetição do ilícito, assim como a sua
remoção, independentemente da existência
de dolo, culpa ou da comprovação de dano
ou da identificação da autoria, nos termos
das diretrizes do parágrafo único do art.
497 do CPC/2015.
Com a contagem dos prazos processuais
em dias corridos.
Notadamente a realização de reuniões
orientadoras e a utilização adequada da
recomendação
no
âmbito
de
procedimentos
administrativos,
do
procedimento preparatório eleitoral ou de
projetos sociais e/ou institucionais.
Fazer uso dos instrumentos jurídicos
disponíveis à atuação do MP Eleitoral de
forma lógica e sensata, acompanhar
atentamente a tramitação dos feitos e
fiscalizar a execução das decisões.
Em ação de âmbito local, regional e
nacional,
visando
uma
atuação
coordenada.
Fiscalização
da
regularidade
do
alistamento eleitoral e da transferência dos
títulos eleitorais.
Atuar em sintonia com o MPF, assim
como
atender
às
orientações
e
convocações da PRE e do CENTRO DE
APOIO
OPERACIONAL
ÀS

ANEXOS - ATO CGMP Nº 001/2017/CGMP

ANEXOS - ATO CGMP Nº 001/2017/CGMP

ÀS PROMOTORIAS ELEITORAIS.
X
–
Utilização
dos
sistemas
informatizados de banco de dados
disponíveis.
XI – Adoção de medidas contra as
propagandas eleitorais ilegais.
XII – Garantia da liberdade de voto dos
eleitores.
XIII – Adoção de medidas preventivas e
repressivas contra as fraudes eleitorais.
XIV – Fiscalização do registro de
candidatura .
XV – Fiscalização das Prestações de
Contas devidas.
XVI – Ajuizamento de Ações por doação
acima do limite.
XVII – Utilização eficaz e tempestiva do
recurso contra a diplomação e da Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo.

PROMOTORIAS ELEITORAIS.
Quando necessário para conferir maior
efetividade à atuação eleitoral.
Adotar
medidas
extrajudiciais
e
jurisdicionais eficazes se extemporâneas e
irregularidades
Adotar todas as medidas necessárias,
fiscalizando efetivamente a votação,
apuração e totalização dos resultados.
Adotar medidas contra o abuso do poder
econômico, o abuso do poder político, a
captação ilícita de votos, a corrupção e
outras fraudes.
Propor a respectiva Ação de Impugnação
de Registro ou a efetiva atuação como
fiscal da ordem jurídica.
Fiscalização eficiente e eficaz das
prestações de contas, com a adoção das
medidas necessárias.
Após comunicação feita pela Receita
federal ao Procurador-Geral Eleitoral e
recebida do PRE.
Promover ações no sentido de evitar
diplomações e exercício de mandatos de
candidatos eleitos que não possuam os
requisitos legais para tanto.
Participação ativa nos procedimentos
preparatórios do pleito, verificando o
cumprimento, pelos partidos e candidatos,
da legislação eleitoral.
Os procedimentos extrajudiciais eleitorais
deverão ser cadastrados no sistema MP
Virtual do MP/AM.

XVIII – Fiscalização do cumprimento
das cotas de gênero no registro das
candidaturas, propaganda eleitoral e no
uso do fundo partidário.
XIX – Promover a inserção dos atos da
atividade eleitoral extrajudicial no
sistema eletrônico de controle de
processos do MP/AM.
XX – Destacar, no Relatório Mensal de Indicar no RAF a designação específica de
Atividades Funcionais (RAF), as Promotor Eleitoral, destacando as
atividades eleitorais.
atividades eleitorais praticadas junto à
respectiva Zona Eleitoral.
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