
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
 

    Lista de Eliminação de Documentos - n.º 24/2009 
Página n.º 1 de 2 
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TIPO DOCUMENTAL 
NOME/ CONTEÚDO INFORMACIONAL JUSTIFICATIVAS DA ELIMINAÇÃO/OBSERVAÇÕES 

ANO 
INICIAL 

ANO 
FINAL 

Processos solicitando liberação de recursos 
para compra de material permanente: SPI 
3074-0900/91-0, 1047-0900/92-7, 1048-
0900/92-0 e 660-0900/92-3 (este contém so-
mente a capa). 

A eliminação está fundamentada na Resolu-
ção nº 544/2000 do TCE/RS, art. 160 e no 
Decreto nº 93.872/1986 do TCU, art. 139, §º. 
A aprovação das contas pelo TCE do ano de 
1991 foram feitas em 1995; as do ano de 
1992, em 1994. 

1991 1992 

Processo 3212-0900/91-0: ofício encaminha-
do pelo vice-Presidente do Conselho da Or-
dem dos Advogados do Brasil ao PGJ, apre-
sentando cópia de Apelação Crime nº 
291028637, em que cidadão se intitula e age 
como advogado, sem o ser. O parecer do MP 
é que as providências requeridas no expedi-
ente se esgotam na atuação ministerial na 
Comarca onde o delito, em tese, ocorreu e 
que sejam extraídas cópias do requerimento e 
documentos e sejam encaminhados a Promo-
toria de Planalto para ajuizamento de medidas 
legais que entender cabíveis. Não foi tomada 
nenhuma providência. 

O processo pode ser eliminado por não ter 
sido tomada nenhuma providência e devido a 
sua pobreza informacional. 

1991 1991 

Processo 1063-0900/88-0: ofício encaminha-
do pela Associação dos Funcionários e Servi-
dores da Procuradoria-Geral de Justiça ao 
Procurador de Justiça contendo lista de fun-
cionários que retornaram a condição de cele-
tistas, com respectivos salários e perdas sala-
riais, solicitando reposição dessas perdas. 

O processo pode ser eliminado por não ter 
sido objeto de nenhuma análise e não ter tido 
andamento. 

1988 1988 

Processos 1299-0900/91-0 (Iraci Dolores Fer-
ronato), 1300-0900/91-7 (Patrícia Neves Pe-
reira) e 1301-0900/91-0 (Iracema Ganguilhet 
da Silva): candidatas nomeadas em concurso 
para Secretário de Diligências solicitam sua 
reinclusão na lista de classificados devido a 
impossibilidade atual de assumir o cargo. 

Os processos poderão ser eliminados por não 
ter amparo legal, conforme consta no despa-
cho do Dr. Jessé Araújo, no verso da primeira 
folha, que diz que não há norma expressa que 
acolha a pretensão das candidatas. Após, os 
processos foram arquivados e não houve mais 
nenhum andamento. 

1991 1991 

Processo 174-0900/84-0: ofício da Associação 
dos Funcionários e Servidores da PGJ solici-
tando ao Procurador-Geral de Justiça subven-
ção para despesas alimentares dos associa-
dos. 

O processo pode ser eliminado devido a verba 
já ter sido liberada e que novo expediente que 
trata do mesmo assunto já foi aberto. 

1984 1984 

Processos 4071-0900/91-0, 4077-0900/91-6 e 
4476-0900/91-6: o cidadão Luiz Carlos de 
Oliveira da Rosa requer informações sobre o 
não atendimento de pedidos formulados atra-
vés de processos na PGJ. 

Os processos poderão ser eliminados, pois as 
informações solicitadas foram atendidas e foi 
dada ciência ao requerente; no verso da últi-
ma folha há data e assinatura de próprio pu-
nho do requerente comprovando esta ciência. 

1991 1991 



Processo 1103-0900/91-9: ofício enviado pelo 
Conselheiro Romildo Bolzan, do TCE, ao Pro-
curador-Geral de Justiça, comunicando a de-
cisão do Tribunal Pleno, referente à negativa 
de registro do ato de aposentadoria da Sra. 
Layr Scorsatto Gheller, Especialista em Edu-
cação, lotada na Seretaria de Educação, mais 
a cópia do Relatório do recurso referente a 
decisão proferida no processo nº 6.123/84-8. 

O processo poderá ser eliminado por tratar-se 
apenas de cópia de decisão do TCE. Enviado, 
de ordem à Assessoria Jurídica. O Procura-
dor-Assessor Enrique Lair Athaydes apenas 
deu ciência e mandou arquivar em 20/05/91. 

1991 1991 
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