
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1070, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a frequência dos estagiários durante o recesso judiciário.

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições conferidas no art. 56 do Regimento Interno

Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n° 357, de 5 de maio de 2015,

e no art.  33 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela

Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015,

Considerando o disposto no art. 13 da Lei 11.788/2008, que confere ao estagiário o

direito  a  recesso de estágio de até  trinta  dias,  a  ser  gozado preferencialmente durante as  férias

escolares;

Considerando o período de recesso judiciário de 20 de dezembro a 6 de janeiro,

estabelecido no art. 62, inciso I, da Lei 5.010/1966, durante o qual o Ministério Público Federal atua

em regime de plantão,  nos  termos do art.  2°  da  Portaria  n°  755/2013,  do Procurador-Geral  da

República;

Considerando o Parecer nº 685/2015/CONJUR, aprovado pelo Secretário-Geral do

Ministério Público da União, que entende não haver obrigatoriedade de designação do recesso de

estágio durante o recesso judiciário;

Considerando que o mesmo Parecer reconheceu a faculdade do Procurador-Chefe de

cada Unidade do Ministério Público Federal de dispor sobre a fruição de recesso pelos estagiários

vinculados à Unidade,
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RESOLVE:

Art. 1° A frequência ao estágio dos estagiários das Unidades do Ministério Público

Federal no Estado do Paraná será dispensada durante o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro,

sem prejuízo do recesso de estágio previsto no art. 13 da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.

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