
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016.

Revogada pela Resolução CSMPF nº 1, de 4 de maio de 2018

Altera a Resolução PRR4 nº 1, de 26 de abril de 2010, que dispõe so-
bre a repartição de atribuições entre os Procuradores Regionais da Re-
pública.

A PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUARTA REGIÃO

faz saber que seus membros, considerando o que foi deliberado nas Reuniões Gerais Ordiná-

rias dos dias 28 de março, 20 de junho e 26 de setembro de 2016, aprovaram a resolução que

segue:

Art. 1º O inciso IV do artigo 11 da  Resolução PRR4 nº 1, de 26 de abril de

2010, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 11 ….............................................................................................................

…...........................................................................................................................

IV – processos da tutela coletiva, observada a especialização, na forma prevista

nos parágrafos do art. 12.”

Art. 2º O §1º do artigo 12 da  Resolução PRR4 nº 1, de 26 de abril de 2010,

passa a ter a seguinte redação, acrescido dos §§1º-A a 1º-N:

“Art. 12 …............................................................................................................

…..........................................................................................................................

§1º Todos os Ofícios Regionais da Área Cível, que compõem o núcleo de inte-

resses difusos, receberão distribuição equitativa de processos de tutela coletiva, mediante es-

pecialização de matérias.

§1º-A A especialização se dará de forma que a distribuição das ações civis pú-

blicas, ações populares, ações coletivas de que tratam os arts. 91 a 100 do Código de Defesa

do Consumidor, incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competên-
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cia, as ações em que o Ministério Público  Federal seja parte e as que envolvam comunidades

tradicionais, desde que de natureza não criminal, observem a divisão dos órgãos superiores do

Ministério Público Federal, a saber, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 1ª, 3ª, 4ª,

5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão.

§ 1º-B Não são considerados processos de tutela coletiva para a finalidade aci-

ma  as  ações  civis  públicas  com  pedido  de  medicamento  para  beneficiário(s)

individualizado(s) e eventuais paradigmas na mesma situação, mandados de segurança coleti-

vos e ações coletivas propostas por sindicatos.

§ 1º-C Consideram-se processos de tutela coletiva as ações civis públicas em

matéria de saúde, com pretensão coletiva ou difusa, como a que vise a inclusão de medica-

mento na listagem do SUS.

§ 1º-D A equalização dos processos ocorrerá independentemente da área espe-

cializada, podendo um colega especializado em uma área eventualmente receber processos de

outra para fins de equalização.

§ 1º-E Haverá liberdade de escolha dentre as áreas de especialização, com o

mínimo de uma área e o máximo de quatro áreas especializadas por membro.

§ 1º-F Não haverá número mínimo e máximo de membros para cada área espe-

cializada.

§ 1º-G A opção pelas áreas especializadas ocorrerá no prazo de trinta dias após

a aprovação pela Reunião Geral.

§ 1º-H Na hipótese de algum membro não realizar opção por qualquer área,

ser-lhe-á atribuída a área especializada com a maior relação número de processos/membros

integrantes.

§ 1º-I Fica facultada a alteração da primeira escolha no prazo de cinco dias

após a ciência do quadro inicial de opções.

§ 1º-J Fica facultada a troca de área(s) após seis meses da primeira opção e,

após, a cada doze meses.

§ 1º-K A participação nas sessões de julgamento permanece inalterada, ficando

facultado ao Procurador especializado que atuou no processo solicitar sua participação no jul-

gamento ao Procurador ordinariamente designado.

§ 1º-L Os revisores serão, quando possível, da mesma área.

§ 1º-M Na elaboração da tabela de substituições, em igualdade de condições,



deve ser dada preferência ao colega que pertence ao mesmo grupo especializado.

§ 1º-N As prevenções existentes até a entrada em vigor da especialização serão

desconsideradas, salvo se o membro prevento integrar a mesma área de especialização. Não é

mantida a prevenção de colegas que oficiaram em ações de improbidade anteriormente à cria-

ção do Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), sendo os processos distribuídos livremente

entre  os  colegas  que  optaram  pela  5ª  CCR.

…..........................................................................................................................

Art. 3º Fica revogada a  Resolução PRR4 nº 7, de 27 de agosto de 2015, não

confirmada pelo colegiado dos membros da PRR4, reunidos em reunião geral ordinária no dia

20 de junho de 2016, em atendimento ao que dispunha o art. 8º daquela Resolução.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser le-

vada à homologação do Conselho Superior do Ministério Público Federal.
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