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Portaria nº 56, de 22 de junho de 2006.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais estabelecidas no artigo 152 do
Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado
pela Portaria nº 358, de 02 de junho de 1998, publicada no
D.O.U.E de 09 de junho de 1998;

Considerando os prazos contidos na Tabela de
Temporalidade do Ministério Público Federal aprovada pela
Portaria SG nº 858, de 30 de dezembro de 2002, publicada no
Boletim de Serviço do MPF nº 24, da segunda quinzena de
dezembro de 2002;

Considerando, também, a Resolução nº 7, de 20/
05/1997, do Conselho Nacional de Arquivos, que dispõe
sobre a eliminação de documentos nos órgãos ou entidades
do Poder Público que ocorrerá somente após processo de
avaliação;

Considerando, ainda, o vencimento dos prazos
de guarda da documentação comprobatória dos atos
administrativos praticados por esta Unidade Gestora do
Ministério Público Federal, em exercícios anteriores, resolve:

I - designar os Servidores do Ministério Público
Federal, RICARDO CAVALCANTI PEIXOTO FILHO,
Técnico de Apoio Especializado – Orçamento,
FRANCINILTON MOTA DA SILVA, Técnico de Apoio
Especializado – Orçamento, SALI FERREIRA DE FREITAS
OLIVEIRA, Técnico Administrativo, REGINA CÉLIA DE
MESQUITA, Técnico Administrativo, HENRIQUE
EDUARDO DE OLIVEIRA, Técnico Administrativo,
WALTER NUNES LIMA, Técnico Administrativo, LEONE
DA SILVA, Técnico de Apoio Especializado - Transporte,
DORIVAL CALAZANS DA SILVA, Técnico Administrativo,
MARCELO RODRIGUES SOARES MIRANDA, Técnico de
Saúde, para, sob a presidência do primeiro, constituírem
Comissão de avaliação e elaboração de Listagem de
Eliminação do Documentos da Coordenadoria de
Administração;

II - o Servidor  FRANCINILTON MOTA DA
SILVA substituirá o Presidente em seus impedimentos; e

III – estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da publicação desta Portaria, para conclusão dos
trabalhos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Ordem de Serviço nº 04, de 07 de junho de 2006.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das
atribuições previstas na Portaria PGR nº 578, de 24 de outubro
de 2005, resolve:

Art. 1º - Fica definido o cronograma mensal de
assentos perante as Seções e Turmas do Tribunal Regional
Federal 1ª Região, a ser observado pelos Procuradores
Regionais da República lotados e em exercício na PRR 1ª
Região, no decorrer do segundo semestre de 2006 (Anexo
I).

Art. 2º - Nos julgamentos dos feitos da atribuição
dos núcleos temáticos da PRR 1ª Região (NIDCIN e
NUCRIM) e outros julgamentos de especial interesse

institucional para o Ministério Público Federal, terá
preferência para assento na sessão de julgamento respectiva
o Procurador Regional da República que, por distribuição
aleatória, subscreveu a manifestação ministerial escrita,
mediante notificação do Coordenador do Núcleo ou do
Procurador-Chefe, conforme o caso, ao Procurador escalado
para a sessão, e compensação na primeira oportunidade
posterior.

Parágrafo único – Quando em uma mesma sessão
houver mais de um julgamento de especial interesse, em
cujos processos mais de um procurador tenham
manifestações escritas, o assento poderá ser previamente
definido mediante consenso.

Art. 3º - Fica estabelecida a Lista de Suplência,
baseada na antigüidade na carreira estabelecida pela
Resolução do Conselho Superior do Ministério Público
Federal nº 83, de 21.3.2006, destinada à substituição dos
Procuradores Regionais da República escalados para as
sessões de julgamento, nos seus impedimentos que
determinem a suspensão da distribuição de processos.

§ 1º. A Lista de Suplência estabelecida neste
artigo se destina apenas às substituições ditadas por
necessidade do serviço ou previstas em lei,
responsabilizando-se o designado pela própria substituição,
por impedimentos de outra natureza, mediante notificação
tempestiva à Coordenadoria de Controle Processual (CCP)
e à Chefia.

§ 2º. Salvo motivo de força maior, o Procurador
Regional-Chefe não dará manifestação favorável a férias,
licença-prêmio e licença para elaboração de tese ou
dissertação para o mês de escala do requerente, mantida,
em qualquer hipótese, a regra de compensação posterior,
estabelecida no § 1º.

§ 3º. A lista de suplência fica organizada de acordo
com decisão do Colégio de Procuradores Regionais da
República em exercício na 1ª Região, em reunião realizada
em 26 de maio de 2006, encontrando-se à disposição do
público interno na Intranet, atualizada sempre que houver
alterações.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço está sujeita a
alterações durante o semestre a que se destina, com aumento
ou diminuição da carga de sessões, nas seguintes hipóteses:

a) de alteração, pelo Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, do número de seus órgãos fracionários ou
estabelecimento de sessões extraordinárias; e

b) de concessão a Procurador Regional de licença
ou afastamento prolongado de suas funções, nos termos
da lei.

Art. 5º - Esta ordem de Serviço entra em vigor na
data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.

ANEXO I

Pleno e Corte Especial – ANTÔNIO CARLOS
ALPINO BIGONHA

1ª SEÇÃO
Julho –  JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE
CARVALHO
Agosto – MAURÍCIO VIEIRA BRACKS


