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Portaria nº 14, de 22 de abril de 2010. 
 

Compatibiliza a vigência da Portaria nº 50, de 27 de junho de 2008, 

da PRR – 1ª Região, com o teor do artigo 5º, § 7º da Portaria 

PGR/MPU N.º 567, de 13 de novembro de 2008, da PGR 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no 

uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e 
Considerando a vigência da Portaria PGR/MPU N.º 567, de 13 de novembro de 2008, RESOLVE: 
Art. 1º. Revogar, em observância ao § 7º, artigo 5º da Portaria PRG/MPU N.º 567/2008, os seguintes 

dispositivos da Portaria/PRR1 Nº 50/2008, publicada no Boletim de Serviço do MPF nº 12, da 2ª quinzena de junho/2008, 
páginas 62 a 64: § 2º do artigo 12; parágrafos 2º e 3º do artigo 15; e, artigo 16 e seu parágrafo único. 

Art. 2º. Conferir nova redação ao preâmbulo e à alguns artigos da Portaria nº 50, de 27 de junho de 2008 
– doravante identificada como Portaria/PRR1 Nº 50/2008 –, a qual regulamenta o Programa de Estágio de Nível Superior do 
Curso nesta Unidade Gestora do MPU.  

Art. 3º. O preâmbulo da Portaria/PRR1 Nº 50/2008 ler-se-á da seguinte maneira: 
“O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 

1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009 e tendo 
em vista o disposto na Portaria PGR/MPU Nº 567, de 13 de novembro de 2008, que regulamenta o Programa de Estágio no 
âmbito  do Ministério Público da União, (...)” 

Art. 4º. Ao artigo 12 da Portaria/PRR1 Nº 50/2008 é conferia nova redação, conforme segue: 
“Art. 12. A seleção de candidatos para o Programa de Estágio do Curso de Direito compreenderá uma 

prova escrita – com questões objetivas e uma ou mais questões discursivas – e a orientação de lotação do estagiário aprovado 
na PRR – 1ª Região far-se-á mediante entrevista, de caráter não eliminatório.” 

Art. 5º. Ao artigo 15 da Portaria/PRR1 Nº 50/2008 é conferia nova redação, conforme segue: 
“Art. 15. Os candidatos aprovados serão convocados, por ordem de classificação, para a entrevista pelo 

supervisor designado, não sendo permitida a submissão do futuro estagiário a novas provas, testes, avaliação de currículo e/ou 
histórico escolar ou congêneres.” 

Art. 6º. Ao artigo 18 da Portaria/PRR1 Nº 50/2008 é conferia nova redação, conforme segue: 
“Art. 18. Aplicam-se aos estagiários de direito da PRR – 1ª Região, quanto aos direitos, deveres e 

proibições, o disposto na Portaria PGR/MPU N.º 567, de 13 de novembro de 2008 e, no que couber, o regime jurídico da LEI 
Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.” 

Art. 7º. Acrescentar novo artigo 16 à Portaria/PRR1 Nº 50/2008, conforme segue: 
“Art. 16. As entrevistas serão realizadas pelos supervisores, observando o número máximo de 03 (três) 

futuros estagiários, seguindo, tanto quanto possível, a ordem de classificação e no prazo máximo de 03 (três) dias. 
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Portaria nº 15, de 30 de abril de 2010. 

 
Institui a publicação em meio eletrônico de peças processuais não 

acobertadas pelo sigilo legal no âmbito da Procuradoria Regional da 

República da 1ª Região e dá outras providências 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no 

uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e 
Considerando a Resolução CSMPF Nº 104, de 06 de abril de 2010, em específico o item XII, de seu 

artigo 1º, RESOLVE: 
Art. 1º. Fica instituída na Procuradoria Regional da República da 1ª Região a obrigatoriedade de 

divulgação, em sua página na rede mundial de computadores, dos dados relativos à movimentação processual da Unidade, 
estatísticas, bem como do inteiro teor de ações, recursos e contrarrazões, pareceres, promoções de arquivamento de inquéritos 
policiais ou procedimentos investigatórios, excetuadas as peças referentes a processos cobertos pelo sigilo constitucional ou 
legal. 

§1° Na divulgação das peças, serão adotadas providências adicionais, eventualmente necessárias, à 
preservação do direito à intimidade das partes e ao êxito da atividade institucional desenvolvida no procedimento, sem prejuízo 
do interesse público na informação.  

§2° As informações de que trata esta Portaria serão divulgadas em campos específicos, para fácil 
visualização e simples acesso dos usuários do sistema de informática. 

Art. 2º. A Chefia da Unidade viabilizará recursos humanos, técnicos e operacionais para a implantação, 
atualização, manutenção e coleta das informações a serem publicadas. 

Art. 3º. O sistema de informação eletrônica da PRR – 1ª Região será adaptado no prazo de cento e vinte 


