
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

 PORTARIA PR/PR Nº 484 DE 1º DE JULHO DE 2014

Dispõe  sobre  a  repartição  dos serviços  na Procuradoria  da República  no
Estado do Paraná e dá outras providências.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO PARANÁ, no uso da competência conferida pela Portaria nº 591, de 20.11.2008, do

Procurador-Geral da República,

considerando deliberação havida no Colégio de Procuradores da República do Estado

do  Paraná  lotados  na  capital,  que  aprovou,  por  maioria  absoluta  de  seus  membros,  uma nova

proposta de repartição de serviços na  PR/RR;

considerando que a repartição de serviços deve levar em conta que em cada unidade

do Ministério Público Federal haverá pelo menos um Procurador-distribuidor, eleito por seus pares,

nos termos do inc. I, da Resolução n.º 104, de 06 de Abril de 2010; 

considerando que a repartição de serviços deve levar em conta, sempre que possível,

a especialização por matérias, nos termos do inc. V, da Resolução n.º 104, de 06 de Abril de 2010; 

considerando que  a  repartição de  serviços  deve  levar  em conta  a  antiguidade na

carreira como critério para presidir a escolha de áreas de trabalho pelos membros, ressalvados os

ofícios eletivos (PRC, PRDC e PRE), nos termos do inc. VII, da Resolução n.º 104, de 06 de Abril

de 2010;

considerando  que  a  repartição  de  serviços  se  submete  ao  princípio  da  auto-

organização em cada nível e unidade, nos termos do inc. VIII, da Resolução n.º 104, de 06 de Abril

de 2010; 

considerando que a repartição de serviços deve levar em conta, sempre que possível,

a ausência de exclusividade de tema ou matéria por um único membro, nos termos do inc. IX, da

Resolução n.º 104, de 06 de Abril de 2010;

considerando a Resolução CSMPF nº 20, de 6 de fevereiro de 1996, que foi alterada

pela Resolução CSMPF nº 148, de 1 de abril de 2014, por meio da qual se estabeleceu uma nova

estrutura de organização temática das Câmaras de Coordenação e Revisão,  tendo, dentre outros
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aspectos, remodelado em especial a 5ª  Câmara, a qual se atribuiu o Combate à Corrupção, nos

termos do artigo 2º, inciso V e § 5º;

considerando  que  a  busca  de  maior  racionalização  e  efetividade  no  combate  à

corrupção tornou-se imperativa e que a atuação centralizada, tanto no aspecto criminal como cível,

tem mostrado resultados mais efetivos do que a atuação compartimentada, tendo sido, inclusive,

criada no Estado do Paraná a "Rede de Controle da Gestão Pública", sob a presidência de Membro

do Ministério Público Federal;

considerando a especialização parcial da vara em direito ambiental, sem prejuízo da

competência remanescente, e a alteração da denominação para Vara Federal Ambiental, Agrária e

Residual – Resolução nº 39, de 05.04.2005 (TRF);

considerando que das vinte e uma vagas de Procurador da República existentes no

Paraná, 19 (dezenove) delas, neste momento, estão efetivamente lotadas;

RESOLVE:

editar a presente Portaria,  dividindo e fixando  as atribuições dos Procuradores da

República oficiantes na Procuradoria da República do Estado do Paraná, com a sua correspondente

regulamentação, na forma que segue:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º.  Ofício  é  um órgão  de  atuação funcional  dos  Procuradores  da  República

lotados na Procuradoria da República no Estado do Paraná. 

§ 1º. Cada ofício da Procuradoria da República no Estado do Paraná é titularizado por

um Procurador da República, que será o procurador natural para todos os feitos distribuídos.

Art. 2º. No âmbito da Procuradoria da República no Estado do Paraná (PR-PR), a

repartição de serviços é efetuada entre:

I – Procurador-chefe.

II -  Procuradoria Regional Eleitoral. 

III - Núcleo Cível e Ambiental

IV - Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção. 
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CAPÍTULO II
DO PROCURADOR-CHEFE

Art. 3º.  Ao Procurador-chefe no Estado do Paraná incumbe:

I  -  gerir  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  de  forma  vinculada  às  ações

destinadas nos planos internos do Ministério Público Federal;

II - autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada

dotação orçamentária para o pagamento no respectivo exercício financeiro;

III - prover e desprover as funções de confiança no âmbito administrativo da unidade

gestora e respectivas unidades administrativas, onde houver, que lhe forem vinculadas;

IV - dar posse aos servidores que lhe forem subordinados;

V - definir a lotação interna dos servidores da unidade gestora, observando a estrutura

administrativa fixada pelo Procurador-Geral da República;

VI - instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar contra servidores e

aplicar penalidades de advertência e suspensão de até 30 dias;

VII - aplicar a licitantes e contratados a penalidade de suspensão temporária de licitar

e contratar com a unidade gestora;

VIII - decidir recursos hierárquicos relativos às penalidades de advertência e multa

aplicadas pelo ordenador de despesas a licitantes e fornecedores;

IX - exercer juízo de reconsideração relativo à penalidade de suspensão temporária de

licitar e contratar com a unidade gestora ou encaminhar recurso hierárquico ao Procurador-Geral da

República;

X - ratificar a dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação de bens e

serviços;

XI - aprovar contratos, firmar ajustes e termos de cooperação e celebrar convênios de

caráter  administrativo,  que  tenham efeito  no  âmbito  da  unidade  gestora  e  respectivas  unidades

administrativas, se for o caso, exceto quando o signatário for o Presidente da República, o Vice-

Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal,

Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou

Chefe de Missão Diplomática de caráter permanente;

XII  -  zelar  pela  correta  aplicação  dos  recursos  orçamentários  e  financeiros,

observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal;



XIII - remeter à Secretaria-Geral os relatórios semestrais e a estatística mensal das

atividades institucionais;

XIV - solicitar ao Secretário-Geral autorização para realização de horas extras, no

âmbito da unidade gestora, como também no âmbito da unidade administrativa, onde houver, ou

requerer o respectivo pagamento quando realizadas em caráter de urgência;

XV - designar, quando solicitado, servidor para efetuar os registros pertinentes nos

aplicativos de gerenciamento do Ministério Público Federal;

XVI - organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as

normas específicas editadas sobre a matéria;

XVII - definir as atribuições das Divisões, da Comissão Permanente de Licitação, dos

Núcleos,  das  Seções  e  dos  Setores  da  respectiva  estrutura  administrativa  da  unidade  gestora,

observadas as normas regulamentares quando estabelecidas pelo Procurador-Geral da República;

XVIII - definir as atribuições das Coordenadorias, Subcoordenadorias e Setores das

unidades  administrativas  vinculadas  às  unidades  gestoras,  onde  houver,  observadas  as  normas

regulamentares estabelecidas pelo Procurador-Geral da República;

XIX - fazer cumprir as orientações expedidas pela Administração superior;

XX - autorizar ou adotar as providências administrativas inerentes ao funcionamento

da unidade.

Parágrafo único – Nos termos da  Portaria/PGR nº 428, de 5 de julho de 2013, o

Procurador-chefe do Estado do Paraná está  dispensado,  integralmente,  do recebimento de autos

judiciais e extrajudiciais, ressalvada, porém, a eventual necessidade de atuação nos feitos em que se

exigir a intervenção na condição de autoridade estadual do MPF.

CAPÍTULO III

DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Art. 4º.  Ao Procurador Regional Eleitoral no Estado do Paraná incumbe exercer as

funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo,

bem como atuar nos feitos extrajudiciais afetos à matéria eleitoral que sejam recebidos na PR/PR,

sendo, ainda, o responsável pela direção e supervisão das atividades vinculadas ao ofício eleitoral.
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CAPÍTULO IV

DO NÚCLEO CÍVEL E AMBIENTAL

Art. 5º. O Núcleo Cível e Ambiental  tem atribuição para atuar em feitos judiciais e

extrajudiciais afetos ao tema Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e feitos judiciais e extrajudiciais

de natureza cível, ressalvados os casos de atribuição do Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção,

compreendendo 05 (cinco) ofícios, sendo:

I – 01 (um) ofício temático do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural para atuar:

a)  na  área  criminal,  em  questões  relacionadas  a  lesões  de  qualquer  ordem  ao

patrimônio ambiental e cultural juridicamente protegido pela legislação;

b)  por  matéria,  nos  feitos  judiciais  e  extrajudiciais  relativos  à  4ª  Câmara  de

Coordenação e Revisão.

c) como custos legis nos feitos judiciais relativos à matéria ambiental e patrimônio

cultural;

II - 04 (quatro) ofícios para atuar:

a)  nos  feitos  judiciais  e  extrajudiciais  afetos  à  PRDC,  1ª,  3ª  e  6ª  Câmaras  de

Coordenação e Revisão;

b)  como custos  legis em todos  os  feitos  judiciais  cíveis,  exceto  aqueles  afetos  à

matéria ambiental e patrimônio cultural;

c) nos feitos judiciais distribuídos ao Juizado Especial  Federal Cível e às Turmas

Recursais quando se tratar de matéria cível.

Art. 6º. A atuação judicial compreende a participação nas respectivas audiências.

Art.  7º.  O  Núcleo  Cível  e  Ambiental  elegerá,  entre  um dos  seus  integrantes,  o

Procurador-Coordenador, que será responsável pela distribuição dos feitos.

Art.  8º. Os integrantes do Núcleo Cível e Ambiental definirão,  em ato normativo

próprio, a ser expedido até 15 de julho de 2014, os critérios:

I  -  de  distribuição  de  feitos  judiciais  e  extrajudiciais,  sempre  tendo  em conta  a

necessidade de definição do respectivo titular e substituto; 

II - de substituição, nos casos de afastamento, suspeição e impedimentos; 

III - para participação em audiências.



Art.  9º.  Os integrantes do Núcleo  Cível e Ambiental definirão,  periodicamente,  a

escala de plantão a ser encaminhada à Justiça Federal.

Art. 10. As deliberações acima descritas, bem como a escala de plantão, deverão ser

encaminhadas ao gabinete do Procurador-chefe para ciência.

CAPÍTULO V

DO NÚCLEO CRIMINAL E DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Art.  11.  O Núcleo  Criminal  e  de  Combate  à  Corrupção   compreende  12  (doze)

ofícios, cuja atuação dar-se-á:

I - nos feitos judiciais e extrajudiciais afetos à 2ª, à 5ª e à 7ª Câmaras de Coordenação

e  Revisão,  à  exceção  dos  crimes  contra  o  patrimônio  ambiental  e  cultural,  observando-se  o

regramento do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial;

II  -  como custos  legis em  todos  os  feitos  judiciais  criminais,  exceto  aqueles

decorrentes de crimes contra o patrimônio ambiental e cultural;

III  -  nos  feitos  judiciais  distribuídos  ao  Juizado  Especial  Federal  Criminal  e  às

Turmas Recursais quando se tratar de matéria criminal;

IV  -  nos  feitos  judiciais  e  extrajudiciais  relativos  aos  atos  de  improbidade

administrativa previstos na Lei nº 8.429/92 e conexos;

V - nos Incidentes de Transferência e nas Execuções Penais vinculados à Seção de

Execução Penal de Catanduvas;

 VI - como órgão do Ministério Público Federal perante o Conselho Penitenciário

do Estado do Paraná, tendo como atribuição:

a) participar das sessões semanais do Conselho;

b) manifestar-se em processos e procedimentos distribuídos pelo Conselho;

c) realizar inspeções, no interesse do Conselho, em presídios ou outros locais onde

haja presos custodiados;

d) supervisionar os patronatos, os conselhos da comunidade, bem como a assistência

aos egressos;

e) desempenhar outras atribuições afetas à política penitenciária, previstas em Lei e

no Regimento Interno do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná.
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§  1º.  Além dos  feitos  judiciais  e  extrajudiciais  acima  descritos,  serão,  ainda,  de

atribuição  do  Núcleo  Criminal  e  de  Combate  à  Corrupção  os  feitos  cíveis  relacionados  ao

acompanhamento de Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados para apurar conduta

de servidor público que caracterize ato de improbidade administrativa;

§ 2º. Serão, também, de atribuição do Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção os

feitos relacionados à Lei 12.846/2013, ainda que de natureza exclusivamente cível.

Art. 12. A atuação judicial compreende a participação nas respectivas audiências.

Art. 13. O Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção terá as  Coordenações abaixo

indicadas e elegerá, entre os seus integrantes, o Procurador-coordenador de cada uma delas:

I - Coordenação Criminal;

II - Coordenação de Combate à Corrupção;

III - Coordenação da Seção de Execução Penal de Catanduvas.

Art. 14. Os integrantes do Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção definirão, em

ato normativo próprio, a ser expedido até 15 de julho de 2014, as atribuições de cada coordenadoria

e os critérios:

a)  de  distribuição  de  feitos  judiciais  e  extrajudiciais,  sempre  tendo  em  conta  a

necessidade de definição do respectivo titular e substituto; 

b) de substituição nos casos de afastamento, suspeição e impedimentos; 

c) para participação em audiências.

Art. 15. Os integrantes do Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção definirão,

periodicamente, a escala de plantão a ser encaminhada à Justiça Federal.

Art. 16. As deliberações acima descritas, bem como a escala de plantão, deverão ser

encaminhadas ao gabinete do Procurador-chefe para ciência.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. A repartição dos serviços estabelecida nesta portaria terá efeitos ex nunc,

não havendo redistribuição de feitos judiciais e extrajudiciais.
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Art.  18.  A partir  da  vigência  da  presente  portaria,  os  ofícios  do  Núcleo  Cível  e

Ambiental e do Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção serão escolhidos, sucessivamente, entre

os  membros  em exercício  nesta  PR/PR,  de acordo com a  antiguidade  na carreira,  apurada  nos

termos da lista prevista nos artigos 57, inciso VIII, e 277, da Lei Complementar nº 75/93.

Art. 19. Consoante o resultado da eleição ocorrida entre os dias 04 a 06 de junho de

2014, a partir da lotação do 20º (vigésimo) e do 21º (vigésimo primeiro) Procuradores da República

nesta PR/PR, serão criados, respectivamente, o 13º e 14º ofícios junto ao Núcleo Criminal e de

Combate à Corrupção. 

Art. 20. Até que sobrevenha a elaboração dos atos normativos próprios previstos nos

artigos  8º  e  14,  incumbirá  aos  atuais  coordenadores  criminal  e  cível,  antes  denominada Tutela

Coletiva, a distribuição dos feitos judiciais, extrajudiciais e audiências relativos às suas respectivas

áreas.

Art. 21. Ficam revogados todos os normativos que tratam da divisão de atribuições na

Procuradoria da República do Estado do Paraná, ressalvada a vigência daqueles que regulamentam

as  rotinas  administrativas  de  cada  Núcleo  e  que  não  contrariem as  regras  estabelecidas  nesta

portaria.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de 07.07.2014.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

JOAO VICENTE BERALDO ROMAO 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF,   7     jul  . 201  4  . Caderno Administrativo,
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