
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

 PORTARIA PR/PR Nº 687, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014.

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 o  teor  da decisão  proferida  nos  autos  n.º  1.00.001.000117/2014-31,
julgado na 7ª  Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal na data de
02/09/2014, e a publicação da certidão de julgamento, o qual alterou, em parte, a portaria PRC nº
484/2014; 

RESOLVE:

editar a  presente, para adequar a portaria nº 484/2014, na forma que segue:

Art. 1º. Alterar os artigos 2º, 5º, 8º, 14, 17 e 18, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 2º. No âmbito da Procuradoria da República no Estado do Paraná (PR-PR), a
repartição de serviços é efetuada entre:

I -  Procuradoria Regional Eleitoral. 
II - Núcleo Cível e Ambiental
III - Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção. 

Parágrafo único:  O exercício da função de chefe na Procuradoria da República no
Paraná está vinculado ao 6º Ofício 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 06 (seis) 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;
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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 – 05 (cinco) 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 70% (setenta por cento) dos 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.

Parágrafo único:  Ao 6º (sexto) ofício do Núcleo Cível e Ambiental  incumbe, nos
termos da decisão do E. CSMPF, 30% (trinta por cento) restante dos feitos distribuídos na forma da
alínea “b”, inciso II, do artigo 5º.”

“Art. 8º. Os integrantes do Núcleo Cível e Ambiental definirão, em ato normativo
próprio, a ser expedido em até 05 (cinco) dias, contados da publicação do resultado do processo de
remoção interna, 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. 14. Os integrantes do Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção definirão, em
ato normativo próprio,a ser expedido em até 05 (cinco) dias, contados da publicação do resultado do
processo de remoção interna, 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. 17. A repartição dos serviços estabelecida nesta portaria terá efeitos ex tunc,
procedendo-se à redistribuição de todos os feitos judiciais e extrajudiciais.”

“Art.  18.  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. 2º. Suprimir o parágrafo único do artigo 3º e o artigo 19.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


Art. 3º. Renumerar os artigos 20, 21 e 22.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de 20 de outubro de 2014.

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

JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO
     

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  14  out.  2014.  Caderno
Administrativo, p. 15.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/8683/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-10-13_189.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/8683/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-10-13_189.pdf

