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PORTARIA Nº 248, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e:

considerando que o plantão da Procuradoria da República no Pará funciona
em apoio ao plantão da Justiça Federal e também para o atendimento dos casos emergenciais de
violação dos direitos do cidadão e da coletividade, por meio de pedidos, ações, procedimentos e
medidas de urgência destinadas a evitar perecimento e danos a direito individual, difuso e coletivo,
assegurar a liberdade de locomoção e garantir a aplicação da lei penal;

considerando que o plantão da Seção Judiciária do Pará funciona aos sábados,
domingos, feriados, recessos e, nos dias úteis, no horário fora do expediente externo fixado pelo
Tribunal (iniciando às 18h01 e finalizando às 08h59 do dia seguinte), e o Juiz Plantonista da Capital
é responsável nos finais de semana, nos feriados, nos pontos facultativos e nos recessos também
pelo plantão das Subseções Judiciárias de Altamira, Castanhal, Itaituba, Paragominas, Redenção, e
Tucuruí;

considerando  que  as  Subseções  Judiciárias  de  Marabá  e  Santarém
responderão por seus plantões, inclusive durante os finais de semana, feriados e recessos, conforme
art. 2º do Provimento COGER 97, de 2 de outubro de 2013;

RESOLVE

Art. 1º O plantão no âmbito da Procuradoria da República no Pará – PR-PA
será cumprido por todos os membros lotados em Belém, mediante escala semanal elaborada pela
Coordenadoria Jurídica e de Documentação - COJUD, e caberá ao membro plantonista responder
pelos feitos criminais e cíveis, independentemente de vínculo com um dos Ofícios.

Art. 2º O plantão funcionará aos sábados, domingos, feriados, recessos e nos
dias úteis iniciará às 18h01 e finalizará às 08h59 do dia seguinte, bem como abrangerá também as
Procuradorias da República nos municípios do Pará, com exceção de Marabá e Santarém, nos finais
de semana, nos feriados, nos pontos facultativos e nos recessos.

Parágrafo  Único.  Caberá  ao  membro  lotado  na  unidade  do  MPF  nos
municípios de Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí manifestar
sobre os feitos remetidos pela Subseção Judiciária respectiva nos dias de funcionamento normal da
justiça federal local.

Art. 3º As unidades do MPF em Marabá e Santarém responderão pelo plantão
perante as Subseções Judiciárias respectivas, podendo, para tal mister, manter estrutura de apoio
para recebimento dos processos e envio, por meio eletrônico, ao membro plantonista da PR-PA que,
desde  que  recebido  todas  as  peças  do  auto  em tempo  hábil,  se  manifestará  em substituição  à
respectiva unidade do MPF no município. 

Parágrafo Único. A manifestação produzida pelo membro plantonista da PR-
PA será digitalizada e encaminhada à unidade do MPF no município, a qual será a responsável pelo
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envio à Subseção Judiciária respectiva.

Art. 4º A COJUD deverá elaborar a escala semanal do plantão dos servidores
lotados no setor jurídico e nos gabinetes, salvo quando houver número suficiente de interessados
que voluntariamente atendam ao serviço do plantão, a fim de prestar o atendimento telefônico ou
por outro meio de comunicação sem a necessidade de deslocamento até a sede da PR-PA.

§ 1º Os servidores que não possuírem designação nos cargos em comissão e
funções de confiança e aqueles lotados na Procuradoria Regional Eleitoral não serão obrigados a
participar do plantão.

§ 2º A Seção de Segurança Orgânica e Transporte deverá elaborar a escala
semanal do plantão de seus servidores para executar a atividade de transporte durante o plantão.

§ 3º O servidor plantonista deverá portar e manter ligado o telefone celular
institucional  durante os dias e horários previstos no art.  2º desta  portaria  para o atendimento e
contatos necessários.

Art.  5º  O  servidor  plantonista  deverá  acionar  o  membro  plantonista,  via
telefone celular funcional ou outro meio indicado, informando-o sobre o recebimento do expediente
(processo judicial/IPL e documentos) e as notícias consideradas urgentes.

§  1º  Havendo  dúvida  ou  controvérsia  acerca  do  caráter  emergencial  da
demanda surgida, o membro plantonista deverá ser consultado para orientações de como proceder.

§ 2º  Caso o atendimento seja infrutífero,  a  tentativa de contato telefônico
entre o servidor e membro plantonista limitar-se-á em 5 (cinco) ligações, sendo que a última forma
de comunicação será o envio de uma mensagem pelo SMS.

§  3º  O  Procurador-Chefe  deverá  ser  contatado  para  os  procedimentos
necessários quando o membro plantonista não for encontrado.

Art.  6º  O  servidor  plantonista  que  for  efetivamente  acionado  durante  o
período do plantão deverá registrar as ocorrências no formulário anexo desta portaria, incluir no
Sistema Único e dar ciência ao membro plantonista do período.

Art. 7º A compensação do(s) dia(s) ou horas trabalhadas será autorizada pelo
Procurador-Chefe mediante preenchimento do formulário específico. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário, inclusive a Portaria PRPA Nº 44/2014. 

Dê-se ciência e publique-se.

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO
Procurador-Chefe
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ANEXO

Procuradoria da República no Pará

Relatório do Plantão

Data: Horário:

Servidor: Matrícula:

Membro:

Ocorrência:

Belém,         de                    de 20

Servidor Plantonista

Belém,         de                    de 20

Membro Plantonista
PR/PA
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SUGESTÃO DE TEXTO NA PÁGINA DA PR/PA

PLANTÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

O plantão da Procuradoria da República no Pará funciona em apoio ao plantão da Justiça Federal e
também para  o  atendimento  dos  casos  emergenciais  de  violação  dos  direitos  do  cidadão  e  da
coletividade, por meio de pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência destinadas a evitar
perecimento e danos a direito individual, difuso e coletivo, assegurar a liberdade de locomoção e
garantir a aplicação da lei penal.

Período e horário do plantão: Sábados, domingos, feriados, recessos e nos dias úteis iniciará às
18h01 e finalizará às 08h59 do dia seguinte, bem como abrangerá também as Procuradorias da
República nos municípios do Pará nos finais de semana, nos feriados, nos pontos facultativos e nos
recessos.

Telefone do Plantão: (91) 98404-6620


