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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA PRPB Nº 130, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

Altera a Portaria PR/PB 213/2016, dispondo sobre a organização da 
escala regionalizada do plantão dos Membros com atuação no Estado. 

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso da competência legal que lhe foi delegada pelo Regimento Interno 

do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n.º 382/2015, resolve:

Art. 1.º Alterar o caput e o § 1º, do art. 34, da Portaria PR/PB   n.º   213/2016  , que passa 

a vigorar com a seguinte redação. 

(…)

Art. 34. A COJUD da PR/PB e a SUBJUR da PRM de Campina Grande organizarão,  

respectivamente, as escalas de plantões do Grupo I e do Grupo II, cabendo ao Coordenador e ao 

Subcoordenador a preparação, administração e controle da escala do grupo de sua responsabilidade, 

seguindo os critérios estabelecidos pelo Colégio de Procuradores da República com atuação no 

Estado, devendo o Membro plantonista ser informado do respectivo período, bem como do servidor 

que  atuará  naquele  período,  por  meio  de  e-mail  e  contato  telefônico,  independentemente  de 

disponibilização da lista na intranet da PR/PB.

§ 1º A estrutura administrativa dos plantões ficará concentrada na PR/PB, para o 

Grupo I, e na PRM de Campina Grande, para o Grupo II, com objetivo de atender ao plantão dos 

Membros  de  seus  respectivos  grupos  de  atuação,  com  escalas de  plantão  composta 

preferencialmente por servidores ocupantes de funções comissionadas. 

(…)

Art. 2.º Alterar o parágrafo único do art. 36, da Portaria PR/PB n.º 213/2016, que 

passa a vigorar com a seguinte redação.
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(…) 

Parágrafo  único.  O  apoio  administrativo  para  comunicação  das  audiências  de 

custódia será centralizado pelos servidores lotados na COJUD da PR/PB e na SUBJUR da PRM de 

Campina Grande, que se responsabilizarão pelo envio da informação do agendamento da audiência 

por meio de e-mail ao Membro plantonista, acompanhado da imediata comunicação por meio de 

contato telefônico. 

(...)

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA
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