
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO 

PORTARIA PRES Nº 142, DE 23 DE MAIO DE 2018.

Suspende o expediente no dia 01 de junho de 2018 na PRES e nas PRM's.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESPÍRITO  SANTO,  no  uso  das  suas  atribuições  legais,  nos  termos  dos  poderes  que  lhe  são 

conferidos  pelos  artigos  55  e  56,  ambos do  Regimento  Interno Diretivo  do Ministério  Público 

Federal, aprovado pela Portaria PGR n.º 357, de 5 de maio de 2015, CONSIDERANDO:

a) a Portaria n.º TRF2-PTP-2017/00755, de 29 de novembro de 2017, do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, a qual suspendeu o expediente no Tribunal no dia 01 de junho de 

2018;

b) a Portaria n.º TRF2-PTP-2017/00757, de 29 de novembro de 2017, do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, que suspendeu o expediente na Seção Judiciária do Espírito Santo 

no dia 01 de junho de 2018;

c) a Portaria PRR2-ADM n.º 154 , de 7 de maio de 2018, que determina a suspensão 

do expediente na Procuradoria Regional da República da 2ª Região no dia 01 de junho de 2018;

d) a  Portaria PRRJ n.º 514, de 11 de maio de 2018, que suspende as atividades na 

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro no dia 01 de junho de 2018;

e) o disposto no art. 2º da Portaria SG/MPU n.º 2, de 3 de janeiro de 2018, que delega 

aos  Procuradores-Chefes  de  cada  unidade  administrativa  do  Ministério  Público  da  União  a 

suspensão do expediente em datas diversas às estabelecidas no artigo 1º, por meio de portaria que, 

necessariamente, deverá estabelecer se a suspensão dar-se-á mediante compensação de jornada ou 

concessão de abono;

f) que a manutenção do funcionamento das unidades do MPF no Estado do Espírito 

Santo  em  dia  que  não  haverá  movimentação  processual  com  a  Justiça  Federal,  portanto  com 

significativa queda na produtividade, mas com custeio de dia regular, implica baixa eficiência;
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g) a necessidade de redução de energia elétrica e demais recursos materiais ante o 

cenário atual de crise econômica, que conduziu a um expressivo contingenciamento do orçamento 

previsto para este ano, em que a redução do consumo tem contribuído para que o custeio se adeque 

ao limite orçamentário;

h) a conveniência de se manter tratamento isonômico entre a Justiça e o Ministério 

Público e, internamente, entre as unidades do Ministério Público Federal;

RESOLVE:

Art.  1º.  Determinar  a  suspensão do expediente  na  Procuradoria  da  República  no 

Espírito  Santo  e  nas  Procuradorias  da  República  nos  Municípios  de  Colatina,  Cachoeiro  de 

Itapemirim, Linhares e São Mateus no dia 01 de junho de 2018.

Art.  2º.  A suspensão do expediente no dia 01 de junho dar-se-á mediante concessão 

de abono.

Art.  3º.  Dê-se  ciência  à  Excelentíssima  Procuradora-Geral  da  República,  à 

Excelentíssima Diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo e ao Ilustríssimo 

Superintendente da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO AUGUSTO GUARESQUI

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  25  maio  2018.  Caderno 
Administrativo, p. 30.
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