
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 350, DE 17 DE ABRIL DE 2013

Vide Portaria PRRJ nº 160 de 20 de fevereiro de 2015

Dispõe sobre a  concessão de férias dos Analistas Processuais que atuam na
área da  Tutela  Coletiva  e  Custos Legis e dá outras providências.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO,  no  uso  de  suas  atribuições legais,  Considerando  a

necessidade  de  adequar  a  vinculação  e  o  apoio  permanente  dos  Analistas  Processuais  que

atuam  na  área  da  Tutela Coletiva e Custos Legis, Considerando a deliberação dos Procuradores

da República lotados na Área da Tutela Coletiva e Custos Legis, conforme Ata de Reunião ocorrida

no dia 18.3.2013, RESOLVE: 

Art. 1º-As concessões de férias levarão em conta o percentual de 50% de Analistas

Processuais  que  permanecerão  em exercício  nos  Ofícios  de  atuação,  conforme  discriminado  a

seguir:  

1-Ofício  do  Consumidor  e  da  Ordem  Econômica  e  Ofício  da  Educação,

Minorias  e  Cidadania:  02  (dois)  Analistas  Processuais,  respeitando o quantitativo de 50% em

cada Ofício.  

2-Ofício do Patrimônio Público e Social e PRDC: 05 (cinco) Analistas Processuais.  

3-Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural: 03 (três) Analistas Processuais.  

4 -Ofício da Saúde: 03 (três) Analistas Processuais.  

Parágrafo  único  –  Poderá  ser  deferido  o  afastamento  do  Analista  Processual,

independentemente  da  permanência  de  50%  prevista  no  caput,  desde  que  o  número  total  de

Analistas Processuais afastados não exceda o percentual de 80% dos Procuradores da República

afastados no mesmo período.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/94187/PT_PRRJ_2015_160.pdf


Art.  2º-As  escalas  de  férias  serão  organizadas  pela  Secretaria  da  COORJU

semestralmente,  nos  meses  de  abril,  para  os  afastamentos no segundo semestre do mesmo ano,

e outubro, para os afastamentos no primeiro semestre do ano seguinte.  

§  1º  –  Terão  preferência  para  fruição  das  férias  os  Analistas  Processuais  que

as  agendarem  para  a  mesma  época  de  fruição  dos  Procuradores a que estiverem vinculados.  

§  2º  –  Não  havendo  coincidência  de  períodos  entre  as  férias  do  Analista

Processual  e  do  Procurador  a  que  esteja  vinculado,  a  prioridade será definida com base na

antiguidade do Analista Processual.  

§ 3º -O Analista Processual que tiver seu pedido de férias indeferido por coincidência

com período de outro Analista mais antigo, terá prioridade em detrimento deste, na próxima ocasião

de coincidência de datas.  

§ 4º – Nos  casos  de  alteração das  férias ou marcação fora do prazo estabelecido no

caput deste artigo, o Analista Processual perderá as prioridades elencadas nos parágrafos anteriores. 

Art. 3º- O Analista  Processual  não estará à disposição do gabinete do Procurador ao

qual  se  encontra  vinculado,  nos  períodos de  férias e outros afastamentos deste, desde que algum

Procurador da Tutela Coletiva se encontre sem Analista no mesmo período.   

Art. 4º -Na hipótese de afastamentos de Analistas Processuais, a substituição ocorrerá

da seguinte forma:  

I. Preferencialmente, serão substituídos por outros Analistas do mesmo Ofício ou do

Grupo de Ofícios referido no artigo 1º, cujos Procuradores estejam afastados, observada a ordem de

preferência prevista no artigo 6º.  

II.  Esgotada  a  hipótese  do  inciso  I,  serão  substituídos  por  Analistas  de  outros

Grupos,  que  possuam  Procuradores  afastados  e  cujos Analistas não estejam substituindo no

Grupo em que atuam, observada a ordem de preferência prevista no artigo 6º.  

III.  Na    inocorrência    das    hipóteses    anteriormente    mencionadas,    o

Analista    vinculado      ao  Procurador  imediatamente  mais  novo do mesmo Ofício também

auxiliará  o  Procurador  cujo  Analista  encontre-se  afastado.  Quando  o  Procurador  cujo  Analista

encontre-se afastado for o mais novo do Ofício, o auxílio será dado pelo Analista do Procurador

mais antigo do respectivo Ofício.  

Art. 5º - Os Analistas Processuais que não forem designados para substituição e os

Assessores de livre nomeação (CC2) ficarão vinculados ao acervo do Procurador afastado. 



Art. 6º - A preferência do Gabinete para receber Analista Processual em regime de

substituição, observado o disposto no artigo 4º, obedecerá à seguinte ordem: 

I  –  O  Procurador  da  República  há  mais  tempo  com Analista  em auxílio  e  sem

Assessor de livre nomeação (CC2); 

II – O Procurador da República mais antigo, sem Assessor de livre nomeação (CC2); 

III  – O Procurador da República há mais tempo com Analista em auxílio e com

Assessor de livre nomeação (CC2); e 

IV – O Procurador da República mais antigo com Assessor de livre nomeação (CC2).

 Parágrafo  único.  Entende-se  como  Procurador  com  Assessor  de  livre  nomeação

(CC2)  aquele  que  possui  Analista  Processual  e  Assessor de livre nomeação extra-quadros, ou

que possui dois Analistas, um deles recebendo CC2. 

Art.  7º  -  Aplicar-se-á  ao  Assessor  de  livre  nomeação  a  regra  para  concessão

de  férias,  prevista  no  Artigo  1º,  adotando-se  as  mesmas condições dos Analistas Processuais

lotados na Área da Tutela Coletiva e Custos Legis. 

Art. 8º – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da Área.  

Art.  9º  –  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  a  partir  desta  data,  revogadas  as

Portarias  PRRJ  nº  1213,  de  05  de  dezembro  de  2012  (publicada no BSMPF nº 23 da 1ª

quinzena de dezembro de 2012), e nº 310, de 05 de abril de 2013 (publicada no DMPF-e nº 24 –

Administrativo, de 9/4/2013, página 18), e as demais disposições em contrário. 

Art. 10 – Dê-se ciência aos Exmos. Srs. Procuradores da República da PR/RJ, aos

Srs. Analistas Processuais da Área da Tutela Coletiva e Custos Legis, aos Srs. Assessores de livre

nomeação da Área da Tutela Coletiva e Custos Legis e à COORJU.

GUILHERME GUEDES RAPOSO

Este  texto  não  substitui  o  Publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  19  abr.  2013.  Caderno
Administrativo, p.7  .  
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