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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA PRPB Nº 64, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

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 e

CONSIDERANDO a alteração da Resolução CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015, que fixa 

regras que orientam o exercício de plantão nas unidades do Ministério Público, expedida por meio 

da Resolução CSMPF nº. 191, de 5 de fevereiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1.º Alterar o  inciso I e os §§ 1º, 2º e 3º  do artigo 33 da  Portaria  PR/PB    n.º   

213/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 33. ………………………………………………………………………………..

(...)

I  –  Grupo I – para os processos que tratarem dos fatos submetidos à jurisdição da 

Seção Judiciária Federal da Paraíba (João Pessoa/PB) e Subseção de Guarabira/PB, o plantão será 

organizado por meio de duas escalas, compostas pelos Membros lotados nas Procuradorias com 

sede nos referidos Municípios, sendo uma escala criminal e outra cível, ocupadas por procuradores 

distintos sempre que possível;

(...)

§ 1.º O membro plantonista do Grupo II será responsável pelas questões criminais e 

cíveis, enquanto o membro plantonista do Grupo I será responsável apenas pela matéria afeta à sua 
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escala.

§  2.º  O  plantão  terá  início  às  7h  da  segunda-feira,  compreenderá  os  dias 

subsequentes, e terminará às 7 h das segunda-feira da semana seguinte.

§ 3.º Com vistas ao cômputo de horas provenientes do cumprimento de plantão deve 

ser observado:

I - Em dias úteis, com exceção das sextas-feiras, considera-se o total de 12 horas, 

sendo consideradas atuações em plantão as ocorrências das 19h do dia em exercício até as 7h do dia 

subsequente; 

II - Nas sextas-feiras, considera-se o total de 17 horas, sendo consideradas atuação 

em plantão as ocorrências antes das 7h e a partir das 14h do dia em exercício; 

III  -  Em  dias  não  úteis  (sábados,  domingos,  feriados  e  pontos  facultativos), 

considera-se o total de 24 horas por cada dia de plantão cumprido.

(...)

2.º Esta portaria entra em vigência a partir de 25 de março de 2019. 

MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA

Esse texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 15 mar. 2019. Caderno administrativo, p. 17.
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