
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

PORTARIA Nº 48, DE 2 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe  sobre  o  exercício  de  plantão  pelos  membros  da  PR/MA e
PRMs vinculadas, em atenção à Resolução CSMPF Nº 159/2015  .  

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

MARANHÃO,  uso  das  atribuições  conferidas  pelo  artigo  33  do  Regimento  Interno  do

Ministério Público Federal – Portaria PGR nº 382/2015, e

CONSIDERANDO o disposto na  Resolução CSMPF Nº 159/2015, que fixa

regras  que  deverão  orientar  o  exercício  de  plantão  nas  unidades  do  Ministério  Público

Federal, alterada pelas Resoluções CSMPF nº 160, de 1º/12/2015, e nº 191, de 5/2/2019;

CONSIDERANDO  que  o  artigo  1º  da  mencionada  Resolução  CSMPF  nº

159/2015 determina  que  as  unidades  do  Ministério  Público  Federal,  em todos  os  graus,

manterão plantão dos membros do Ministério Público Federal, segundo escala a ser fixada,

obedecendo os termos daquela resolução;

CONSIDERANDO que o  artigo  2º  da  referida  Resolução  determina  que  o

quantitativo  de  plantonistas  e  a  escala  de  plantão  serão  veiculados  em  portaria  do  (a)

Procurador (a)-Chefe de cada Unidade, ouvido o colegiado de membros respectivo, e do(a)

Procurador(a) Regional Eleitoral em cada Estado;

CONSIDERANDO que o artigo 3º do mesmo ato normativo estabelece que as

normas locais de organização e funcionamento dos plantões no âmbito de cada unidade do

MPF serão encaminhadas para homologação pelo Conselho Superior, no prazo de 5 (cinco)

dias de sua edição, que ouvirá o Corregedor-Geral do MPF, sem prejuízo de sua aplicação

imediata;

CONSIDERANDO que o artigo 4º da mesma resolução prescreve que todos os

membros do Ministério Público Federal deverão participar do plantão, salvo quando houver

número  suficiente  de  interessados  que  espontaneamente  atendam  ao  serviço,  ficando

assegurada a escusa de consciência;
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CONSIDERANDO  o  deliberado  pelo  Colegiado  da  PRMA  na  Reunião

Ordinária do dia 13 de março de 2019,

RESOLVE:

I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído o plantão na Procuradoria da República no Maranhão

para atendimento de medidas urgentes que demandem atuação imediata  de Procurador da

República fora do expediente normal.

Art. 2º A fim de atender ao exercício regular do plantão e às regras fixadas na

Resolução CSMPF n.º 159, de 6 de outubro de 2015, alterada pela Resolução CSMPF nº. 191,

de  5 de fevereiro  de 2019,  na Procuradoria  da República  no Maranhão haverá  escala  de

plantão, nos seguintes períodos:

I – recesso legal, compreendendo o período entre os dias 20 de dezembro e 6

de janeiro subsequente, carnaval e páscoa;

II – finais de semana, dias úteis, fora do expediente normal, feriados e pontos

facultativos.

Art. 3º A atuação no plantão é geral, não havendo vinculação com a matéria

referente ao Ofício de titularidade do membro plantonista, ressalvado o exercício do plantão

eleitoral.

§ 1º Durante o período de plantão haverá somente atendimento de medidas

urgentes que demandem atuação imediata  do Procurador da República fora do expediente

normal, ou seja, as com matérias previstas na Resolução PRESI nº 600-19, de 19/8/2009 do

TRF da 1ª Região e/ou que vierem com o aviso de “urgente”.

§ 2º As questões administrativas de atribuição do Procurador-Chefe estão fora

das atribuições do membro plantonista,  salvo em casos urgentes, de acordo com a análise

deste.

Art.  4º  Todos os  Procuradores  da  República  deverão  participar  do  plantão,

salvo  quando houver  número suficiente  de interessados  que espontaneamente  atendam ao

serviço.
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§ 1º Caberá à Chefia de Gabinete o controle da escala e a elaboração das listas

dos  membros  plantonistas;  bem  como  das  listas  de  servidores  designados  para  atuarem

durante o período do plantão, os quais ficarão à disposição dos membros plantonistas para

elaboração de minutas, recebimento de documentos, cadastramento no Sistema Único e outras

atividades que o Procurador plantonista entender necessárias.

Art. 5º A designação para o plantão em dias úteis, sábados, domingos, feriados

e dias de ponto facultativo será feita anualmente por ato do Procurador-Chefe, com ampla

divulgação pelos órgãos de publicação oficial e pelo sítio eletrônico da Unidade na internet.

§1º  Os  períodos  de  plantões  seguirão  os  horários  da  Seção  Judiciária  no

Maranhão.

§2º Nos dias úteis, atuará o plantão nas demandas recebidas a partir das 18:01 e

até as 8:59 do dia seguinte.

§3º  O  plantão  na  Procuradoria  da  República  nos  Municípios  de  Bacabal,

Balsas,  Caxias e Imperatriz,  nos dias de semana, fins de semana e feriado, será formado,

obrigatoriamente, por todos os procuradores lotados nas Procuradorias dos Municípios, com

participação facultativa dos membros da capital que manifestarem interesse.

Art. 6º A escala do serviço de plantão e o número de telefone móvel para seu

acionamento serão divulgados no sítio eletrônico da unidade.

Art.  7º  O membro  plantonista  deve  manter-se  à  disposição  durante  todo  o

período do plantão, por meio do seu telefone celular funcional.

§  1º  Se  o  membro  plantonista  não  atender  o  celular  funcional,  o  servidor

plantonista efetuará ligações para os telefones alternativos informados previamente.

§ 2º Se, mesmo assim, o contato não for estabelecido, o servidor plantonista

encaminhará mensagem do tipo SMS para o celular funcional do membro com o seguinte

texto: “PLANTÃO PRMA. Ocorrência. Entrar em contato.”;

§ 3º Se ainda assim não for obtido contato, o servidor plantonista se dirigirá à

residência do membro plantonista, de acordo com endereço cadastrado.

Art. 8º No caso de impossibilidade de responder pelo plantão, decorrente de

força maior ou de situação imprevista, o membro designado em escala deverá comunicar o

fato imediatamente ao Procurador-Chefe, para providenciar sua substituição.

Art. 9º Os membros que cumprirem plantão nos termos do art. 1º da Resolução

CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015 terão direito a compensação, à base de 24 horas de

plantão por um dia de descanso.
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§1º Ressalvado o período do recesso forense, a compensação observará o limite

máximo de 30 (trinta) dias ao ano.

§2º A fruição das folgas compensatórias ficará condicionada ao interesse do

serviço, devendo ser autorizada pelo Procurador-Chefe, mediante solicitação do interessado,

por meio de memorando, formulada com antecedência mínima de:

a) 30 (trinta) dias sempre que o período de gozo for superior a 03 (três) dias;

b) 07 (sete) dias, quando o período for igual ou inferior a 03 (três) dias.

§3º As folgas  compensatórias  deverão ser  utilizadas  no prazo de 12 (doze)

meses, contados de sua aquisição.

§4º A não fruição da compensação, por necessidade de serviço, implica sua

conversão em pecúnia,  a requerimento da parte interessada, aplicando-se o mesmo regime

relativo ao artigo 222, inciso III, da Lei Complementar n° 75, de 1993.

§5° O requerimento de conversão a que se refere o parágrafo anterior pode ser

formulado a qualquer tempo, e incidirá sobre os plantões dos últimos 12 (doze) meses sem a

respectiva compensação.

Art.  10  Com vistas  ao  cômputo  de  horas  provenientes  do  cumprimento  de

plantão, considera-se:

a) total de 12 horas, para os dias úteis;

b) total de 24 horas por cada dia de plantão cumprido para os dias não úteis

(sábados, domingos, feriados e pontos facultativos).

Art.  11  Os  afastamentos  decorrentes  da  fruição  de  folga  compensatória

implicam na suspensão da designação de feitos para a responsabilidade do membro afastado.

II

DO PLANTÃO NO RECESSO FORENSE

Art. 12 Nos plantões no recesso forense, serão designados 03 (três) membros

do  MPF,  dentre  aqueles  oficiantes  na  PR/MA,  cada  um responsável  por  um terço  (1/3)

período, consoante escala específica, que ficarão isentos da tarefa nos anos subsequentes, até

que todos se revezem na função.

§1º Os plantonistas serão escolhidos, prioritariamente,  dentre aqueles que se

autoindicarem. Inexistindo número suficiente de pretendentes, será realizado sorteio.
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§2º  O  membro  escalado  para  o  recesso  forense  será  assessorado  pelos

servidores do respectivo gabinete, cabendo-lhe decidir sobre a necessidade de expediente para

os servidores a ele subordinados.

Art. 13 O atendimento ao público e o funcionamento dos setores e serviços

administrativos  essenciais  da  PR/MA,  durante  o  recesso  forense,  ocorrerão  em  horário

compatível com o de funcionamento dos serviços da Seção Judiciária Federal do Maranhão.

Art. 14 Eventuais lacunas normativas ou divergências de interpretação serão

resolvidas  pelo  Procurador-Chefe,  com  possibilidade  de  recurso  para  o  Colégio  de

Procuradores do Maranhão.

Art.  15  Esta  portaria  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

JOSÉ RAIMUNDO LEITE FILHO

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,    4  abr.  2019  .  Caderno  
Administrativo, p.   18  .  
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