
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 1ª REGIÃO

PORTARIA Nº 69, DE 13 DE MAIO DE 2019.

Altera a Portaria PRR1 n° 169, de 17 de outubro de 2014, que dispõe
sobre  exercício  cumulativo  de  ofícios  Regionais  no  âmbito  da
Procuradoria Regional da República da PRR-1ª Região. 

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº

1.036, de 27 de setembro de 2017, e pelos incisos I a V do art. 33 do Regimento Interno

Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n° 382, de 05 de

maio de 2015, e 

CONSIDERANDO a deliberação aprovada pelo Colegiado dos procuradores

regionais da República da 1ª Região em reunião do dia 26/02/2019, 

Resolve: 

Art.  1º  O  artigo  4º  da  Portaria  PRR1 n°  169,  de  17  de  outubro  de  2014,

publicada no DMPF-e nº 194, de 21 de outubro de 2014, Caderno Administrativo, página 4-5,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

“Art. 4°………………………………………………………………... 

§3º Havendo Ofício vago ou cujo titular esteja afastado por período superior a

90 dias, as designações para exercício cumulativo desse respectivo Ofício deverão obedecer

critério de antiguidade e manter, sempre que possível, grupo fixo de acumulação, em número

de no mínimo três membros substitutos e, no máximo cinco, seguindo os seguintes critérios: 

a) quando o número de Ofícios nas condições do parágrafo anterior demandar a

necessidade de grupo fixo de acumulação com mais de três membros, o revezamento entre

estes se fará a cada mês, de modo a manter na acumulação sempre dois dos três membros mais

antigos do grupo; 

b) entre os membros designados para acumulação no mês anterior, perderá a

vaga aquele que contar com o maior número de acumulações nos últimos doze meses, sem
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prejuízo da regra da alínea "a"; 

c) entre os membros que compõem cada grupo fixo será designado para o mês

posterior aquele não designado no mês anterior que contar com o menor saldo de acumulação

nos últimos 12 meses, sem prejuízo da regra prevista na alínea "a";

§4º  A  redução  do  número  de  ofícios  na  condição  do  parágrafo  anterior

determinará  a  reorganização  dos  grupos  fixos  de  acumulação,  com  base  em  critério  de

antiguidade, para manter as condições definidas na forma do §3º. 

…………………………………………………………......" (NR) 

Art.  2º  Ressalvadas  as  alterações promovidas  por  este  ato,  permanecem em

vigor as demais disposições Portaria PRR1 n° 169, de 17 de outubro de 2014. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES 

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  16  maio  2019.  Caderno
Administrativo, p. 10.
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