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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 488, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011

Eficácia suspensa pela Portaria PRCE n° 143, de 18 de fevereiro de 2013
Revogada pela Portaria PRCE n° 582, de 11 de outubro de 2013

Dispõe  acerca  da  redução  da  movimentação  processual  afeta  ao  ofício
ocupado pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará e dá
outras providências. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO CEARÁ, no exercício de suas atribuições legais, 

Considerando o teor da Portaria/PGR nº 501, de 14 d  e   setembro de 2011, publicada

no D.O.U., Seção 1, p. 85, de 15 de setembro de 2011, que dispõe sobre a redução da carga de

trabalho e unificação dos mandatos dos Procuradores-Chefes das unidades do MPF; 

Considerando  as  deliberações  constantes  das  atas  de  reuniões  de  procuradores

realizadas nos dias 23 de setembro e 13 de outubro de 2011, RESOLVE: 

Art. 1º O Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará estará dispensado

das audiências judiciais e terá redução da movimentação processual ordinariamente cometida ao

ofício ocupado no percentual de 50% (cinquenta por cento). 

Parágrafo Único A redução acima mencionada aplica-se a todos os feitos vinculados

ao ofício ocupado pelo Procurador-Chefe, inclusive àqueles distribuídos em data anterior a data de

início do mandato. 

Art.  2º  Os  autos  judiciais  e  administrativos  distribuídos  ao  ofício  ocupado  pelo

Procurador-Chefe permanecerão a este vinculado. 

Art. 3º Fica criado o Ofício denominado “Ofício Chefia”, vinculado à área temática a

que  pertencer  o  Procurador-Chefe  da  Unidade,  para  o  qual  será  distribuído  o  acervo  de  autos

judiciais e administrativos referente ao percentual estabelecido no art. 1º desta Portaria. 

Art.  4º  Cada  um  dos  Procuradores  lotados  na  PR/CE,  independentemente  da

especialização, assumirá, sem prejuízo das suas atribuições, o acervo de autos administrativos e

judiciais distribuídos ao Ofício Chefia pelo prazo de 01 (um) mês. 
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§1º Para os fins previstos no caput, será estabelecida pela Coordenadoria Jurídica,

mediante sorteio, uma escala de Procuradores Titulares e Substitutos, iniciando-se o sorteio entre os

Membros oficiantes na mesma área temática do Procurador-Chefe e, na sequência, os demais. 

§2º O Procurador Substituto será o procurador titular do mês subsequente. 

§3º Eventual impossibilidade de o Procurador, titular ou substituto, assumir o Ofício

Chefia no mês sorteado deverá ser feita comunicação formal à Coordenadoria Jurídica com a devida

justificativa, para os ajustes necessários. (Eficácia suspensa pela Portaria PRCE n° 143, de 18 de

fevereiro de 2013)

Art.  5º  O  acervo  processual  distribuído  ao  Ofício  Chefia  será  encaminhado  ao

gabinete  do  Procurador  responsável,  conforme  a  escala  de  rodízio,  devendo  o  mesmo  dar

seguimento efetivo a todos os feitos distribuídos. 

Art. 6º Findo o mandato do Procurador-Chefe, os autos judiciais e administrativos

distribuídos ao Ofício Chefia retornarão ao ofício de origem. 

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a

partir de 1.º de outubro de 2011, nos termos do art.6.º da Portaria PGR n.º 501, de 14 de setembro

de 2011.

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador-Chefe da PR/CE

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, da 1ª quinzena de out. 2011, nº 19. 
Ano XXV, p. 170.
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