
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 349, DE 1º DE JULHO DE 2019 

Dispõe sobre a repartição dos serviços entre os ofícios de atuação temática
na Procuradoria da República no Estado do Paraná e dá outras providências.

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO PARANÁ, no uso da competência conferida pela Portaria nº 357, de 05 de maio de

2015, do Procurador-Geral da República,

Considerando deliberação do Colégio de Procuradores da República do Estado do

Paraná  lotados  na  capital,  que  aprovou,  por  maioria  absoluta  de  seus  membros,  a  proposta  de

reestruturação dos 21 ofícios da PR/PR;

RESOLVE:

Editar a presente Portaria, dividindo e fixando as atribuições dos Procuradores da

República oficiantes na Procuradoria da República no Paraná, na forma que segue 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º. Ofício é um órgão de atuação funcional dos Procuradores da República

lotados na Procuradoria da República no Estado do Paraná.

§ 1º. Cada ofício da Procuradoria da República no Estado do Paraná é titularizado

por um Procurador da República, que será o procurador natural para todos os feitos distribuídos.

Artigo 2º. No âmbito da Procuradoria da República no Estado do Paraná (PR-PR), a

repartição de serviços entre os 21 ofícios temáticos é efetuada entre: i) o Núcleo Cível e Ambiental,

e; ii) o Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção.

CAPÍTULO II
DO NÚCLEO CÍVEL E AMBIENTAL

Artigo 3º. O Núcleo Cível e Ambiental, doravante denominado NCA, conta com 06

(seis) ofícios temáticos distribuídos em 02 (dois) Grupos, conforme abaixo especificado 
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Artigo 4º. Os 04 (quatro) ofícios do NCA -Grupo 01 possuem idênticas atribuições,

competindo-lhes atuar:

4.1. Nas áreas temáticas de educação, saúde, previdência e assistência social;

4.2.  No  controle  da  Administração  nas  áreas  de  educação,  saúde,  previdência  e

assistência social;

4.3.  Na qualidade  de Custos  Legisnas  matérias  de  educação,  saúde,  assistência  e

previdência social;4.4. Nas questões coletivas de cidadania não incluídas e/ou relacionadas com as

temáticas atribuídas aos ofícios do NCA –Grupo 02 e NCC –Grupo 03.

Parágrafo  único.  Os  membros  lotados  no  NCA -Grupo 01 indicarão,  dentre  seus

integrantes, o representante da 1ª CCR no Paraná.

Artigo 5º. Os 02 (dois) ofícios do NCA -Grupo 02 possuem idênticas atribuições,

competindo-lhes atuar:

5.1. Na área temática da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público

Federal (Ordem Econômica e Consumidor);

5.2. Na área temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público

Federal (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural), com atuação mista cível e criminal;

5.3. Na área temática da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público

Federal (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais);

5.4. Na qualidade de Custos Legis nas matérias não vinculadas ao NCA –Grupo 01;



5.5. No controle da Administração e matéria residual de atos administrativos, nas

temáticas não especificados no NCA –Grupo 01.

Parágrafo primeiro. Os membros lotados no NCA -Grupo 02 indicarão, dentre seus

integrantes, os representantes da 3ª, 4ª e 6ª CCR no Paraná.

Artigo  6º.  As  ações  ordinárias,  ações  civis  públicas,  ações  populares,  ações  de

improbidade sem dupla repercussão, mandados de segurança coletivos e ações cíveis de qualquer

natureza, bem como os feitos extrajudiciais, serão distribuídos entre os 06 (seis) ofícios do NCA

conforme as disposições dos artigos 4º e 5º acima.

Parágrafo primeiro. Os inquéritos e autos judiciais e extrajudiciais cíveis e criminais,

vinculados à 4ª CCR, serão distribuídos entre os 02 (dois) ofícios do NCA -Grupo 02.

Parágrafo  segundo.  Caso  uma  ação  tenha  necessária  intervenção  do  Ministério

Público  motivada  tanto  pela  presença  de  incapazes  quanto  pela  atuação  temática,  esta  terá

prevalência sobre aquela para fins de distribuição.

Parágrafo  terceiro.  Antes  da  distribuição  dos  feitos  mencionados  no  caput,  será

verificada a existência de conexão ou continência com procedimento extrajudicial ou ação judicial,

hipótese em que haverá distribuição por dependência.

Artigo  7º.  Os  membros  lotados  no  NCA indicarão,  dentre  seus  integrantes,  um

Procurador-Coordenador Cível.  

CAPÍTULO II
DO NÚCLEO CRIMINAL E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Artigo 8º. O Núcleo Criminal e de Combate à Corrupção, doravante denominado

NCC, conta com 15 (quinze) ofícios temáticos distribuídos em 03 (três) Grupos, conforme abaixo

especificado: 



Artigo 9º. Os 08 (oito) ofícios do NCC -Grupo 01 possuem idênticas atribuições,

competindo-lhes atuar:

9.1.  Nos  feitos  judiciais  e  extrajudiciais  afetos  à  2ª  Câmara  de  Coordenação  e

Revisão, assim como os fatos a eles conexos;

9.2. Como Custos Legisem todos os feitos judiciais criminais afetos à 2ª Câmara de

Coordenação e Revisão;

9.3.  Nos  feitos  judiciais  distribuídos  ao  Juizado  Especial  Federal  Criminal  e  às

Turmas Recursais quando se tratar dematéria afeta à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Parágrafo  único.  Os  membros  lotados  no  NCC -Grupo 01 indicarão,  dentre  seus

integrantes, um Procurador-Coordenador Criminal que será também o representante da 2a CCR no

Paraná.

Artigo 10. Os 04 (quatro)ofícios do NCC -Grupo 02 possuem idênticas atribuições,

competindo-lhes atuar:

10.1.  Nos  feitos  judiciais  e  extrajudiciais  afetos  à  5ª  Câmara  de  Coordenação  e

Revisão, assim como os fatos a eles conexos, quando os atos ilícitos a serem apurados possuam

repercussão criminal.

10.1.1 Nos casos de atos ilícitos vinculados à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão

com repercussão  exclusivamente  cível/administrativa  (não criminal),  a  atribuição  para  os  feitos

judiciais e extrajudiciais é do NCA (art. 6º);

10.2.  Na apuração extrajudicial  e judicial  de fatos ilícitos afetos à 2a Câmara de

Coordenação  e  Revisão  que  configurem,  simultaneamente,  crime  e  ato  de  improbidade

administrativa, assim como os fatos a eles conexos;

10.2.1.  O  crime  a  que  se  refere  este  item  poderá  ser  de  qualquer  natureza,

excetuando-se apenas aqueles em que a atribuição para a revisão seja da 7ª CCR, cuja atribuição

será do NCC -Grupo 03.

10.3. Como Custos Legisem todos os feitos elencados nos itens 10.1 e 10.2.

Parágrafo primeiro. Os membros lotados no NCC -Grupo 02 indicarão, dentre seus

integrantes, o representante da 5ª CCR no Paraná.

Artigo 11. Os 03 (três) ofícios do NCC -Grupo 03 possuem idênticas atribuições,

competindo-lhes atuar:

11.1.  Nos  feitos  judiciais  e  extrajudiciais  afetos  à  7ª  Câmara  de  Coordenação  e

Revisão, quais sejam:



a) os feitos cíveis e criminais relativos ao controle externo da atividade policial e aos

estabelecimentos penais;

b) a persecução de crime de tortura ou de maus-tratos contra preso à disposição da

Justiça Federal;

c)  irregularidades  na  atuação  de  policiais  estaduais,  inclusive  policiais  militares,

desde que não se trate de crime militar,quando delas resultar prejuízo direto para a persecução penal

federal, conforme identificado em sede de controle difuso;

d)  na esfera criminal  e da improbidade administrativa,  atos  ilícitos  envolvendo a

aplicação de recursos financeiros de origem federal (FUNPEN) destinados ao sistema prisional;

e) os crimes funcionais e atos de improbidade, quando imputados a agente público no

exercício da atividade policial.

11.2. Como Custos Legisem todos os feitos afetos à 7ª Câmara de Coordenação e

Revisão;

11.3.  Nos  feitos  judiciais  distribuídos  ao  Juizado  Especial  Federal  Criminal  e  às

Turmas Recursais, quando se tratar de matéria afeta à7ª Câmara de Coordenação e Revisão;

11.4.  Nas  execuções  penais  das  sentenças  cuja  ação  de  conhecimento  seja  de

atribuição da PR/PR;

11.5. Nos Incidentes de Transferência e nas Execuções Penais vinculados à Seção de

Execução Penal de Catanduvas.

Parágrafo primeiro. Aos ofícios integrantes do NCC -Grupo 03 compete realizar o

controle  externo  da  atividade  policial  no  âmbito  da  PR/PR,  bem  como  indicar,  dentre  seus

integrantes,  quem  atuará  como  órgão  do  Ministério  Público  Federal  perante  o  Conselho

Penitenciário do Estado do Paraná, tendo como atribuição:

a) participar das sessões semanais do Conselho;

b) manifestar-se em processos e procedimentos distribuídos pelo Conselho;

c) realizar inspeções, no interesse do Conselho, em presídios ou outros locais onde

haja presos custodiados;

d) supervisionar os patronatos, os conselhos da comunidade, bem como a assistência

aos egressos;

e) desempenhar outras atribuições afetas à política penitenciária, previstas em Lei e

no Regimento Interno do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná.



Parágrafo segundo. Os membros lotados no NCC -Grupo 03 indicarão, dentre seus

integrantes, o representante da 7ª CCR no Paraná que será também o Coordenador da Seção de

Execução Penal de Catanduvas.

Artigo 12. Antes da distribuição dos feitos do NCC será verificada a existência de

conexão ou continência com procedimento extrajudicial ou ação judicial, hipótese em que haverá

distribuição por dependência. 

CAPÍTULO III
DAS SUBSTITUIÇÕES

Artigo 13. Nos afastamentos ordinários de membro lotado na PR/PR, com prejuízo

de  distribuição,  a  substituição  se  dará  dentro  do  mesmo  Grupo,  ressalvada  a  existência  de

voluntários.

CAPÍTULO III
DAS DESONERAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DOS OFÍCIOS PROVIDOS COM DESIGNAÇÃO

SUSPENSA  

Artigo 14. O Procurador da República que exercer a função de Procurador Regional

Eleitoral  no  Paraná  manterá  a  titularidade  de  seu  ofício  de  origem,  com desoneração  total  da

distribuição de feitos judiciais e extrajudiciais bem como de participação em audiências durante a

duração do mandato, nos termos da Portaria PGR/MPF n° 134, de 22 de fevereiro de 2018.

Parágrafo  único.  O  Procurador  Regional  Eleitoral  e  Substituto  serão  escolhidos

dentre os Procuradores da República lotados na PR/PR, em eleição formada por chapa.

Artigo 15. O Procurador da República que exercer a função de Procurador-chefe no

Paraná manterá a titularidade de seu ofício de origem, com desoneração total da distribuição de

feitos  judiciais  e  extrajudiciais  bem como de  participação em audiências  durante a  duração do

mandato, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 739, de 25 de setembro de 2014.

Parágrafo  único.  O  Procurador-Chefe  e  Substituto  serão  escolhidos  dentre  os

Procuradores da República lotados na PR/PR, em eleição formada por chapa.

Artigo 16. O ofício do membro eleito Procurador Regional Eleitoral e o ofício do

membro eleito Procurador-chefe serão considerados, nos termos do art. 2º, VIII, do  Ato Conjunto

PGR/CASMPU nº 01/2014, providos com designação suspensa, e serão abertos à substituição entre

todos os ofícios da PR/PR, ressalvada a existência de voluntários. 

CAPÍTULO IV
DAS DESIGNAÇÕES EM CASO DE ARQUIVAMENTO NÃO HOMOLOGADO

Artigo 17. Os autos contendo arquivamentos não homologados que retornarem das

Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de designação de outro
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membro,  por  delegação,  deverão  ser  distribuídos  por  meio  de  sistema informatizado,  mediante

compensação,  aleatoriamente  entre  os  demais  ofícios  integrantes  do  mesmo  Núcleo  e  Grupo,

devendo-se observar o seguinte procedimento:

I.Os autos  serão conclusos,  inicialmente,  ao membro que assinou a promoção de

arquivamento, para ciência da não homologação;

II. Após, caso não haja recurso da decisão, os autos retornarão à COJUD/PR para

formalização  da  distribuição  aleatória,  comunicando-se  o  resultado  à  chefia  de  gabinete  do

Procurador-chefe para formalização da designação;

III. Caso o Procurador tenha assinado a promoção de arquivamento em substituição

ao ofício titular, não haverá necessidade dedesignação para atuação, caso em que os autos retornarão

automaticamente ao ofício titular;

IV. Caso o Procurador que assinou a promoção de arquivamento como titular  do

ofício não mais o seja, não haverá necessidade de designação para atuação, caso em que os autos

retornarão automaticamente ao novo titular do ofício.

CAPÍTULO V
DA PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Artigo  18.  A Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão  será  exercida  por

Procurador  da  República  lotado  no  Ministério  Público  Federal  no  Paraná,  conforme  as  regras

estabelecidas pela Procuradoria-Geral da República.

Artigo 19. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão -PRDC tem atribuição

para  a  defesa  dos  direitos  constitucionais  do  cidadão,  nos  termos  do  artigo  129,  inciso  II  da

Constituição Federal e do capítulo IV da  Lei Complementar nº 75/1993, em especial  em temas

sujeitos à revisão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. A atribuição de PRDC, titular e

substituto, será exercida de forma cumulativa com a atribuição de seu ofício de lotação.

Artigo 20. Qualquer membro lotado no Ministério Público Federal no Paraná poderá

candidatar-se a Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Não havendo candidatos, a atribuição

de PRDC incumbirá aos titulares dos 04 (quatro) Ofícios do Grupo 01 -Educação, Seguridade Social

(saúde, previdência e assistência) e Cidadania, do Núcleo Cível e Ambiental, que deverão indicar

dentre eles quem exercerá a função na qualidade de titular e substituto.

Artigo 21. Caso seja eleito para a função de Procurador Regional dos Direitos do

Cidadão,  titular  ou  substituto,  membro  lotado  em Procuradoria  da  República  em Município,  o

pagamento de passagens e diárias  para deslocamentos  em razão do exercício dessa função fica

condicionado à disponibilidade de referencial orçamentário específico.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


CAPÍTULO V
IDAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 22. Os 21 ofícios serão escolhidos,  sucessivamente,  entre os membros em

exercício na PR/PR, de acordo com a antiguidade na carreira, apurada nos termos da lista prevista

nos artigos 57, inciso VIII, e 277, da Lei Complementar nº 75/93.

Artigo 23. O Procurador-chefe será o Procurador Distribuidor da PR/PR.

Artigo 24. Havendo controvérsia acerca da distribuição de determinado feito entre

dois ou mais ofícios, a questão será dirimida por uma Comissão a ser constituída a partir de 1º de

outubro  de  2019  e  integrada  por  05  (cinco)  membros,  sendo  o  Procurador-chefe  e  02  (dois)

representantes de cada um dos Núcleos da PR/PR, para um mandato de 02 (dois) anos.

Parágrafo  único.  Até  a  solução  do  conflito  de  atribuições,  o  procurador  a  quem

houver sido inicialmente distribuído o feito oficiará nos autos.

Artigo 25. A presente Portaria será reavaliada após 01 (um) ano de sua entrada em

vigor, na forma a ser estabelecida pelo Colégio de Procuradores no momento da reavaliação.

Parágrafo único. A presente Portaria também será revista em caso de desinstalação de

Procuradoria(s) da República em Município(s) com integração de seu(s) ofício(s) à PR/PR, ficando

desde logo estabelecido que, na hipótese, aplicar-se-ão as disposições do Artigo 12, §1º, do  Ato

Conjunto  PGR/CASMPU nº  01/2014,  com provimento  dos  ofícios  da  nova  estrutura  mediante

remoção interna, na forma prevista no artigo 22.

Artigo 26. Ficam revogados todos os normativos que tratam da divisão de atribuições

na  Procuradoria  da  República  do  Estado  do  Paraná,  ressalvada  a  vigência  daqueles  que

regulamentam  as  rotinas  administrativas  de  cada  Núcleo  e  que  não  contrariem  as  regras

estabelecidas nesta portaria.

Artigo 27. Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro de 2019, revogando

todas as disposições em contrário. 
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