
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 641, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 

Regulamenta  a  substituição  extraordinária  do  3º  ofício  da  PR/PR  em
decorrência da Licença para Tratamento de Saúde de sua titular pelo período
de 06 meses, compreendido entre 12/12/2019 e 08/06/2020, excepcionando
a regra do artigo 13-A da Portaria PRC/PR nº 349/2019.

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

PARANÁ, no uso da competência conferida pela  Portaria  nº  357,  de 05 de maio de 2015,  do

Procurador-Geral da República,

Considerando a concessão, a partir de 12/12/2019, de Licença para Tratamento de

Saúde à Procuradora da República Elizabeth Gumiel de Toledo, titular do 3º ofício da PR/PR, pelo

período de 06 (seis) meses,

Considerando a urgência na definição da regra de substituição do referido ofício em

razão da iminência de início do recesso forense,

Considerando a prévia existência, na Procuradoria da República no Paraná, de 04

(quatro) ofícios providos com designação suspensa, o que corresponde a 19% do total de ofícios da

unidade, em relação aos quais a substituição se dá na forma extraordinária prevista no artigo 13-A

da Portaria PRC/PR nº 349/2019, ou seja, entre todos os demais ofícios da PR/PR, voluntária ou

compulsoriamente;

RESOLVE:

Artigo 1º. A substituição extraordinária do 3º ofício da PR/PR em decorrência da

Licença  para  Tratamento  de  Saúde  da  Procuradora  da  República  Elizabeth  Gumiel  de  Toledo

período  de  06  (seis)  meses  compreendido  entre  12/12/2019  e  08/06/2020  se  dará,  a  partir  de

07/01/2020, nos termos desta Portaria, em exceção à regra do artigo 13-A da Portaria PRC/PR nº

349/2019.

Artigo 2º. A substituição referida no artigo anterior será realizada, em sistema de

rodízio semanal, pelos titulares dos demais ofícios do mesmo Núcleo e Grupo do ofício substituído,

a saber, Núcleo Cível e Ambiental da PR/PR, Grupo 01, ressalvada a existência de voluntários.
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Artigo 3º. Excepcionalmente e a título de colaboração, dada a iminência do início do

recesso forense a impossibilitar a realização dos procedimentos prévios à designação voluntária ou

compulsória para o 3º ofício da PR/PR, durante todo o mês de janeiro de 2020 a substituição será de

responsabilidade do titular do 4º ofício da PR/PR.

Artigo  4º.  A presente  Portaria  terá  vigência  até  o  dia  30/04/2020,  quando  será

reavaliada e alterada, se necessário

PAULA CRISTINA CONTI THÁ

Este texto não substitui o   publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 20 dez. 2019. Caderno Administrativo,  
p. 24. 
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