
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 634, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

Altera a  Portaria GABPC/PR nº 349,  de 1º de julho de 2019,  que dispõe
sobre  a  repartição  de  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

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

Procurador-Geral da República, resolve: 

Art. 1º Acrescentar na Portaria GABPC/PR nº 349, de 1º/07/2019, o parágrafo único

ao artigo 13 e o artigo 13-A, nos termos abaixo:

"Artigo  13.  (....)  Parágrafo  único.  Consideram-se  ordinários  os  afastamentos

decorrentes de férias, licença-prêmio e folgas de plantão. 

Artigo 13-A. Nos afastamentos extraordinários de membro lotado na PR/PR, com

prejuízo de distribuição, a substituição se dará entre todos os demais ofícios da PR/PR, voluntária ou

compulsoriamente, ressalvada a existência de voluntários. 

Parágrafo  primeiro.  Consideram-se  extraordinários  os  demais  afastamentos,  assim

como a substituição dos ofícios vagos e providos com designação suspensa. 

Parágrafo segundo. A designação em substituição na forma do caput obedecerá ao

seguinte procedimento: 

a) será aberta, havendo tempo hábil, consulta de voluntários da PR/PR; 

b) não os havendo, para as substituições sem audiência será aberta, havendo tempo

hábil, consulta adicional de voluntários do interior; 

c) não havendo voluntários da PR/PR, no caso de substituição com audiência, ou da

PR/PR e do interior, no caso de substituição sem audiência, será feita designação compulsória entre

os membros da PR/PR.

Parágrafo terceiro. A designação em substituição na forma do caput obedecerá a duas

listas distintas, ambas obedecendo a ordem inversa de antiguidade, sendo uma para as substituições
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sem audiência e outra para as substituições com audiência. O membro que for designado, voluntária

ou compulsoriamente, movimentará para o final da lista respectiva. 

Parágrafo quarto. Além da movimentação referida no parágrafo anterior, o membro

que se voluntariar para substituição com audiências terá prioridade para substituição voluntária sem

audiência, por uma vez, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do primeiro dia daquela. Havendo

conflito de prioridades, prevalecerá a mais antiga." 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 19 dez. 2019. Caderno Administrativo, 
p. 26.
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