
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
 

PORTARIA Nº 218, DE 6 DE ABRIL DE 2020 
 

Revogada pela Portaria PRPR nº 591, de 9 de outubro de 2020 

Altera a Portaria PR/PR n° 190, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre as 

atribuições dos ofícios da Procuradoria da República no Município de 

Paranaguá. 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições conferidas no art. 56 do Regimento Interno 

Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n° 357, de 5 de maio de 2015, e 

no art. 33 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria 

SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, resolve: 

Art. 1° A Portaria PR/PR n° 190, de 24 de março de 2020, passa a vigorar acrescida 

dos seguintes artigos: 

Art. 3°–A. Os ofícios da PRM de Paranaguá substituir-se-ão reciprocamente nas 

suspeições e impedimentos dos respectivos titulares. 

Art. 3°–B. Nos afastamentos ordinários, os titulares dos ofícios da PRM de Paranaguá 

serão substituídos por titular de um dos ofícios que compõe a respectiva escala para participação em 

audiências. 

Parágrafo único. Consideram-se ordinários os afastamentos decorrentes de férias, 

licença-prêmio e folgas de plantão. 

Art. 3°–C. Nos afastamentos extraordinários, os titulares dos ofícios da PRM de 

Paranaguá serão substituídos por titular de qualquer ofício da Procuradoria da República no Estado 

do Paraná ou do ofício restante da PRM de Paranaguá, mediante designação voluntária ou 

compulsória, na forma do art. 13–A da Portaria PR/PR n° 349, de 1° de julho de 2019. 

Parágrafo único. Consideram-se extraordinários os afastamentos não referidos no 

parágrafo único do artigo anterior, assim como a substituição dos ofícios vagos e providos com 

designação suspensa. 

Art. 2° 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, 13 abr. 2020. Caderno Administrativo, p. 37. 
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