
Ministério Público Federal

PORTARIA PGR Nº 735, DE 13 DE OUTUBRO DE 1994

Revogada pela Portaria PGR/MPF nº 1.326, de 13 de dezembro de 2019 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA,  no  uso de suas atribuições legais,

resolve:

                      Art. 1º Os Membros do Ministério Público Federal que optarem pela conversão de um

terço das férias em abono pecuniário, nos termos do art. 220, § 3º da Lei Complementar nº 75, de 20

de maio de 1993, receberão distribuição normal de processos no período de exercício resultante da

conversão, bem como participarão de audiências e sessões.

                      Art.  2º  A secretaria  de  Pessoal  enviará  mensalmente  ao  Corregedor-Geral  e  à

Secretaria Geral os nomes dos Membros do Ministério Público Federal que optarem pela conversão,

separados por Unidades, indicando o respectivo período.

                       Art.  3º  Vencido o  período de conversão,  a  CRIP -  coordenadoria de Registro e

Informações Processuais da Procuradoria Geral da República, enviará, em 48 horas, ao Corregedor-

Geral  as  informações,  disponíveis  em  meio  computadorizado,  relativas  à  distribuição  e  à

produtividade durante o período de exercício resultante da conversão de dez dias de férias em abono

pecuniário. 

                      Art.  4º  Os  Procuradores-Chefes  das  Procuradorias  Regionais  da  República  e  das

Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal cuidarão para que o disposto no art. 1º

seja rigorosamente cumprido e remeterão, para controle, ao Corregedor-Geral e à Secretaria Geral do

Ministério Público Federal, estatística de produtividade relativa ao período de conversão, no prazo de

5 (cinco) dias, a contar do vencimento do aludido período, sem prejuízo da remessa da estatística

mensal da Unidade, na data apropriada. 

                      Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

                      Art. 6º Revogam-se as disposições da Portaria PGR nº 220, de 30 de junho de 1993. 

ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA
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