
 

 

PR-PB-00022536/2021 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República na Paraíba 

 

 

PORTARIA PRPB N° 105, 2 de junho de 2021. 

 
Altera a Portaria PR/PB 213/2016, dispondo sobre a Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão - PRDC e as Procuradorias dos Direitos 

do Cidadão nas Procuradorias da República nos Municípios e dá outras 

providências. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso da competência legal que lhe foi delegada pelo Regimento Interno do Ministério 

Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n.º 382/2015, resolve: 

 

Art. 1º Retire-se o art. 14-C da Portaria PR/PB n.º 213/2016. 

 

Art. 2º O art. 8º, caput e parágrafo único, da Portaria PR/PB n.º 213/2016, continua com a se-

guinte redação, produzindo seus efeitos: 

 

"Art. 8º Os feitos envolvendo direitos coletivos relativos às matérias não diretamente ligadas 

às Câmaras de Coordenação e Revisão, tais como as atinentes aos Direitos Humanos, Saúde, Educa-

ção, Reforma Agrária, Família, Criança, Adolescente, Idoso e Pessoa Portadora de Necessidades Es-

peciais, bem como outros definidos pela PFDC, serão distribuídos ao 1º e 3º Ofícios da PR/PB. 

 

Parágrafo único: O ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC no Es-

tado da Paraíba, previsto no art. 41 da Lei Complementar 75/93, engloba as atribuições de coordena-

ção estadual nas matérias relacionadas à promoção da cidadania, mediante defesa de direitos consti-

tucionais e fiscalização dos serviços de relevância pública, bem como a supervisão das atividades da 

Sala de Atendimento do Cidadão, a participação em colegiados ou grupos de trabalho internos ou ex-

ternos e a atuação conjunta ou exclusiva em procedimentos extrajudiciais de alcance regional ou es-

tratégico definidos pelo colegiado de procuradores da República do Estado, envolvendo as mesmas 

matérias". 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

SERGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 

PROCURADOR CHEFE 

 
Esse texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 07 jun. 2021. Caderno administrativo, p, 21. 
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