
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 421, DE 24 DE AGOSTO DE 1992.

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

em vista a implantação das Procuradorias Regionais da República criadas pela Lei nº 8252, de 25

de outubro de 1991, resolve: 

1.  As  atribuições  do  Ministério  Público  Federal  perante  os  Tribunais  Regionais

Federais serão exercidas, privativamente, pelos Procuradores da República designados para oficiar

perante aquelas Cortes.

2. Aos Procuradores-Chefes Regionais, além das incumbências previstas no Art. 19

da Portaria nº 172, de 31 de março de 1992, compete, especificamente:

 a)  supervisionar  a  distribuição  e  a  classificação  dos  processos,  bem  como  as

atividades relativas aos pareceres-padrão; 

b) distribuir ou determinar a distribuição de processos; 

c) redistribuir ou determinar a redistribuição de processos;

d) coordenar as substituições eventuais entre os Membros do Ministério Público da

Federal, segundo os critérios estabelecidos pelo Procurador-Geral da República;

e)  apreciar,  adotando  as  providências  cabíveis,  os  expedientes  oriundos  dos

Tribunais, de unidades do Ministério Público Federal, e de outros órgãos; 

f)  exercer  a  supervisão  técnica  sobre  os  trabalhos  da  área  de  informações

processuais; 

g) indicar ao Procurador-Geral da República nomes para o preenchimento dos cargos

e funções integrantes do quadro das Procuradorias Regionais da República; 

h)  indicar  ao  Procurador-Geral  da  República  o  Procurador-Chefe  substituto  das

Procuradorias Regionais da República; 

i) exercer outras atribuições delegadas pelo Procurador-Geral da República.
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3.  O  Procurador  Regional  Eleitoral  e  seu  substituto  serão  designados  pelo

Procurador-Geral  da  República  dentre  os  Membros  do  Ministério  Público  com  atuação  nas

Procuradorias  Regionais  da  República,  ficando  a  Procuradoria  Regional  Eleitoral  vinculada

administrativamente àquela unidade.

4.  Aos  demais  Membros  do  Ministério  Público  Federal  em  exercício  nas

Procuradorias da República nos Estados, integrantes de urna jurisdição regional, quando necessária

alguma providência perante os Tribunais Regionais Federais, caberá provocar, mediante solicitação

instruída  com  a  documentação  pertinente,  o  Procurador-Chefe  da  Procuradoria  Regional  da

República respectiva.

5.  Os Procuradores  da República,  quando solicitados,  prestarão aos  Membros do

Ministério Público Federal que atuam perante os Tribunais Regionais Federais as informações que

se fizerem necessárias ao desempenho de suas atribuições.

6. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, exceto em relação ao

item "3", que terá vigência a partir de 1º de fevereiro de 1993 

ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 26 ago. 1992. Seção 2, p. 5328.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/17888

