
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2 DE MARÇO DE 2015.

Altera dispositivos da Resolução PR/RR nº 1, de 17 de dezembro de 2014,
promovendo a retificação dos critérios de distribuição por prevenção.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

ESTADO DE RORAIMA, com fundamento no art. 37, III, da  Resolução PR/RR nº 1, de 16 de

julho de 2013, e

CONSIDERANDO deliberação resultante da reunião extraordinária deste colegiado,

realizada em 27 de fevereiro de 2015, acerca da alteração dos critérios suspensão de distribuição de

carga processual em virtude de afastamento de Titular do ofício,

RESOLVE: 

Art. 1º Incluir o art. 14º, revogado pela Resolução PR/RR nº 1, de 17 de dezembro de

2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.  14.  Haverá  distribuição  ao  substituto  legal  imediato  nas  seguintes  hipóteses

relacionadas ao Membro Titular do Ofício natural:

 I – férias;

 II – licenças;

 III – participação em Cursos Institucionais fora do Estado de Roraima, por período

superior a 5 (cinco) dias;

 IV – viagem a serviço por período superior a 5 (cinco) dias.

§ 1º Ocorrendo alguma das hipóteses previstas neste artigo, o Termo de Distribuição

aposto nos autos deverá fazer expressa menção ao caso, indicando o período correspondente ao

afastamento legal descrito.
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§ 2º As licenças por motivo de saúde deverão ser imediatamente comunicadas pelos

Membros à Chefia de Gabinete do Procurador-chefe, para que sejam adotadas, em tempo hábil, as

providências necessárias à distribuição dos feitos judiciais.

§ 3º Considerando a necessidade de continuidade do serviço e dedicação exclusiva

aos feitos já distribuídos, haverá suspensão da distribuição ao Titular do Ofício afastado 3 (três) dias

úteis antes do termo inicial do período em questão.

§ 4º  Pode o Titular do Ofício Substituído renunciar à suspensão da distribuição da

carga processual relativa a seu Ofício nos 3 (três) dias úteis antes de seu afastamento, comunicando

o fato, em tempo hábil e via memorando, à Chefia da Unidade, bem como, à COJUD.

§ 5º O Chefe do Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP da PR-RR deverá informar

ao (à) Coordenador (a) Jurídico (a) todos os agendamentos e alterações da escala de férias dos

Procuradores  da  República  em  exercício  nesta  Unidade,  com  o  intuito  de  possibilitar  a

implementação do disposto no parágrafo anterior.

§6º  Os  Secretários  de  Gabinete  deverão  informar,  em  tempo  hábil,  ao  (à)

Coordenador  (a)  Jurídico  (a)  todos os  afastamentos  oficiais  dos  membros dos  seus  respectivos

ofícios,  não  previstos  no  parágrafo  anterior,  com o intuito  de  possibilitar  a  implementação  da

distribuição por prevenção”.

  Art. 2º Esta Resolução produz efeitos a partir de 02 de março de 2015, revogadas as

disposições em contrário. 

ANTÔNIO HENRIQUE DE AMORIM

CADETE
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AQUINO FILHO

GUSTAVO KENNER ALCÂNTARA FÁBIO BRITO SANCHES
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