
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República da 1ª Região

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRR1 Nº 02, DE 12 DE AGOSTO DE 2014.

Orienta  sobre  as  normas  e  procedimentos  de  
distribuição  e  movimentação  de  processos  a  
ofícios  regionais  desonerados  no  âmbito  da 
PRR 1º Região.

A  PROCURADORA-CHEFE  REGIONAL DA PROCURADORIA  REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 

291, de 24 de abril de 2014,  pelo  inc. XX do art. 106 do Regimento Interno do Ministério 

Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n° 591, de 20 de novembro de 2008, e pelo art. 

15 da Portaria PRR1 nº 119, de 19 de novembro de 2012,

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR n° 501, de 14 de setembro de 2011, 

RESOLVE:

Art. 1º. O limite de 50% (cinquenta por cento) de distribuição e movimentação 

de  autos  processuais aos  ofícios  regionais  desonerados  deve  ser  observado  diariamente  e 

aplicado para cada categoria prevista no art. 5º, I e II da Portaria PRR1 nº 119/2012.

§  1º.  Nos  casos  em  que  a  observância  do  limite  por  categoria processual 

resultar na distribuição e  movimentação diária total  superior  a  50% (cinquenta por cento),  o 

saldo  a maior  deve ser considerado  nas movimentações  dos dias subsequentes,  até que haja 

compensação.

§ 2º.  Os autos processuais em que houver prevenção devem ser distribuídos e 

movimentados ao ofício regional desonerado com prioridade sobre os feitos com distribuição 

aleatória.

§ 3º. Nos casos em que a distribuição prioritária de processos preventos resultar 

na  movimentação  diária  superior  limite  previsto  no  caput,  o  saldo  a  maior  deve  ser 

considerado nas movimentações dos dias subsequentes, até que haja compensação.

Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento
Procuradora-Chefe Regional
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