
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA Nº 74, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.

ALTERA O ART. 3º; O ART. 5º; O ART. 7º; O ART. 8º; O ART. 9º; OS 
INCISOS III E VI DO ART. 10; O ART. 11 (CAPUT) E § 3º; O ART. 12 
(CAPUT) E § 1º; O ART. 12-A, O ART. 13 (CAPUT) E § 2º; O § 1º DO 
ART. 14; O § 1º DO ART. 25; O ART. 30-A; O ART. 32; E O ART 33. 
ACRESCENTA O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 7º; O ART. 12-B; O 
ART. 13-A; O § 3º AO ART. 14; OS §§ 1º E 2º AO ART. 30 E EXCLUI 
O SEU PARÁGRAFO ÚNICO; TODOS DA PORTARIA Nº 102, DE 12 
DE  NOVEMBRO  DE  2009,  PUBLICADA  NO  BOLETIM  DE 
SERVIÇO, ANO XXIII, Nº 22, DA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 
2009,  QUE  DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DOS OFÍCIOS DA 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO  ESTADO  DA 
PARAÍBA, no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o  art.  106 da  Portaria  PGR nº  591,  de  20  de  
novembro de 2008;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  uniformizar  e  otimizar  as  rotinas  da  Coordenadoria 
Jurídica da PR/PB, bem como dos Gabinetes de Membros e suas respectivas Secretarias, adaptando-as 
ao Sistema Único;

CONSIDERANDO,  ainda,  a  necessidade  de  observar  as  deliberações  do  COLÉGIO  DE 
PROCURADORES DA REPÚBLICA DA PR/PB, reunidos no dia 23 de outubro de 2009, que gerou a 
PORTARIA Nº 102,  DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009,  que dispunha acerca das  atribuições  dos 
ofícios da procuradoria da república no estado da paraíba e dá outras providências.

RESOLVE :

Art. 1º – Alterar o Art. 3º; o Art. 5º; o Art. 7º; o Art. 8º; o Art. 9º; os incisos III e VI do Art. 10; 
o Art. 11 (caput) e § 3º; o Art. 12 (caput) e § 1º; o Art. 12-A; o Art. 13 (caput) e § 2º; o § 1º do Art. 14;  
o § 1º do Art. 25; o Art. 30-A; o Art. 32; e o Art. 33. Acrescentar o o parágrafo único ao Art. 7º; o Art. 
12-B e o ART. 13-A; o § 3º ao Art. 14; os §§ 1º e 2º ao Art. 30; e excluir o parágrafo único do Art. 30.  
Os citados dispositivos passarão a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 3º - A atuação funcional dos Procuradores da República na PR/PB é exercida pelos 
seguintes Ofícios:

OFÍCIOS



MPF
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

OFÍCIO
MPF/Parte/Custos legis/2ª, 3ª e 5ª CCR's 

3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

OFÍCIO/
ESPECIALIZAÇÃO/Parte/1ª, 4ª e 6ª 

CCR's e  Custos Legis
1º
2º

PRDC
PRDC

PRDC - Substituto

ELEITORAL
PRE

PRE – Substituto 
PRE – Auxiliar
PRE – Auxiliar
PRE – Auxiliar 

…............................................................................



Art.  5º  –  Excluídas  as  atribuições  dos  ofícios  especializados,  as  matérias  judiciais  e 
extrajudiciais remanescentes, quais sejam, as relacionadas às 2ª, 3ª e 5ª CCRs, e custos 
legis correlatos, serão distribuídas, de forma equânime, entre os ofícios 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 
8º e 9º.

…............................................................................

Art.  7º  -  Os  processos  judiciais  cíveis  que  vierem para  manifestação  do  Ministério 
Público  Federal  como  fiscal  da  lei,  excetuados  aqueles  específicos  dos  ofícios 
especializados, câmaras e custos legis correlatos, na forma do art. 82 do CPC, do art. 18, 
§ 2º, da Lei Complementar 76/93 e outros, serão distribuídos a todos os ofícios.(Redação 
dada pela PORTARIA Nº , DE 21 DE SETEMBRO DE 2011. 

Parágrafo único – A lotação de cada Ofício deverá observar a deliberação do colégio de 
procuradores da unidade respeitadas normas do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

Art. 8º - A distribuição dos feitos judiciais será realizada no módulo automático, sendo 
equitativa  com  relação  à  titularidade  e  à  substituição  dentro  de  cada  grupo  de 
distribuição, assim configurados no Sistema Único:

I – PRDC;

II- PRE;

III- Grupo Geral, composto pelos ofícios 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9);

IV- Grupo Especializado, composto pelos ofícios 1 e 2);

V - Custos Legis, composto por todos os ofícios participam.

§  1º  As  novas  regras  de  distribuição  não  retroagem,  mantendo-se,  portanto,  as 
distribuições anteriormente efetuados pela  numeração dos autos judiciais.

§ 2º Ficam devidamente vinculados pela distribuição os ofícios titulares e substitutos 
com os respectivos autos.

§  3º  A  “Distribuição”  não  se  confunde  com  “Conclusão”,  sendo  aquela  a 
responsabilidade pelo auto judicial e esta a movimentação dos autos.

§ 4º - A distribuição será vinculada quando ocorrer prevenção, conexão, continência e 
designação prevista no art. 28 do Código de Processo Penal.

§ 5º – Será considerado prevento o ofício:  1) por autoria,  no caso de petição inicial 
devidamente  distribuída,  2)  por  requisição  de  instauração  de  procedimento 
investigatório, 3) por conexão a auto extrajudicial, 4) por dependência a auto Judicial ou 
procedimento investigatório ou 5) por ter, de qualquer forma, observando o disposto no 
art. 32, conhecido ou ensejado a questão, inclusive quando da comunicação de flagrante, 
pedido  de  liberdade  ou  medida  cautelar  protocolizada  pela  Justiça  Federal,  exceto 
quando o conhecimento da matéria ocorrer no regime de plantão, em feito que caberia a 
outro membro.

§  6º  -  As  demandas  que  resultarem  de  desmembramentos  serão  distribuídas  ao 
procurador natural do processo desmembrado, independente da nova numeração que lhe 
foi atribuída e de se tratar de ação cível, inquérito policial ou ação penal.



Art.  9º  –  No ato  da distribuição,  além do titular,  serão fixados,  quando possível,  os 
primeiro e segundo substitutos, no momento da primeira entrada dos autos no Sistema 
Único, obedecendo à ordem de substituição.

Art. 10 - (...)

III - se a ausência do Procurador se der em virtude de consultas e exames médicos, a 
audiência passará, automaticamente, para o Procurador substituto, observados os mesmos 
critérios acima, e haverá compensação;

(...)

VI -   se a ausência do Procurador ocorrer tendo em vista itinerâncias, participação em 
encontros, cursos e outros, no âmbito da PGR, PFDC, ESMPU e Câmaras, cuja vaga foi 
obtida  por  inscrição  voluntária,  inclusive  por  sorteio,  e  afastamentos  por  questões 
particulares, inclusive para participar como palestrante em eventos fora do âmbito da 
PGR, a substituição dar-se-á somente mediante acordo suficientemente prévio com um 
colega  que  possa  substituí-lo,  devendo  o  contato  ser  realizado,  exclusivamente,  de 
Procurador para Procurador, sem intervenção de servidor. 

Art.  11  –  Durante  afastamento  legal,  não  haverá  conclusão  de  titularidade  e  de 
substituição  para  o  ofício  titularizado  pelo  membro  legalmente  afastado,  o  que  não 
interrompe a distribuição de titularidade e de substituição.

(…)

§  3º  –  A  estrutura  de  pessoal  do  Ofício  temporariamente  titularizado  pelo  membro 
legalmente afastado será responsável pela adoção das providências determinadas pelo 
substituto legal do titular, salvo determinação em contrário daquele.

Art.  12 - No caso de férias ou licenças,  a conclusão dos autos judiciais  e inquéritos 
policiais, a partir de dois dias úteis anteriores ao início do afastamento, será feita com 
indicação da COORJU para que a assessoria os despache com o ofício substituto.

§ 1º – A conclusão dos autos diretamente para o titular do Ofício voltará a ser realizada a 
partir do segundo dia útil anterior ao retorno do Procurador da República, que, no caso de 
interrupção  de  férias  ou  licenças,  deverá  comunicar  sua  intenção  à  COORJU,  com 
antecedência de três dias úteis, pessoalmente ou por meio de sua secretaria, para que 
reinicie a distribuição ao titular do Ofício, podendo fazê-lo por meio eletrônico.

Art. 12-A – As distribuições e as conclusões ao Procurador da República titular da chefia 
administrativa deverão observar os atos normativos da Procuradoria-Geral da República.

Art. 12-B  – Caberá ao membro que pretender se ausentar informar à COORJU e aos 
servidores lotados em seu gabinete, após acordo firmado e nas hipóteses delineadas no 
art. 10 para os casos de não substituição obrigatória, o membro que ficará responsável 
para apreciar os autos conclusos ao ofício sob sua titularidade.



Art.  13  -  A  distribuição  dos  procedimentos  extrajudiciais  será  realizada  no  módulo 
automático,  após  determinação  do  Procurador-distribuidor,  observando  o  critério 
isonômico, de conformidade com a alternância estabelecida pelo sistema informatizado 
de controle de processos e procedimentos.

(...)

§ 2º – Aplica-se aos procedimentos extrajudiciais a regra de distribuição disposta nos §§ 
4º, 5º e 6º do art. 8º desta Portaria.

(...)

Art. 13-A – O Procurador-distribuidor será definido em escala semanal entre os membros 
lotados em cada unidade do estado.

Art. 14 - (...)

§ 1º - Os procedimentos extrajudiciais que exijam atuação urgente, serão despachados, 
quando das hipóteses previstas no art. 10 para os casos de substituição automática, pela 
assessoria do Ofício natural com o Procurador de outro Ofício com atribuição para a 
matéria  de  acordo  com  o  último  numeral  componente  de  seu  número  ou  os 
sucessivamente anteriores, recorrendo-se à alternância caso não seja possível aplicar as 
regras anteriores.

(...)

§ 3º – Aplica-se aos autos extrajudiciais o disposto no art. 12-A da presente portaria. 

…............................................................................

Art. 25. (...)

(...)

§ 1º - Quando o afastamento der-se por interesse público, o que não inclui afastamento 
para  capacitação  e  especialização,  não  ocorre  a  vacância  do  Ofício,  ao  qual  poderá 
retornar o Procurador afastado, independentemente do prazo de afastamento.

(...)

…............................................................................

Art. 30 – (...)

§ 1º – Em se tratando de suspeição por foro íntimo, a compensação seguirá o critério 
único e exclusivo do Procurador recebedor, que terá a faculdade de utilizar-se do auxílio 
do procurador averbado.

§ 2º - Não haverá compensação automática de distribuição de autos judiciais. Se houver 
necessidade, a compensação será feita manualmente.
•
Art. 30-A - Caberá ao Procurador-distribuidor, após apreciar as representações e outros 
expedientes que lhe forem apresentados, determinar, respeitadas as hipóteses elencadas 
no art. 8º, a livre distribuição.



…...........................................................................

Art. 32 -  O Procurador da República que, nas hipóteses do art. 8º, determinar, de ofício e 
nos  limites  de  suas  atribuições,  instauração  de  qualquer  procedimento,  inclusive 
inquérito policial, ou adotar medida judicial, observadas, no que couber, as resoluções do 
CSMPF e  do  CNMP,  torna  o  respectivo  Ofício  prevento  para  o  caso,  não  gerando 
compensações. 

Parágrafo único – (...)

Art. 33 – Os procedimentos  administrativos  e judiciais  sigilosos serão movimentados 
fisicamente  entre  a  COORJU,  por  intermédio  dos  seus  Núcleos,  e  os  gabinetes, 
devidamente lacrados, ocasião em que serão recepcionados e conferidos por servidores 
previamente designados pelos titulares dos Ofícios. Os referidos procedimentos deverão 
ser devolvidos pelo responsável à COORJU, por intermédio dos seus Núcleos, via guia 
de remessa, igualmente lacrados.

(...)”

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições em 
contrário. 

VICTOR CARVALHO VEGGI

Publicado no BSMPF, nº 19, 1ª quinzena out 2011. p. 213.
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