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Regulamenta a L  ei nº 13.024, de 26 de agosto de 2014  , e fixa diretrizes aos
Conselhos  Superiores  dos  ramos  do  Ministério  Público  da  União,  para
uniformizar os atos decorrentes deste ato conjunto.

O  PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA  e  o  CONSELHO  DE

ASSESSORAMENTO  SUPERIOR  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DA  UNIÃO,  no  uso  das

atribuições que lhes conferem os arts. 26, incisos VIII e XIII, e 31 da Lei Complementar n  º   75, de  

20 de maio de 1993, e o art. 14 da Lei n  º   13.024, de 26 de agosto de 2014  , resolvem:

CAPÍTULO I

Disposições preliminares

Art. 1º A definição e organização dos ofícios criados pela  Lei n  º   13.024, de 26 de  

agosto de 2014, no âmbito do Ministério Público da União regem-se pelo disposto no presente

regulamento e, no que couber, pelo que dispõe a Lei Complementar n  º   75, de 20 de maio de 1993.  

Art. 2º Para os fins deste regulamento, considera-se:

I  -  unidade:  Procuradoria-Geral  da  República,  Procuradoria-Geral  do  Trabalho,

Procuradoria-Geral  de  Justiça  Militar,  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e

Territórios,  Procuradorias  Regionais  da  República,  Procuradorias  Regionais  do  Trabalho,
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Procuradorias  de  Justiça  Militar,  Procuradorias  da  República  nos  Estados  e  nos  Municípios,

Procuradorias do Trabalho nos Municípios e Promotorias de Justiça;

II - ofício: menor unidade de atuação funcional individual no âmbito do Ministério

Público da União, com sede nas unidades mencionadas no inciso anterior;

II - ofício: unidade de lotação e de administração do Ministério Público da União, na

forma dos artigos 81, 114, 147 e 180 da  Lei Complementar nº 75, de 1993; (Redação dada pela

Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020  )  

III - ofício geral: ofício com atribuição universal;

III - ofício de lotação: a menor unidade de atuação funcional individual comum ou

especial no âmbito do Ministério Público da União; (Redação dada pela Portaria PGR/MPU nº 128,

de 18 de dezembro de 2020  )  

III-A - ofício comum: ofício de provimento exclusivo, por nomeação, remoção ou

promoção,  com exercício  de  atribuições  comuns  relativas  à  atividade  finalística  do  Ministério

Público da União (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

III-B - ofício especial: ofício de provimento exclusivo, por designação ou mandato,

com  exercício  de  atribuições  especiais  decorrentes  de  previsão  expressa  em  lei  e  relativas  à

atividade finalística do Ministério Público da União; (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 128, de

18 de dezembro de 2020)

III-C - ofício de administração: ofício de provimento exclusivo, por designação ou

mandato, com exercício de atribuições especiais decorrentes de previsão expressa em lei ou de sua

descentralização e relativas à atividade administrativa privativa de membro do Ministério Público

da União; (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

IV  -  ofício  especializado:  ofício  ao  qual  compete  o  exercício  de  atribuições

específicas, em caráter exclusivo ou não;

IV - acumulação de ofício: titularidade simultânea de mais de um ofício comum,

especial ou de administração; Redação dada pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de

2020  )  

IV - A substituição de ofício: atuação temporária em ofício de que não seja titular;

(Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

V - ofício não distribuído: ofício ainda não alocado em uma unidade;

VI - ofício distribuído: ofício alocado em uma unidade;
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VII  -  ofício  provido  com designação  vigente:  ofício  distribuído  e  com  membro

designado e em  exercício de suas atribuições;

VIII - ofício provido com designação suspensa: ofício distribuído e com membro

designado, mas em exercício de outras funções, com prejuízo de suas atribuições ordinárias;

IX - ofício vago: ofício distribuído, mas temporariamente sem membro designado

para o exercício de suas atribuições;

X - quadro efetivo de ofícios: número de ofícios distribuídos para a unidade;

XI - quadro real de ofícios: número de ofícios providos na unidade;

XII - divisão: conjunto de ofícios especializados reunidos ou não em núcleos;

XIII - núcleo: conjunto de ofícios especializados dentro de uma divisão;

XIV - colégio da unidade: reunião de todos os membros lotados na mesma unidade.

Parágrafo único. Os colégios das Procuradorias da República em Municípios e das

Procuradorias do Trabalho em Municípios, de que trata o inciso XIV, integram, respectivamente, as

Procuradorias da República e as Procuradorias Regionais do Trabalho a que estão vinculadas.

CAPÍTULO II

Da criação, da distribuição e da extinção dos ofícios

SEÇÃO I

Da criação dos ofícios

Art. 3º O número de ofícios corresponde ao de cargos de membros criados por lei

para cada um dos ramos do Ministério Público da União em todos os níveis das carreiras, conforme

disposto no art. 10 da Lei n  º   13.024/2014  .

Parágrafo  único.  A criação  de  novos  cargos  implicará,  de  forma  automática,  o

acréscimo correspondente de novos ofícios.

Art. 4º São considerados providos os ofícios atualmente ocupados por membros do

Ministério Público da União, com designação vigente ou não.

Art. 5º São considerados vagos os ofícios em número equivalente, por unidade, ao

máximo de membros do Ministério Público da União que ali já tiveram lotação, não se admitindo a

divisão das unidades em ofícios com base na previsão de lotação máxima de membros, subtraídos

os ofícios providos nos termos do artigo anterior.

SEÇÃO II

Da distribuição dos ofícios
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Art.  6º Incumbe ao Procurador-Geral  de  cada  ramo distribuir  os  ofícios  entre  as

unidades.

Parágrafo único. Cabe ao Procurador-Geral de cada ramo fixar o número de ofícios.

Art. 7º Distribuídos os ofícios, estes comporão os quadros efetivos das unidades.

Subseção I

Da distribuição dos ofícios nas classes iniciais das carreiras

Art. 8º A primeira distribuição dos ofícios na classe inicial da carreira será realizada à

medida que forem sendo providos os cargos vagos correspondentes, observadas as prioridades de

lotação  definidas  pelo  Conselho  Superior  de  cada  ramo,  nos  termos  do  art.  194  da  Lei

Complementar n  º   75, de 20 de maio de 1993.  

Subseção II

Da distribuição dos ofícios nas demais classes das carreiras

Art. 9º A distribuição inicial dos ofícios criados nas demais classes da carreira, nos

termos do parágrafo único do art. 3º, dar-se-á por ato do Procurador-Geral de cada ramo.

Parágrafo único. Os efeitos financeiros decorrentes da investidura dar-se-ão com o

provimento dos respectivos cargos, mediante promoção.

Art.  10.  Na  hipótese  de  vacância  dos  cargos  referidos  no  art.  270  da  Lei

Complementar n  º   75, de 20 de maio de 1993  , incumbe ao Procurador-Geral da República a sua

alocação e de seu respectivo ofício em uma das Procuradorias Regionais da República.

Subseção III

Da redistribuição definitiva e temporária de ofícios

Art. 11. O Procurador-Geral de cada ramo, ouvido o respectivo Conselho Superior,

poderá redistribuir ofícios vagos, tendo em vista as seguintes hipóteses:

Art. 11. O Procurador-Geral de cada ramo, ouvido o respectivo Conselho Superior,

poderá redistribuir ofícios, tendo em vista as seguintes hipóteses: (Redação dada pelo   Ato Conjunto  

P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de abril de 2016)  

I - criação, fusão ou extinção de unidades;

II - reorganização territorial de atribuições;

III - significativa alteração do volume de trabalho na unidade;

IV - divisão equitativa da carga de trabalho.
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Parágrafo único. No âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o

Procurador-Geral,  ouvido o  Conselho  Superior,  poderá  redistribuir  ofício  provido  em razão de

desmembramentos circunscricionais,  desde que criados com essa previsão,  podendo resultar em

alteração das atribuições.

Art. 12. O Procurador-Geral de cada ramo, ouvido o respectivo Conselho Superior,

poderá redistribuir temporariamente ofício vago de uma unidade para outra, por até 4 (quatro) anos,

para atender a necessidade extraordinária e de caráter transitório.

Art. 12. O Procurador-Geral de cada ramo, ouvido o respectivo Conselho Superior,

poderá redistribuir temporariamente ofício de uma unidade para outra, por até 4 (quatro) anos, para

atender  a  necessidade  extraordinária  e  de  caráter  transitório.  (Redação dada  pelo    Ato  Conjunto  

P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de abril de 2016)  

§ 1º A redistribuição temporária poderá ocasionar, na sua vigência, a alteração das

atribuições do ofício para atender às necessidades da unidade de destino.

§  2º A alteração  das  atribuições  do  ofício  redistribuído,  quando  necessária,  será

determinada pelo Procurador-Geral  de cada ramo no ato da redistribuição,  ouvido o respectivo

Conselho Superior.

§ 3º Findo o período de redistribuição temporária, o ofício retornará à unidade de

origem, com a restauração de suas atribuições originárias, se for o caso, ressalvada a hipótese de

reestruturação de atribuições, na forma do art. 20, § 2º, deste regulamento.

§ 4º Se os motivos da redistribuição temporária cessarem antes do termo final do

prazo inicialmente previsto, o Procurador-Geral de cada ramo determinará o retorno do ofício à

unidade de origem, aplicando-se, no que couber, o § 3º deste artigo.

§ 5º O provimento do ofício redistribuído temporariamente será efetivado mediante

prévio concurso de remoção.

§  5º  O  provimento  do  ofício  vago  redistribuído  temporariamente  será  efetivado

mediante prévio concurso de remoção. (Redação dada pelo   Ato Conjunto P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de  

abril de 2016)

§ 6º  Provido o ofício redistribuído temporariamente,  o  membro designado ficará

lotado na unidade de origem com exercício na unidade de destino.

§ 6º O membro designado para o ofício redistribuído temporariamente, ficará lotado

na unidade  de  origem com exercício  na  unidade  de  destino.  (Redação dada  pelo    Ato  Conjunto  

P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de abril de 2016)  

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83623/ATC_PGR_CASMPU_2016_1.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83623/ATC_PGR_CASMPU_2016_1.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83623/ATC_PGR_CASMPU_2016_1.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83623/ATC_PGR_CASMPU_2016_1.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83623/ATC_PGR_CASMPU_2016_1.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83623/ATC_PGR_CASMPU_2016_1.pdf


§ 7º A designação do membro para ofício redistribuído temporariamente não poderá

ser alterada por remoção a pedido ou permuta.

§ 7º A designação do membro para ofício vago redistribuído temporariamente não

poderá  ser  alterada  por  remoção  a  pedido  ou  permuta.  (Redação  dada  pelo    Ato  Conjunto  

P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de abril de 2016)  

§ 8º A limitação temporal prevista no caput deste artigo poderá ser ultrapassada, por

no máximo mais 4 (quatro) anos,  mediante decisão fundamentada do Procurador-Geral de cada

ramo, em face de restrições orçamentárias que possam comprometer o regular retorno do ofício à

unidade de origem e na pendência de estudos ou de tramitação no respectivo Conselho Superior de

proposta  de  redistribuição  definitiva  do  ofício  temporariamente  redistribuído.  (Incluído  pela

Portaria PGR/MPU nº 147, de 19 de dezembro de 2019)

SEÇÃO III

Da extinção dos ofícios

Art. 13. A extinção de cargo vago implicará, de forma automática, a extinção de

ofíciona classe correspondente, preferencialmente dentre os não distribuídos.

Art. 14. A extinção de ofícios distribuídos, providos ou vagos, acarretará de forma

automática a revisão do quadro efetivo da unidade atingida.

CAPÍTULO III

Da organização das unidades e da fixação das atribuições

SEÇÃO I

Da organização das unidades

Art. 15. As unidades serão organizadas em ofícios gerais ou especializados.

Art. 15. As unidades serão organizadas em ofícios de lotação comuns, especiais e de

administração. (Redação dada pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

§ 1º Os ofícios deverão ser ordenados por unidade, em número correspondente ao seu

quadro efetivo.

§  1º.  Os  ofícios  comuns  deverão  ser  ordenados,  por  unidade,  em  número

correspondente ao quadro efetivo de membros do Ministério Público da União (Redação dada pela

Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

§ 2º Nas unidades que contarem um só ofício, este será designado pela expressão

ofício único.
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§ 3º. Os ofícios especiais e de administração serão fixados pelo Procurador Geral de

cada ramo em quantitativo estabelecido pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, ou

pela legislação correspondente, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira para a sua

acumulação. (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

§ 4º. A distribuição dos ofícios especiais e de administração e a designação de seus

titulares fica condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira para a sua acumulação e ao

atendimento aos limites previstos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído

pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

§ 5º. Atingido o limite previsto no artigo 59, § 1º, II, da Lei Complementar nº 101, de

4 de maio de 2000, os ofícios especiais e de administração poderão ser desinstalados. (Incluído pela

Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

Art.  16.  A especialização,  quando  for  o  caso,  pode  dar-se  por  matéria,  função,

território ou outro critério relevante, observadas as diretrizes do art. 19.

Art. 17. As unidades que contarem mais de 10 (dez) ofícios em seu quadro efetivo

poderão funcionar em divisões organizadas por matéria ou outro critério relevante,  consoante o

disposto no art. 19.

Parágrafo único. As divisões poderão comportar especializações internas, caso em

que os ofícios de mesma atribuição comporão núcleos vinculados à respectiva divisão.

Art. 18. Nas unidades organizadas em divisões, a distribuição dos ofícios entre estas

deverá observar critérios quantitativos mínimos que assegurem proporcionalidade entre as diversas

áreas de atuação das Câmaras de Coordenação e Revisão, nos termos do regulamento do respectivo

Conselho Superior.

Parágrafo  único.  Havendo  na  unidade  ofício  com  atribuições  cumulativas  em

matérias afetas a  mais de uma área de atuação,  a  pertinência respectiva será  determinada pela

atribuição preponderante, nos termos do regulamento do respectivo Conselho Superior.

SEÇÃO II

Da fixação das atribuições

Art.  19.  A fixação  das  atribuições  dos  ofícios  deverá  pautar-se  pelos  seguintes

princípios:

I  -  razoabilidade  na  distribuição  quantitativa  dos  ofícios  entre  as  funções

institucionais;

II - interesses e especificidades do meio social imediatamente sujeito à atuação de

cada unidade;
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III - equilíbrio entre a especialização e a generalidade;

IV - equitatividade da divisão de trabalho;

V -  correspondência  com  os  temas  de  atuação  das  Câmaras  de  Coordenação  e

Revisão.

Parágrafo único. O disposto no inciso V aplica-se ao Ministério Público Federal e ao

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

SEÇÃO III

Das disposições comuns

Art.  20.  O  Conselho  Superior  de  cada  ramo  estabelecerá  a  organização  e  as

atribuições dos ofícios de cada unidade.

§ 1º A organização e a divisão das atribuições entre seus ofícios levará sempre em

conta o quadro efetivo e serão revistas a cada alteração deste.

§ 2º As unidades poderão propor ao Presidente do Conselho Superior de cada ramo,

no interesse do serviço e a qualquer tempo, a modificação das atribuições dos respectivos ofícios,

inclusive nas hipóteses do art. 12.

§  3º Regulamento  do  Conselho  Superior  de  cada  ramo  disporá  sobre  os

procedimentos de elaboração da proposta pelas unidades, especialmente sobre o prazo e a forma de

encaminhamento  e  os  procedimentos,  bem  como  sobre  os  prazos  de  tramitação,  entre  outros

aspectos essenciais para a efetivação do disposto neste artigo.

CAPÍTULO IV

Do funcionamento dos ofícios

SEÇÃO I

Da instalação dos ofícios

Art. 21. O ofício distribuído para uma unidade, provido ou não, será instalado por ato

do Procurador-Geral de cada ramo.

SEÇÃO II

Da distribuição de feitos

Art.  22.  A  distribuição  de  feitos  para  os  ofícios  instalados  será  imediata,

automatizada, aleatória, impessoal, equitativa, contínua e levará em conta a divisão de atribuições e

o quadro efetivo da unidade, consoante os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de cada

ramo.



Art. 23. Os feitos para os quais o membro com atribuição ordinária esteja impedido

ou suspeito serão redistribuídos para outro ofício na mesma unidade, mediante compensação.

Parágrafo  único.  Nas  unidades  cujo  quadro  real  contar  com  um  único  membro

designado, as hipóteses de impedimento e suspeição não acarretarão redistribuição, designando-se

membro para atuação específica.

Art. 24. A atuação em ofício será individual, admitida a atuação conjunta em um ou

mais feitos determinados ou em funções específicas, por meio de designação do Procurador-Geral

de cada ramo, preservado o princípio do Promotor natural.

Parágrafo único. Quando a designação para atuação conjunta importar em atuação

perante  órgãos  jurisdicionais  diferentes  dos  previstos  para  o  nível  da  carreira,  observar-se-á  o

disposto nos arts. 57, XIII, 98, XI, 131, XI, 166, XIV, da Lei Complementar n  º   75/1993  .

Capítulo V

Das substituições

SEÇÃO I

Regras gerais

Art. 25. Uma vez distribuídos os feitos aos ofícios, a estes permanecem vinculados,

ainda que vago o ofício, ausente por qualquer motivo o seu titular ou suspensa a designação.

Art.  26.  Será  designado  membro  para  atuação  em  substituição,  nas  seguintes

hipóteses:

I - ofício vago;

II - ofício provido com designação suspensa;

III - quando o titular de ofício provido estiver em gozo de férias, licenciado, afastado

ou, por qualquer motivo, ausente por período superior a 3 (três) dias úteis.

III  -  quando  o  titular  de  ofício  provido  estiver  em fruição  de  férias,  licenciado,

afastado ou ausente por qualquer motivo.  (Redação dada pela Portaria PGR/MPU nº 7, de 31 de

janeiro de 2019)

Parágrafo único. Na hipótese do art. 220, § 1º, da Lei Complementar n  º   75, de 20 de  

maio  de  1993,  não  haverá  designação  de  membro  em  substituição,  sendo  os  casos  urgentes

resolvidos pelos membros de plantão, nos termos do regulamento do Conselho Superior de cada

ramo.

Art. 27. O membro designado em substituição responde pelos feitos e procedimentos,

judiciais  e  extrajudiciais,  distribuídos  ao  ofício  no  período  da  substituição,  bem  como  pelas
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audiências ou sessões respectivas, salvo ocorrendo coincidência de data e horário, hipótese em que

a  substituição  para  tais  atos  processuais  recairá  sobre  os  demais  membros  da  mesma unidade,

mediante compensação, nos termos definidos pelo Conselho Superior de cada ramo.

§ 1º Ao membro designado em substituição é vedado restituir os feitos recebidos

durante aquele período sem a devida manifestação, a qual deverá ser feita ainda que após o termo

final da designação.

§ 2º Quanto aos feitos recebidos no ofício anteriormente ao período da substituição, o

membro designado estará  obrigado a adotar  medidas urgentes  e  efetuar  todas as manifestações

necessárias para evitar preclusão de qualquer espécie ou perecimento de direito,  nos termos do

regulamento do Conselho Superior de cada ramo.

§ 3º O regulamento do Conselho Superior de cada ramo disporá sobre a possibilidade

de compensação e restituição dos feitos não contemplados nas hipóteses anteriores. 

§  4º  Nos  afastamentos  por  período  igual  ou  superior  a  5  (cinco)  dias  úteis,  a

conclusão de todos os processos deve ser suspensa: (I  ncluído pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15  

de fevereiro de 2023  )  

§  4º  Nos  afastamentos  por  período  igual  ou  superior  a  5  (cinco)  dias  úteis,  a

conclusão de todos os processos deve ser suspensa, para o membro substituído, nos 2 (dois) dias

úteis anteriores ao termo inicial do período afastamento. (Redação dada pela Portaria PGR/MPU nº

62, de 24 de abril de 2023)

I - para o membro substituído, nos 2 (dois) dias úteis anteriores ao termo inicial do

período  afastamento  e;  (I  ncluído  pela  Portaria  PGR/MPU nº  30,  de  15  de  fevereiro  de  2023  )  

(Revogado pela Portaria PGR/MPU nº 62, de 24 de abril de 2023)

II - para o membro designado em substituição nos 2 (dois) dias úteis anteriores ao

termo final da substituição. (I  ncluído pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

(Revogado pela Portaria PGR/MPU nº 62, de 24 de abril de 2023)

§ 5º Aos membros em exercício nos ofícios especiais suspende-se a distribuição, em

caso de licença, férias e outros afastamentos por período igual ou superior a 5 (cinco) dias úteis, 2

(dois) dias antes do início do afastamento, sendo restabelecida a distribuição normal ao seu ofício 2

(dois) dias úteis antes de seu retorno. (I  ncluído pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de  

2023  )  

§ 5º Aos membros em exercício nos ofícios especiais suspende-se a distribuição, em

caso de licença, férias e outros afastamentos por período igual ou superior a 5 (cinco) dias úteis, 2

(dois) dias antes do início do afastamento. (Redação dada pela Portaria PGR/MPU nº 62, de 24 de

abril de 2023)
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§ 6º  Não se  aplica  a  regra dos  §§ 4º  e  5º  quando o processo,  procedimento ou

documento demandar medida urgente ou cujo prazo para manifestação seja igual ou inferior a 48

(quarenta e oito) horas. (I  ncluído pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )   

§ 6º Nas hipóteses dos §§ 4º e 5º, os feitos distribuídos ao ofício do membro afastado

serão conclusos aleatoriamente entre os membros titulares dos ofícios que compuserem a unidade,

permitida a divisão em unidades de âmbito regional, nos termos do art. 6º da Portaria PGR/MPF nº

166, de 20 de março de 2023. (Redação dada pela Portaria PGR/MPU nº 62, de 24 de abril de 2023)

§ 7º Nos casos de designação compulsória para ofícios vagos, o prazo de designação

deve findar 2 (dois) dias úteis antes de férias, fruição de folga compensatória, licença prêmio e

outros  afastamentos,  caso  haja  requerimento  protocolado  no  mínimo  30  (trinta)  dias  antes  da

designação. (I  ncluído pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

Art. 28. Não será designado para atuação em substituição o membro do Ministério

Público da União que, por qualquer motivo, tiver reduzida sua carga de trabalho por decisão dos

órgãos da administração superior de qualquer dos ramos.

Art. 29. As hipóteses de substituição por impedimento ou suspeição do titular do

feito observarão o disposto no art. 23 deste regulamento.

Art. 30. Os membros que tenham sido designados para atuação na forma do art. 24

deste regulamento substituir-se-ão reciprocamente nos respectivos feitos ou funções.

Art. 31.  A designação em substituição pode dar-se com ou sem deslocamento do

membro de sua sede funcional.

Art. 32. A designação para substituição que importe deslocamento do membro de sua

sede funcional não admitirá a acumulação das atribuições em substituição com aquelas afetas ao

ofício originário.

Art. 32. A designação para substituição que importe deslocamento do membro de sua

sede funcional não admitirá a acumulação das atribuições em substituição com aquelas afetas ao

ofício originário. (Redação dada pelo   Ato Conjunto P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de abril de 2016)  

Art.  32.  A designação  para  substituição  deve  se  dar  preferencialmente  na  forma

remota,  sem necessidade  de  deslocamento  do  membro  à  sede  funcional  do  ofício  substituído.

(Redação dada   pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

§  1º Admitir-se-á,  entretanto,  a  acumulação de  ofícios  nos  casos  em que houver

deslocamento ocasional de membro nas unidades situadas dentro da mesma zona metropolitana,

aglomeração  urbana  ou  microrregião,  constituídas  por  municípios  limítrofes  e  regularmente

instituídas e, ainda, naquelas definidas em regulamento como de atuação concentrada em polos.
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§  1º  Em  casos  justificados  e  devidamente  fundamentados,  pode  haver  o

deslocamento do membro substituto de sua sede funcional, pelo período integral de substituição.

(Redação dada   pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

§ 2º Compete ao Procurador-Geral de cada ramo do Ministério Público da União

estabelecer,  na forma do parágrafo anterior,  as  unidades  em que é  possível  a  acumulação com

deslocamento ocasional de membro.

§  2º  Na hipótese  do  parágrafo  anterior,  salvo  razões  fundamentadas,  não  haverá

acúmulo das atribuições em substituição com aquelas afetas ao seu ofício originário. (Redação dada

pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

§ 3º Poderá ser permitido o deslocamento ocasional na designação em substituição na

modalidade  remota,  desde  que  seja  exclusivamente  para  audiências  ou  atos  de  investigação

vinculados aos ofícios acumulados. (Incluído pelo   Ato Conjunto P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de abril de  

2016)

§  3º  É  permitido  o  deslocamento  ocasional  na  designação  em  substituição  na

modalidade remota, para a participação em atos, judiciais ou extrajudiciais, nas quais a presença

física se faça necessária. (Redação dada   pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

§ 4º Durante o período de acumulação em substituição não poderão ser autorizados

deslocamentos  que  não  vinculados  aos  ofícios  acumulados.  (Incluído  pelo    Ato  Conjunto  

P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de abril de 2016)  

§  4º  Durante  o  período  de  acumulação  em  substituição  somente  poderão  ser

autorizados deslocamentos inferiores a 4 (quatro) dias úteis, sem prejuízo do cumprimento de todas

as regras de acumulação de ofícios. (Redação dada pelo Ato Conjunto nº 1, de 3 de fevereiro de

2017) (Revogado p  ela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

Art.  33.  A designação  em substituição  pode  dar-se  com ou  sem acumulação  de

ofícios.

Art. 34. A designação em substituição que importe acumulação de ofícios dar-se-á no

âmbito da mesma unidade em qualquer das classes da carreira, ressalvado o disposto no art. 52.

Art.  34.  As substituições que importarem acumulação de ofícios serão efetivadas

dentro das mesmas classes da carreira ou entre os membros que, apesar de pertencerem a classes

diversas, estejam lotados na mesma unidade. (Redação dada   pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15  

de fevereiro de 2023  )  

Parágrafo  único.  As  substituições  que  importarem  acumulação  de  ofícios  serão

efetivadas dentro das mesmas classes da carreira ou entre os membros que, apesar de pertencerem a
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classes diversas, estejam lotados na mesma unidade. (Revogado p  ela Portaria PGR/MPU nº 30, de  

15 de fevereiro de 2023  )  

Art. 35. A designação de membro em substituição que importe acumulação de ofícios

não poderá superar o prazo máximo contínuo de 90 dias, salvo se não houver outro membro apto à

substituição na mesma unidade.

Art. 36. A designação de membro em substituição que importe acumulação de ofícios

estará  condicionada  à  demonstração da  regularidade  com o serviço,  nos  termos  definidos  pelo

regulamento do respectivo Conselho Superior.

Parágrafo único. Caberá à Corregedoria de cada ramo manter cadastro atualizado dos

membros em situação de regularidade com o serviço.

Art.  37.  Desistindo  o  membro  da  designação  em  substituição  que  importe

acumulação de ofícios, a desistência formulada não operará efeitos enquanto não houver apreciação

e manifestação do Procurador-Geral ou da autoridade delegada.

Art. 38. A designação em substituição prevista nos arts. 47, 110, parágrafo único,

143, §§ 1º e 2º e 145, parágrafo único, da Lei Complementar n  º   75, de 20 de maio de 1993  , não

importará acumulação de ofícios.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, no que couber, ao Ministério Público

do Distrito Federal e Territórios.

Art. 39. O Conselho Superior de cada ramo estabelecerá os critérios de designação

em substituição de acordo com as seções II, III, IV e V deste capítulo, que se dará a partir de listas

formuladas com base nos seguintes critérios:

I - impessoalidade;

II - antiguidade na classe;

III - alternância das designações.

Parágrafo único. Os regulamentos de cada Conselho Superior poderão estabelecer

preferência  na  designação  para  substituição,  levando  em  conta  a  especialização  dos  ofícios

envolvidos.

Art. 40. O regulamento deverá contemplar:

I - hipóteses de substituição sucessiva;

II - regras de compulsoriedade de substituição na hipótese de não haver membro

habilitado;

III - prazo e forma de elaboração da proposta das unidades.
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SEÇÃO II

Da substituição nas unidades

Art.  41.  Os colégios das unidades elaborarão proposta de lista de designação em

substituição com base nos quadros reais de cada uma delas, observado o disposto na seção I deste

capítulo.

Parágrafo  único.  As  propostas  serão  encaminhadas  pela  chefia  da  unidade  ao

Procurador-Geral de cada ramo para homologação.

Art. 42. O Procurador-Geral poderá delegar aos chefes das unidades a atribuição para

designação dos membros em substituição, segundo a lista homologada.

Parágrafo único. Quando não houver membros disponíveis para a substituição, na

unidade  ou  remotamente,  os  chefes  das  unidades  designarão  membros  compulsoriamente,

observados os critérios previstos no artigo 39. (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de

dezembro de 2020)

SEÇÃO III

Da substituição em unidades distintas

Art.  43.  Quando  não  for  possível  ou  conveniente  à  continuidade  do  serviço  a

designação, para substituição cumulativa, de membro lotado na própria unidade, o Procurador-Geral

de cada ramo designará membro em substituição lotado em unidade diversa.

Art. 44. As designações em substituição que importem deslocamento do membro de

sua sede funcional dar-se-ão, preferencialmente, no âmbito da mesma unidade da Federação.

Art.  45.  As  unidades  organizarão,  se  for  o  caso,  proposta  de  lista  estadual  para

designação  em  substituição,  a  partir  da  manifestação  de  vontade  dos  membros  interessados,

observado o disposto na seção I deste capítulo.

Art. 46. A proposta de lista poderá ser regionalizada dentro da unidade da Federação,

admitindo-se a manifestação de vontade dos interessados dirigida à substituição em uma ou mais

localidades.

Art. 47. A proposta de lista será consolidada pela chefia da Procuradoria no Estado e

encaminhada ao respectivo Procurador-Geral, na forma do regulamento do Conselho Superior de

cada ramo.

Art. 48. Recebida a proposta, o Procurador-Geral poderá homologá-la delegando, se

for o caso, aos chefes das unidades a atribuição para designação dos membros em substituição,

segundo a lista homologada, na forma da Lei Complementar n  º   75, de 20 de maio de 1993  .
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Art. 49. Homologada a lista, as designações far-se-ão automaticamente, na ordem e

segundo as preferências manifestadas quando de sua elaboração e os critérios previstos na seção I

deste capítulo.

§  1º Não  será  observada  a  ordem  da  lista  estadual  quando  o  deslocamento  do

membro ocasionar significativo impacto na regularidade do serviço da unidade de origem.

§  2º O  disposto  no  parágrafo  anterior  não  exclui  o  membro  momentaneamente

impedido de atuar em substituição da sua posição na lista estadual.

Art. 50. Não sendo possível, por qualquer motivo, efetivar a designação com base na

lista estadual, o Procurador-Geral de cada ramo designará membro, componente ou não da lista,

para atuação em substituição, independentemente de prévia manifestação de vontade.

Art. 51. As listas estaduais terão validade indeterminada e serão revistas sempre que

se mostrarem insuficientes ou inadequadas, em razão das alterações do quadro real das unidades,

ou, ainda, pela alteração da manifestação de vontade dos seus componentes.

SEÇÃO IV

Da substituição na modalidade remota

Art. 52. Será admitida, excepcionalmente e de forma fundamentada, a substituição

com acumulação de ofícios em unidades distintas, na modalidade remota, quando se mostrar, por

qualquer motivo, inadequada ou desvantajosa a substituição de ofício nos termos das seções II e III

deste capítulo.

Art. 52. Será admitida, excepcionalmente e de forma fundamentada, a substituição

com acumulação de ofícios em unidades distintas, na modalidade remota, quando se mostrar, por

qualquer motivo, inadequada ou desvantajosa a substituição de ofício nos termos das seções II e III

deste capítulo. (Redação dada pelo   Ato Conjunto P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de abril de 2016  )  

§ 1º Caberá exclusivamente ao Procurador-Geral de cada ramo a decisão acerca da

substituição  na  modalidade  de  que  trata  este  artigo,  assim  como  a  unidade  que  proverá  a

substituição, observada sua lista, e a designação do membro.

Art.  52.  Será  admitida  a  substituição  com  acumulação  de  ofícios  em  unidades

distintas,  na  modalidade  remota,  quando  se  mostrar,  por  qualquer  motivo,  inadequada  ou

desvantajosa a substituição de ofício nos termos das seções II e III deste capítulo. (Redação dada

pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

Art.  52.  A substituição com acumulação de ofícios em unidades distintas será na

modalidade remota quando desnecessário o deslocamento físico do membro ao ofício substituído ou

acumulado. (Redação dada   pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  
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§ 1º Caberá ao Procurador-Geral de cada ramo a decisão acerca da substituição na

modalidade de que trata este artigo, assim como a unidade que proverá a substituição, observada

sua lista, e a designação do membro. (Redação dada pelo   Ato Conjunto P  GR/CASMPU nº 1, de 15 de  

abril de 2016)

§ 1º Na modalidade remota há uso exclusivo dos meios de tecnologia e informação

disponíveis no Ministério Público da União, com a comunicação com a assessoria do gabinete do

ofício substituído e a prática de atos por meio eletrônico, bem como a realização de audiências,

judiciais e extrajudiciais, e reuniões, por meio de videoconferência.  (Redação dada    pela Portaria  

PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

§ 2º Somente será admitida a substituição com acumulação na modalidade remota

nas unidades em que houver condições tecnológicas ou operacionais que possibilitem a substituição

sem deslocamento físico ou na hipótese do §1º do art. 32.

§ 2º Somente será admitida a substituição com acumulação na modalidade remota

nas unidades em que houver condições tecnológicas ou operacionais que possibilitem a substituição

sem deslocamento físico. (Redação dada   pela Portaria PGR/MPU nº 30, de 15 de fevereiro de 2023  )  

SEÇÃO V

Da substituição em unidades da Federação distintas

Art.  53.  Quando  não  for  possível  ou  conveniente  à  continuidade  do  serviço  a

designação de membro lotado na mesma unidade da Federação para substituição, o Procurador-

Geral de cada ramo designará membro da mesma classe lotado em unidade da Federação diversa, a

partir de lista nacional.

Art. 53. O Procurador-Geral de cada ramo poderá designar membro da mesma classe

lotado em unidade da Federação diversa, a partir de lista nacional. (Redação dada pela Portaria

PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

Art. 54. A lista de indicações para substituição entre unidades da Federação diversas

será  elaborada  pelo  Procurador-Geral  de  cada  ramo,  na  forma  do  regulamento  do  respectivo

Conselho Superior, observado, no que couber, o disposto nas seções anteriores

Art. 54. A lista de indicações para substituição entre unidades da Federação diversas

será elaborada por meio de sistema eletrônico próprio, de âmbito nacional e com acesso geral a

todos os membros da mesma classe, observados os critérios previstos no artigo 39. (Redação dada

pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

SEÇÃO VI

Das disposições comuns
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Art.  55.  As  regras  previstas  no  presente  capítulo  não  impedem  a  substituição

recíproca, eventual e episódica na prática de atos processuais determinados, audiências e sessões, de

membro do Ministério Público em efetivo exercício por outro lotado na mesma unidade.

Art.  56.  O  afastamento  de  membro  a  serviço,  por  mais  de  3  (três)  dias  úteis,

importará, em regra, o prejuízo de suas atribuições no ofício de origem e a designação de membro

em substituição.

Art. 56. O afastamento de membros a serviço importará, em regra, o prejuízo de suas

atribuições nos ofícios de origem e a designação de membro em substituição. (Redação dada pela

Portaria PGR/MPU nº 7, de 31 de janeiro de 2019)

Art. 57. Em situações excepcionais, quando não se mostrar aconselhável ou viável a

designação de  membro em substituição,  cumulativa  ou  não,  o  Procurador-Geral  de  cada  ramo

poderá, justificadamente, determinar a redistribuição dos feitos vinculados ao ofício, cujo titular

estiver afastado, para dois ou mais ofícios providos na unidade.

CAPÍTULO VI

Da gratificação por substituição que importe acumulação de ofícios

Art.  58.  A  gratificação  será  devida  aos  membros  que  forem  designados  em

substituição, desde que a designação importe acumulação de ofícios por período superior a 3 (três)

dias úteis.

Art. 58. A gratificação será devida aos membros do Ministério Público da União que

forem designados  para  atuar  em mais  de  um ofício  por  período superior  a  3  dias  (três)  úteis.

(Redação dada pela Portaria PGR/MPU nº 7, de 31 de janeiro de 2019)

§ 1º O disposto no caput aplica-se também às hipóteses de acumulação decorrentes

de vacância de ofícios.

§ 2º A percepção da gratificação dar-se-á sem prejuízo das outras vantagens cabíveis

previstas em lei.

§ 2º. A percepção da gratificação dar-se-á sem prejuízo das outras vantagens cabíveis

previstas em lei,  salvo se ambas remunerarem a mesma atividade (Redação dada pela  Portaria

PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

§  3º As  designações  previstas  no  caput deverão  recair  em  membro  específico,

vedados o pagamento em caso de designação simultânea e o rateio da gratificação.

§ 4º. A percepção da gratificação fica condicionada à disponibilidade orçamentária e

financeira, bem como aos limites previstos no art. 20 e 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de

maio de 2000. (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)
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§ 5º.  É  vedada a  percepção de  gratificação pela  substituição  exclusiva  de  ofício

especial ou de administração. (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de

2020)

Art.  59.  O valor  da  gratificação  corresponderá  a  1/3  (um terço)  do  subsídio  do

membro designado à substituição para cada 30 (trinta) dias de exercício de designação cumulativa e

será pago pro rata tempore, computado todo o período de substituição com acumulação.

§ 1º A gratificação por exercício cumulativo de ofícios não será computada para

efeito do terço constitucional de férias.

§  2º  A  gratificação  por  exercício  cumulativo  de  ofícios  será  computada

proporcionalmente  para  o  cálculo  da  gratificação  natalina,  considerando-se  os  meses  em  que

percebida por fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.(NR) (Redação dada pelo     Ato Conjunto  

PGR/CASMPU nº 2, de 12 de julho de 2017)

§ 3º. Para efeitos do pagamento da gratificação, a apuração do período superior a três

úteis,  ainda  que  ocorra  de  forma  descontínua,  será  considerada  dentro  do  mês  do  calendário.

(Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 7, de 31 de janeiro de 2019)

§ 4º. A apuração dos períodos, para efeito de pagamento de gratificação de exercício

cumulativo de ofícios, dar-se-á dentro de cada mês calendário. (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº

7, de 31 de janeiro de 2019)

§  5º.  As  substituições  ininterruptas,  em  meses  subsequentes,  serão  consideradas

como período único para cumprimento do requisito temporal mínimo de que trata o caput. (Incluído

pela Portaria PGR/MPU nº 7, de 31 de janeiro de 2019)

Art.  60.  Quando  a  substituição  que  importe  acumulação  recair  em  ofício  com

desoneração parcial de carga de trabalho em virtude decisão dos órgãos da administração superior

de qualquer dos ramos, o valor da gratificação será equivalente ao percentual de desoneração  do

ofício substituído.

§  1º  Nas  hipóteses  de  desoneração  parcial  ou  integral  da  distribuição  de  ofício

comum para designação de 1 (um) ou mais ofícios especiais ou de administração, a gratificação será

calculada proporcionalmente à soma da carga de distribuição de todos os ofícios titularizados pelo

membro, considerando-se a fração superior a 1 (um) inteiro, não se aplicando o disposto no art. 28.

(Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 88, de 10 de novembro de 2021)

§ 2º Na hipótese do § 1º, o cálculo da gratificação limitar-se-á a 1 (um) inteiro, ainda

que o membro acumule mais de 2 (dois) ofícios. (Incluído pela Portaria PGR/MPU nº 88, de 10 de

novembro de 2021)
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Art.  61.  Não  farão  jus  à  percepção  da  gratificação  o  Vice-Procurador-Geral  da

República,  o  Vice-Procurador-Geral  Eleitoral,  o  Vice-Procurador-Geral  do  Trabalho,  o  Vice-

Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral de Justiça pelo exercício das funções

típicas afetas aos respectivos Procuradores-Gerais.

Art. 62. Não será devida a gratificação nas seguintes hipóteses:

I – substituição em feitos determinados;

II – atuação conjunta de membros do Ministério Público da União;

III – atuação em regime de plantão;

IV – atuação em ofícios durante o período de férias coletivas;

V – atuação durante o período de gozo do abono pecuniário previsto no § 3º do art.

220, segunda parte, da Lei Complementar n  º   75, de 20 de maio de 1993  .  

§ 1º A gratificação não será devida ao Promotor de Justiça Adjunto, salvo quando,

tendo sido designado para ofício de Promotoria de Justiça, acumular, no mesmo período, também

em razão de designação, um segundo ofício.

§  2º Não  será  devido  o  pagamento  de  mais  de  uma  gratificação  pelo  acúmulo

simultâneo de ofícios.

Art. 63. O pagamento da gratificação de que trata este capítulo pressupõe a existência

de ato oficial de designação, expedido pelo Procurador-Geral de cada ramo ou por membro com

delegação.

Art. 64. No Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a substituição com

acúmulo em unidades distintas poderá implicar o pagamento da gratificação por acumulação de

ofícios.

CAPÍTULO VII

Das disposições especiais

Art. 65. Não se aplica o disposto neste regulamento às funções de:

I - Corregedor-Geral; (Revogado pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro

de 2020)

II - Ouvidor; (Revogado pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020

III  -  Membros dos Conselhos Superiores  de cada ramo;  (Revogado pela  Portaria

PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/216869
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/216869
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/216869
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/216869
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/216869
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


IV - Membros em exercício de funções junto à Administração Superior de cada ramo

ou junto ao CNMP; e (Revogado pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020) 

V - Procuradores-Chefes e Coordenadores Administrativos. (Revogado pela Portaria

PGR/MPU nº 182, de 28 de dezembro de 2020)

Art. 66. Nos termos do art. 2º da Lei nº 13.024, de 26 de agosto de 2014, não será

devida a gratificação pelo exercício cumulativo da titularidade dos seguintes ofícios: (Revogado

pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

I - Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Procurador Regional dos Direitos do

Cidadão e Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão;(Revogado pela Portaria PGR/MPU nº 128,

de 18 de dezembro de 2020)

II  -  Membros  das  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão;(Revogado  pela  Portaria

PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

III - Procurador Regional Eleitoral e Promotor de Justiça Eleitoral; e (Revogado pela

Portaria PGR/MPU nº 21, de 22 de março de 2019).

IV - no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conforme disposto no art. 20

da Lei nº 12.529/2011. (Revogado pela Portaria PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

Parágrafo único. O disposto no  caput  não obsta o pagamento da gratificação, nas

hipóteses dos incisos I, III e IV, quando houver designação para estes ofícios em substituição que

importe  acumulação,  observadas  as  disposições  deste  Regulamento.  (Revogado  pela  Portaria

PGR/MPU nº 128, de 18 de dezembro de 2020)

CAPÍTULO VIII

Das disposições finais e transitórias

Art. 67. Com a entrada em vigor deste regulamento, consideram-se distribuídos às

unidades os ofícios:

I  -  de  Subprocurador-Geral  da  República,  Subprocurador-Geral  do  Trabalho,

Subprocurador-Geral de Justiça Militar e Procurador de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em

número equivalente ao de cargos da respectiva classe;

II  -  de  Procurador  Regional  da  República,  Procurador  Regional  do  Trabalho,

Procurador de Justiça Militar e Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em número

equivalente ao de cargos da respectiva classe;

III - de Procurador da República, Procurador do Trabalho e  Promotor de Justiça

Militar,  em número equivalente,  por  unidade,  ao número máximo de cargos que ali  já tiveram

lotação efetiva.
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§ 1º O Procurador-Geral de cada ramo, observados os critérios deste artigo, fixará, no

prazo de 30 (trinta) dias contados da entrada em vigor deste regulamento, os quadros efetivos de

ofícios das unidades.

§ 2º No Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a distribuição de ofícios

entre as unidades, em número correspondente ao de cargos providos na classe inicial da carreira,

dar-se-á em até 1 (um) ano a partir da publicação desta regulamentação.

Art. 68. Uma vez estabelecidos os quadros efetivos de cada unidade, considerar-se-

ão:

I - providos, ofícios em número equivalente ao de membros em exercício em cada

unidade, compondo seu quadro real;

II - vagos, ofícios em número equivalente à diferença entre o quadro efetivo e o

quadro real, por unidade;

III - não distribuídos, aqueles que não tiverem sido ainda integrados aos quadros

efetivos de qualquer unidade.

Art. 69. O Conselho Superior de cada ramo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

disporá sobre:

I - os critérios para organização das unidades, fixação das atribuições de seus ofícios

e sua distribuição entre divisões, onde houver;

II - regras e procedimentos de formação das listas de substituição locais, estaduais e

nacionais e das respectivas propostas encaminhadas pelas unidades e, ainda, sobre o que dispõem os

arts. 49, § 1º, e 50 deste regulamento;

III - regras relativas ao exercício das atribuições no período a que se refere o art. 220,

§ 2º, da Lei Complementar n  º   75, de 20 de maio de 1993  ;

IV - procedimentos de impugnação das listas de substituições;

V - regras e procedimentos relativos à distribuição de feitos nas unidades;

VI - regras e procedimentos relativos ao funcionamento dos colégios das unidades;

Art.  70.  Até  que  se  ultime  a  organização  das  unidades  e  o  estabelecimento  das

atribuições na forma deste regulamento, aplicam-se as normas internas que atualmente regem a

matéria dentro de cada ramo do Ministério Público da União, desde que não conflitem com este

regulamento.

Art.  71.  O  Secretário-Geral  do  Ministério  Público  da  União  expedirá  instrução

normativa para o pagamento da gratificação de que trata a Lei n  º   13.024/2014  , nos termos e a partir
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da vigência deste regulamento,  podendo os  Diretores-Gerais de cada ramo baixarem ordens de

serviço complementares.

Art.  72.  Compete ao  Secretário-Geral  do  Ministério  Público  da  União dirimir  as

dúvidas suscitadas na aplicação do disposto neste Ato Conjunto, sendo os casos omissos decididos

pelo Procurador-Geral da República.

Art.  73.  Este  Ato Conjunto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  vedada a

aplicação de efeitos retroativos.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
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