
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 508, DE 19 DE ABRIL DE 2016.

Dispõe sobre alteração das regras de distribuição de processos judiciais e
procedimentos extrajudiciais de Tutela Coletiva nas PRMs. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO, no exercício de suas atribuições legais; Considerando a necessidade de

adaptação das regras de distribuição de processos judiciais e procedimentos extrajudiciais de Tutela

Coletiva  vigentes  nas  Procuradorias  da  República  nos  Municípios  deste  Estado  às  regras  de

distribuição unificada já implementadas em todas as unidades do Ministério Público Federal no

País; Considerando a necessidade de dar maior equilíbrio ao saldo de distribuições de processos

judiciais no âmbito das PRMs; Considerando as tratativas encetadas na reunião realizada na sede da

PR-RJ  no  dia  18  de  março  de  2016,  entre  membros  do  MPF  lotados  nesta  Procuradoria  da

República com representantes da Governança do Sistema Único, bem como servidores da Secretaria

Jurídica do MPF, em que foram aduzidos os benefícios da distribuição unificada sem vinculação de

ofício por numeração final de processo, resolve: 

Art. 1º Determinar a imediata adoção, por todas as Procuradorias da República nos

Municípios  deste  Estado,  do  sistema  de  distribuição  unificada  de  processos  judiciais  e

procedimentos extrajudiciais, ficando vedada a fixação de atribuição de Ofício por numeração final

de processos, procedimentos extrajudiciais e feitos de modo geral.

Art. 2º Os feitos já distribuídos até o último dia útil anterior à entrada em vigor desta

Portaria submetem-se às regras de distribuição vigentes até esta data.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor no dia 19 de abril de 2016, ficando revogadas

as disposições em contrário.

Art. 4º Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República; aos Exmos. Srs.

Membros do Conselho Superior do MPF; ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral do MPF; ao Exmo. Sr.

Juiz-Diretor do Foro e aos Exmos. Srs. Procuradores da República lotados nas PRMs do Estado do

Rio de Janeiro.



Art. 5º Publique-se, registre-se e cumpra-se.

JOSÉ SCHETTINO

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 20 abr. 2016. Caderno 
Administrativo, p. 2  6  .

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83650/DMPF_ADM_20160420.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83650/DMPF_ADM_20160420.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83650/DMPF_ADM_20160420.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/83650/DMPF_ADM_20160420.pdf

