
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA Nº 213, DE 4 DE AGOSTO DE 2016.

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,  após 
deliberação do COLÉGIO DE PROCURADORES DA REPÚBLICA DA PR/PB, reunidos no dia 4 de 
agosto de 2016, no uso de suas atribuições, resolve:

TÍTULO I
DOS OFÍCIOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Ofício é a unidade de atuação funcional de Procurador da República.

Art. 2º  Cada ofício corresponde à atuação de um Procurador da República.

§ 1º O titular do ofício é o Procurador da República natural para os feitos judiciais e  
procedimentos extrajudiciais distribuídos ao ofício respectivo.

§ 2º Em caso de impedimento, suspeição ou de ausência justificada (férias, licenças e 
demais afastamentos legais), as atribuições do ofício serão exercidas pelos Procuradores titulares dos 
demais ofícios, conforme as regras de substituição definidas nesta Portaria.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS OFÍCIOS

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

OFÍCIOS
MPF

1º

2º
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3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Ofício ESPECIALIZAÇÃO

1º Custos legis/Parte/PFDC, 6ª CCR e temática de 
saúde relacionada à 1ª CCR

2º Custos legis/Parte/Matérias relacionadas à 1ª 
CCR, exceto a temática da saúde, 3ª e 4ª CCRs3º

4º

Custos legis/Parte/Matérias relacionadas à 2ª, 5ª e 
7ª CCRs

5º

6º

7º

8º

9º

ELEITORAL

PRE

PRE – Substituto 

PRE – Auxiliar

PRE – Auxiliar

PRE – Auxiliar 

Art. 4º  A atribuição dos ofícios Especializados compreende: 

I – os feitos que tratarem de matéria relativa à temática de saúde relacionada à 1ª 
CCR, os da 6ª CCR (Índios e Minorias) e os da PFDC ficarão sob o rol de atribuição do 1º ofício da  
PR/PB;

II  –  as  matérias  relacionadas  à  1ª  CCR,  exceto  a  temática  de  saúde,  3ª  CCR 
(Consumidor e Ordem Econômica) e 4ª CCR (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) ficarão sob o rol  
de atribuição dos 2º e 3º ofícios da PR/PB, distribuídos equitativamente;

III – a atuação como  custos legis  em ação civil pública, ação popular ou qualquer 
espécie de ação coletiva que verse sobre matéria relativa à 1ª, 3ª, 4ª ou 6ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal e PRDC, com observância às divisões indicadas nos incisos 
anteriores;

IV – são de atribuição do 1º ofício da PR/PB os feitos criminais que tratarem de:
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a) crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência  nacional  (Lei  nº  7.716/1989)  e  de  injúria  qualificada  por  elemento  discriminatório 
prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal e respectivos crimes conexos;

b) crimes contra índio ou direitos indígenas e conexos;

c) crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal) e  
conexos.

V– são de atribuição do 2º e 3º ofícios da PR/PB os feitos criminais que tratarem de:

a) crime contra o consumidor e ordem econômica;

b) crimes contra o meio ambiente e conexos.

Parágrafo  único.  Fica  afastada  a  atribuição  criminal  quando,  diante  de  eventual  
conflito envolvendo indígenas, assim se manifestar a 6ª CCR.

 Art.  5º  Excluídas  as  atribuições  dos  1º,  2º  e  3º  ofícios,  as  matérias  judiciais  e 
extrajudiciais  remanescentes,  relacionadas  às  2ª,  5ª  e  7ª  CCRs,  e  custos  legis  correlatos,  serão 
distribuídas, de forma equânime, entre os ofícios 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. 

Art. 6º O Núcleo de Combate a Corrupção (NCC) da PR/PB, composto pelos ofícios 
da Capital,  com atuação na área criminal e cível,  quais sejam, 4º,  5º,  6º,  7º,  8º e 9º ofícios,  será 
coordenado pelo representante titular da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (Combate à  
Corrupção) neste Estado.

Art. 7º O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional da 
PR/PB, compostos pelos ofícios da Capital, com atuação na área criminal e cível, quais sejam, 4º, 5º,  
6º,  7º,  8º e 9º ofícios, será coordenado pelo representante titular  da 7ª Câmara de Coordenação e  
Revisão do MPF (Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional) neste Estado.

Art. 8º Os feitos envolvendo direitos coletivos relativos às matérias não diretamente 
ligadas às Câmaras de Coordenação e Revisão, tais como as atinentes aos Direitos Humanos, Saúde, 
Educação, Reforma Agrária, Família, Criança, Adolescente, Idoso e Pessoa Portadora de Necessidades 
Especiais,  bem como outros  definidos pela  PFDC, serão distribuídos ao Procurador  Regional  dos 
Direitos do Cidadão.

Art.  9º  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. 178 do CPC, do art. 18, § 2º, da Lei Complementar n.º 76/93 
e outros, serão distribuídos a todos os ofícios.

Art.  10.  A atuação  funcional  dos  Procuradores  da  República  na  Procuradoria  da 
República no Município de Campina Grande é exercida pelos seguintes ofícios gerais:

Ofício ATRIBUIÇÃO

1º
Ofício com atribuição universal2º

3º

Art.  11.  A  atuação  funcional  do  Procurador  da  República  na  Procuradoria  da 
República no Município de Guarabira é exercida pelo seguinte ofício geral:

Ofício ATRIBUIÇÃO
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Ofício Único Ofício com atribuição universal

Art.  12.  A  atuação  funcional  do  Procurador  da  República  na  Procuradoria  da 
República no Município de Monteiro é exercida pelo seguinte ofício geral:

Ofício ATRIBUIÇÃO

Ofício Único Ofício com atribuição universal

Art.  13.  A atuação  funcional  dos  Procuradores  da  República  na  Procuradoria  da 
República no Município de Patos é exercida pelos seguintes ofícios gerais:

Ofício ATRIBUIÇÃO

1º
Ofício com atribuição universal2º

Art.  14.  A atuação  funcional  dos  Procuradores  da  República  na  Procuradoria  da 
República no Município de Sousa é exercida pelos seguintes ofícios gerais:

Ofício ATRIBUIÇÃO

1º
Ofício com atribuição universal2º

TÍTULO II

DAS REGRAS DE ATRIBUIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

CAPÍTULO I

DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Art. 15. 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 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ofícios Especializados;

IV – Grupo Especializado, composto pelos 1º e 2º e 3º ofícios Especializados;

V – Custos Legis,  composto por todos os ofícios que participam, segundo a temática 
de vinculação às respectivas Câmaras.

§  1º  A Distribuição  inicial  vincula  o  respectivo  ofício  quanto  à  titularidade  dos 
processos judiciais e procedimentos extrajudiciais.

§ 2º A Conclusão corresponde à movimentação física dos autos ao respectivo titular.
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§ 3º  Os processos judiciais e procedimentos extrajudiciais originários, vincularão a 
distribuição de novas ações aos seus Titulares.

§  4º  Na  hipótese  de  ausência  do  respectivo  titular,  os  processos  judiciais  serão 
distribuídos ao ofício do Membro designado para atuação em regime de substituição, fazendo-se a 
conclusão para a Assessoria do ofício titular/substituído.

§ 5º Inexistindo, por qualquer motivo, Membro designado para atuação em regime de 
substituição no ofício titular, os processos judiciais serão distribuídos, no modo automático, perante os  
ofícios integrantes do mesmo grupo.

§  6º  Os  procedimentos  extrajudiciais,  após  a  primeira  distribuição,  serão  sempre 
conclusos ao ofício titular.

§ 7º A distribuição será vinculada quando ocorrer prevenção, conexão, continência e 
designação prevista no art. 28 do Código de Processo Penal.

§ 8º Será considerado prevento o ofício:  1)  por autoria, no caso de petição inicial 
devidamente distribuída, 2) por requisição de instauração de inquérito policial, 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 perante a Justiça 
Federal, exceto quando o conhecimento da matéria ocorrer no plantão, em feito que caberia a outro 
Membro.

§ 9º As demandas que resultarem de desmembramentos serão distribuídas ao ofício 
titular  do processo ou procedimento  desmembrado,  independente  da nova  numeração que lhe  foi  
atribuída e de se tratar de ação cível, inquérito policial ou ação penal.

Art. 16. Salvo as regras atinentes aos ofícios especializados, as demais regras previstas 
no artigo anterior são aplicáveis aos ofícios gerais das Procuradorias da República nos Municípios.

CAPÍTULO II

DAS AUDIÊNCIAS

Art.  17.  A participação  do  Membro  do  MPF/PB  nas  audiências  judiciais  deverá 
observar as seguintes regras:

I  –  as  audiências  realizadas  perante  os  Juízos  Federais  componentes  da  Seção 
Judiciária Federal da Paraíba (João Pessoa) contarão com a participação do Procurador da República  
escalado para o período, de acordo com escala elaborada pela COJUD, com periodicidade semanal e 
divisão em cível e criminal.

II – as audiências realizadas perante os Juízos Federais componentes das Subseções 
Judiciárias Federais de Campina Grande/PB, Monteiro/PB, Patos/PB, Sousa/PB e Guarabira/PB serão 
acompanhadas pelos respectivos titulares.

§ 1º Havendo mais de um Procurador da República na Procuradoria da República no 
Município, a regra prevista no inciso II poderá ser alterada para a respectiva Subseção Judiciária,  
mediante acordo entre os Membros em exercício na unidade e devidamente comunicada à Chefia 
Administrativa da PR/PB.

§ 2º A lista com os responsáveis semanais pelas audiências criminais será formulada 
observando a  ordem crescente  de  antiguidade,  enquanto  que  a  listagem cível  obedecerá  a  ordem 
decrescente de antiguidade.
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Art. 18. Salvo acordos específicos, as audiências serão realizadas com observância das 
regras indicadas no artigo anterior e as substituições eventuais atenderão aos seguintes critérios:

I – havendo choque de horários com sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Conselho 
Penitenciário  ou  Justiça  Federal,  a  audiência  passará,  automaticamente,  com  simples  aviso  do  
secretário, para o Procurador substituto;

II  –  se  a  ausência  do  Procurador  se  der  por  ocasião  de  viagem  a  serviço,  por 
convocação do PGR, do CNMP, da PFDC, da ESMPU para curso de vitaliciamento/aperfeiçoamento, 
ou das Câmaras, na qualidade de Procurador-Chefe, de PRDC e/ou de representante de Câmara, além 
de convocação pela ANPR na qualidade de delegado ou diretor,  bem como até duas participações 
anuais em grupo de trabalho, a audiência passará, automaticamente, para o Procurador substituto;

III – se a ausência do Procurador se der em virtude de consultas e exames médicos, a 
audiência passará, automaticamente, para o Procurador substituto;

 IV – se a ausência do Procurador ocorrer por questões de saúde, exceto consultas e  
exames médicos, ou por conta da participação em Audiências Públicas referentes aos procedimentos 
que dirige, a audiência passará, automaticamente, para o Procurador substituto;

V  –  no  período  de  exclusividade  do  PRE,  o  mesmo  será  excluído  da  lista  de 
audiências, retornando, após o encerramento da exclusividade, para a mesma posição da lista segundo 
sua ordem de antiguidade;

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 outro Membro que possa substituí-lo, devendo o contato  
ser  realizado,  exclusivamente,  de  Procurador  para  Procurador,  sem  intervenção  de  servidor,  e 
devidamente comunicado à COJUD para os ajustes na pauta, não acarretando qualquer alteração na  
lista das audiências;

§  1º  Para  fins  deste  artigo,  considera-se  substituto  o  Membro  responsável  pelas 
audiências, cíveis ou criminais, conforme o caso, da semana imediatamente posterior ao período de 
ocorrência do conflito.

§  2º  Nas  unidades  do  interior,  o  substituto  será  o  Membro  Titular  do  ofício 
imediatamente seguinte na ordem crescente. 

CAPÍTULO III

DAS SUBSTITUIÇÕES DE OFÍCIOS

Art.  19. As substituições dos ofícios que fazem parte da estrutura das unidades do 
MPF/PB que contarem com a lotação de mais de um Membro será realizada por meio de designação  
específica que se dará por portaria do Procurador-Chefe da PR/PB,  conforme regras instituidas pela 
Lei nº 13.024, de 26 de agosto de 2014 e Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014, sempre que o 
afastamento for superior a 3 (três) dias úteis.

Parágrafo  único.  Nos  casos  de  afastamentos  que  não  atenderem  aos  requisitos 
instituídos pelo normativo citado no caput ou quando não houver Membro disponível para realizar a 
substituição, esta se dará por meio da distribuição automática do Sistema Único.

 Art. 20. O Membro a ser substituído deve solicitar ao Procurador-Chefe da PR/PB a  
designação de substituto para o período de afastamento, desde que este seja superior a 3 (três) dias  
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úteis.

§ 1º O pedido para  designação de substituto deverá ser  encaminhado à Chefia de 
Gabinete do Procurador-Chefe, por meio do SEI, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis do 
início do período da substituição.

§  2º  Havendo,  em  determinado  período,  um  número  maior  de  ofícios  a  serem 
substituídos,  em comparação  com  o  número  de  Membros  disponíveis  para  serem designados,  a 
designação será feita observando a ordem de chegada dos pedidos de designação, podendo ser alterada 
em situações excepcionais, devidamente justificada pela chefia.

§ 3º A comunicação extemporânea acarretará a responsabilidade do Membro Titular,  
mesmo afastado, pelos processos distribuídos ao respectivo ofício no período anterior ao início da 
substituição.

§  4º Caberá à Chefia de Gabinete  da PR/PB  informar a COJUD e as SUBJUDs as 
portarias de designação para fins de inclusão no Sistema Único.

Art.  21.  Na hipótese de ofício vago,  provido com designação suspensa ou demais 
afastamentos legais, não haverá interrupção da distribuição inicial ao respectivo ofício.

§  1º  Caberá  ao  substituto  legal  adotar  as  providências  que  entender  pertinentes 
relacionadas aos  feitos que lhe forem distribuídos em razão da ausência do titular  do ofício,  não 
acarretando  sua  atuação  qualquer  alteração  na  vinculação  do  processo  ao  ofício  para  o  qual  foi  
originariamente distribuído.

§  2º  Atuando  em  substituição,  deverá  o  Membro  identificar  tal  situação  nas 
manifestações por ele subscritas.

§  3º  Havendo designação  para  atuação  em regime  de  substituição,  a  estrutura  de 
pessoal  do  ofício  substituído  será  responsável  pela  adoção  das  providências  determinadas  pelo 
substituto legal do titular nos feitos a ele originariamente distribuídos.

§ 4º No caso de procedimentos administrativos, a denúncia, petição inicial cível ou o 
arquivamento serão,  obrigatoriamente,  promovidos pelo substituto quando o afastamento do ofício 
titular for superior a 30 dias, salvo casos de urgência.

Art. 22. A conclusão dos autos retornará ao Procurador Titular do ofício no primeiro 
dia de exercício após findo o período de afastamento.

§ 1º Havendo o retorno antecipado do afastamento, o Membro, diretamente ou por 
meio de sua secretaria, deverá informar a COJUD, por meio eletrônico, sobre a ocorrência para fins de 
ativar a regular distribuição dos autos, podendo esta ser realizada até o dia útil imediatamente anterior  
ao retorno.

§ 2º A inobservância do estatuído no § 1º acarretará o adiamento automático do retorno 
das atividades, com vistas à observância dos prazos para retomada da distribuição, salvo quando a  
causa do retorno ao trabalho impedir a adoção da medida apontada, a critério do Procurador-Chefe. 

Art. 23. As distribuições e as conclusões ao Procurador da República que estiver no 
exercício da chefia administrativa da PR/PB deverão observar os atos normativos da Procuradoria-
Geral da República.

CAPÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
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Art.  24.  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.

§ 1º Percebendo-se inconsistências ou falhas no sistema de controle informatizado, 
poderá haver distribuição manual, adotando-se tabelas de alternância, nos núcleos cível e criminal. 

§ 2º Nos afastamento superiores a 30 (trinta) dias, o Membro designado também será 
responsável pela análise e encaminhamento das minutas de petições iniciais que forem formuladas 
pela assessoria, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º deste artigo.

§ 3º  Os  procedimentos  que resultarem de desmembramentos  serão distribuídos ao 
procurador  natural  do  procedimento  desmembrado,  independente  da  nova  numeração  que  lhe  foi 
atribuída.

§ 4º Tomando conhecimento de fato a ser  investigado,  o Procurador da República 
poderá  determinar  a  instauração  de  notícia  de  fato,  submetendo-se  a  livre  distribuição  no  grupo 
segundo a respectiva temática.

Art. 25. O Procurador-distribuidor será definido em escala semanal, entre os Membros 
lotados em cada unidade do Estado,  salvo decisão em sentido contrário dos  Membros lotados na 
Unidade.

Parágrafo  único.  Na  PR/PB  o  Procurador-Chefe  desempenhará  as  tarefas  de 
Procurador-distribuidor, salvo decisão em contrário do colegiado.

Art.  26.  A distribuição dos procedimentos  extrajudiciais  não será  interrompida  ou 
suspensa, independente da causa ou duração do afastamento do titular do ofício. 

§ 1º Havendo designação, em regime de substituição, para afastamentos por períodos 
de até 30 dias corridos,  o Membro designado será responsável por despachar as Notícias de Fato 
distribuídas  ao ofício substituído,  durante  o período da substituição,  bem como os  despachos que 
forem minutados pela respectiva assessoria, além das providências urgentes para evitar o perecimento 
de direito ou mesmo a prescrição.

§ 2º Nos afastamento superiores a 30 (trinta) dias, o Membro designado também será 
responsável pela análise e encaminhamento das minutas de petições iniciais que forem formuladas  
pela assessoria, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º deste artigo.

§ 3º  Para  fins  de vinculação,  caberá  à  respectiva assessoria  do ofício substituído, 
quando concluir a análise de determinado procedimento, informar ao Membro e sua secretaria, por e-
mail, a conclusão da análise, com o encaminhamento da peça como anexo à mensagem eletrônica, sem 
prejuízo da adoção de outros elementos disponíveis no sistema Único, como a designação.

§ 4º Não havendo, por qualquer motivo, designação em regime de substituição, os 
procedimentos extrajudiciais que exijam atuação urgente serão despachados, pela assessoria do ofício 
natural com o Procurador de outro ofício com atribuição para a matéria. A designação do novo Ofício 
dar-se-á observando correlação entre a terminação numérica dos autos, descartando-se o dígito e ano  
(1.24.000.002143/2016-28);  e  o  número  de  cada  Ofício  (Ex: 3º  Ofício).  Não  sendo  possível  a 
correlação, entre a terminação numérica dos autos e os Ofícios aptos ao recebimento, esta será feita  
com o numeral imediatamente anterior e assim sucessivamente, até obter-se a devida correlação (Ex:  
1.24.000.002140/2016-28).

§ 5º  Inaplicável  a  regra  estabelecida no parágrafo anterior,  caberá  ao NUCRIM e 
NUCIV, no âmbito da PR/PB, e SUBJURs, no âmbito das PRMs, manter tabela de alternância a ser 
consultada pela assessoria do ofício.
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§ 6º A assessoria do ofício natural será responsável por levar ao conhecimento do 
substituto a  chegada de notícia  de fato,  expediente  urgente  em procedimento já  em trâmite,  e  de 
decisão da Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para que o Membro substituto decida sobre a 
urgência e possa tomar  as  providências cabíveis até o  retorno do procurador  natural,  devendo tal  
comunicação ser feita por meio de e-mail encaminhado diretamente ao Membro e sua secretaria, sem 
prejuízo da tentativa de contato telefônico com ambos a depender da urgência.

Art. 27. Tratando-se de fatos que constituam, ao mesmo tempo, ilícitos de atribuição 
de ofícios temáticos distintos, a atribuição será definida com base no critério da preponderância do  
interesse ou direito a ser defendido. 

§ 1º No caso de dúvida, a COJUD deverá consultar o Procurador-distribuidor.

§ 2º Caso a matéria envolva,  cumulativamente,  temática da 2ª CCR e temática de 
outras  CCRs,  a  instauração pela  COJUD observará  a  autuação do feito  vinculada a  estas  últimas 
Câmaras, cabendo ao Membro Titular a decisão quanto a instauração de Procedimento Investigatório 
Criminal em paralelo, a instauração de IPL ou ajuizamento de ação penal.

Art. 28. Os pedidos de vistas e extração de cópias de autos administrativos sigilosos 
devem ser devidamente fundamentados e autorizados pelo Titular do Ofício ou seu substituto.

TÍTULO III

DO CONFLITO INTERNO DE ATRIBUIÇÃO

Art. 29. O Procurador da República que receber qualquer expediente, procedimento 
extrajudicial ou processo judicial, entendendo não ser o caso de sua atribuição, mas de outro colega 
lotado em umas das unidades do MPF na Paraíba, proferirá despacho indicando o ofício competente e  
encaminhará os documentos ou autos à COJUD para que, após os registros necessários, encaminhe o 
caso ao ofício indicado.

Parágrafo  único.  Essa  regra  possui  aplicação  ainda  que  a  COJUD  tenha  feito  a 
distribuição originária seguindo orientação do Procurador-Chefe, do Coordenador de Distribuição ou 
de outro Procurador. 

Art.  30.  Se  o  Procurador  da  República  em  exercício  no  ofício  que  receber  o 
expediente,  procedimento  extrajudicial  ou  processo judicial  entender  que a  atribuição  é  do  ofício  
remetente, proferirá despacho fundamentado, expondo suas razões, e devolverá os autos àquele, o qual  
poderá reconsiderar sua manifestação anterior ou suscitar conflito de atribuição.

Art. 31. O Procurador da República que considerar que o feito de sua atribuição está 
sendo conduzido por outro Procurador da República, sem o atendimento das regras desta Portaria,  
poderá suscitar conflito de atribuição. 

Art. 32. O conflito de atribuição será dirigido ao Procurador-Chefe e será julgado pelo 
Colégio de Procuradores integrantes das unidades envolvidas.

§  1º  O  Procurador-Chefe  deverá  convocar  o  Colégio  de  Procuradores,  por  meio 
eletrônico, para decidir sobre o conflito de atribuições, juntando-se as respectivas razões suscitadas  
pelos interessados, para que seja apresentada manifestação em 05 (cinco) dias úteis, sendo a decisão  
tomada por maioria simples do número de manifestações, cabendo ao Procurador-Chefe proferir o  
voto decisivo em caso de empate.

§ 2º O Procurador-Chefe poderá decidir monocraticamente o conflito de atribuições 
com base em precedente do Colégio de Procuradores em caso análogo, cabendo recurso ao órgão  
colegiado no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência pessoal da decisão.
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§ 3º Nos casos em que houver a necessidade de adoção de providências urgentes o 
Procurador-Chefe  decidirá  provisoriamente  o  conflito  de  atribuição  até  a  reunião  do  Colégio  de  
Procuradores.

TÍTULO IV

DO PLANTÃO

Art. 33. O plantão, a ser realizado por todos os Membros com atuação no Estado, será 
organizado mediante escala regionalizada com observância da seguinte divisão territorial:

I  –    Grupo I –  para os processos que tratarem dos fatos submetidos à jurisdição da 
Seção  Judiciária  Federal  da  Paraíba  (João  Pessoa/PB)  e  Subseções  de  Campina  Grande/PB, 
Monteiro/PB e Guarabira/PB, serão realizadas pelos Membros lotados nas Procuradorias com sede nos 
referidos Municípios, 

II –  Grupo II –  para os processos que tratarem dos fatos submetidos à jurisdição da 
Subseção Judiciária Federal de Patos/PB e de Sousa/PB, ficarão sob a responsabilidade dos Membros 
lotados nas respectivas PRMs sediadas nos citados Municípios;

§ 1º O Membro plantonista é responsável pelas questões criminais e cíveis;

§  2º  O plantão  terá  início à  zero hora  da  sexta-feira,  encerrando-se  às  23:59h da 
quinta-feira da semana posterior;

§  3º  Serão  consideradas  atuação  em  plantão  as  ocorrências  em  feriados,  pontos 
facultativos e, a partir das 14 horas da sexta-feira, nos finais de semana; 

§ 4º A atuação como plantonista não acarretará qualquer tipo de prevenção, devendo 
os processos ou procedimentos extrajudiciais serem normalmente distribuídos quando de seu retorno 
ao MPF;

§ 5º Caberá ao Membro oficiante, em regime de plantão, identificar tal atuação nas 
peças que subscrever. 

§  6º  No período de  exclusividade  do  PRE,  ele  será  excluído  da  lista  de  plantão, 
retornando, após o encerramento da exclusividade, para a mesma posição da lista segundo sua ordem 
crescente de antiguidade.

Art.  34.  A  COJUD  organizará  a  escala  de  plantão  dos  Membros,  cabendo  ao 
coordenador a preparação, administração e controle, seguindo os critérios estabelecidos pelo Colégio 
de Procuradores da República com atuação no Estado, devendo o Membro plantonista ser informado 
do respectivo período, bem como do servidor que atuará naquele período, por meio de e-mail e contato 
telefônico, independentemente de disponibilização da lista na intranet da PR/PB.

§  1º  A  estrutura  administrativa  do  plantão  será  concentrada  na  PR/PB  para 
atendimento aos Membros de todo o Estado, com escala de plantão composta pelos servidores lotados 
na COJUD, podendo estar limitada aos ocupantes de funções comissionadas, a critério do Procurador-
Chefe.

§  2º  A atuação  de  servidores  da  SESOT,  SEPAD  ou  das  respectivas  assessorias, 
durante o plantão, depende de requerimento de trabalho extraordinário a ser previamente formulado ao 
Procurador-Chefe.

Art. 35. A escala de plantão será organizada, para cada Grupo, obedecendo a ordem 
crescente de antiguidade na carreira.

Parágrafo  único.  Ocorrendo,  por  qualquer  motivo,  o  afastamento  do  Membro  no 

10



período  em  que  previsto  o  plantão,  este  será  substituído  pelo  Membro  plantonista  da  semana 
subsequente e assim sucessivamente.

Art.  36.  A  participação  dos  Membros  nas  Audiências  de  Custódia  agendadas 
observará as seguintes regras:

I – nas PRMs, as audiências marcadas para ocorrer em dias úteis serão de atribuição  
do Membro a quem for distribuído o procedimento ou o procurador natural nos processos já existentes.

II – na PR/PB, as audiências de custódia que ocorrerem nos dias úteis serão feitas pelo 
Membro responsável pelas audiências criminais da semana;

III – em todas as unidades do MPF/PB, as audiências de custódia que ocorrerem nos 
finais de semana, feriados e período de recesso serão realizadas pelo Membro que estiver de Plantão  
no dia do evento.

Parágrafo único.  O apoio administrativo para comunicação acerca do agendamento 
das audiências de custódia será centralizado pelos servidores lotados na COJUD da PR/PB, que se 
responsabilizará  pelo  envio  da  informação  do  agendamento  da  audiência  por  meio  de  e-mail  ao 
Membro, acompanhado da imediata comunicação por meio de contato telefônico.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 37. 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. 38. Em caso de impedimento ou suspeição simultânea dos Membros lotados nas 
procuradorias da república nos municípios, a substituição será efetuada por um ofício designado pelo 
Procurador-Chefe, observando-se critérios territoriais de proximidade da Procuradoria da República na 
capital ou no município de acordo com os critérios adotados em cada unidade.

Art. 39. 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. Tratando-se de matéria estranha à área de atuação do Procurador da  
República, deverá o Membro formular representação ao Procurador-distribuidor, que procederá à livre 
distribuição. 

Art. 40. Não poderá haver afastamento por férias, licença e participação em eventos  
com duração superior a 3 (três) dias úteis de mais da metade dos Membros em efetivo exercício na  
unidade, desconsiderados os afastamentos que gerem a suspensão da designação e a exclusividade do 
Procurador Regional Eleitoral.

Art. 41. A atuação de determinado ofício em área de atribuição de outro deverá ser 
sempre em conjunto com o titular do ofício respectivo, ainda que por meio de grupo de trabalho, 
excluindo-se a formatação de força tarefa.

Parágrafo único. Os grupos de trabalho serão formados por decisão do Colegiado de  
Procuradores para atuar em questão específica, inclusive com a participação de Procurador lotado em 
PRM.
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Art.  42.  Enquanto  não  efetivado  o  primeiro  provimento  do  ofício  destinado  à 
Procuradoria da República no Município de Guarabira, os feitos judiciais serão de responsabilidade 
dos  atuais  Membros  da  PR/PB,  enquanto  que  os  procedimentos  extrajudiciais  serão  remetidos  à  
unidade para análise da respectiva assessoria e despacho semanal com os Membros 

Art.  43.  Os  casos  omissos,  não  solucionados  na  forma  do  artigo  anterior,  serão 
resolvidos pelo Procurador-Chefe, nos termos do Regimento Interno do Ministério Público Federal.

Art. 44. Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições em 
contrário.

RODOLFO ALVES SILVA

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 17 ago.2016. Caderno Administrativo, p. 15
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