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

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 580, DE 20 DE JUNHO DE 2014

Revogada pela Portaria PRRJ nº 1541, de 30 de novembro de 2016

Consolida as regras referentes à concessão de férias, licenças e afastamentos
dos Procuradores da República da PR/RJ. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

considerando a necessidade de manter equitativa a distribuição da carga de trabalho

entre os  Procuradores da República lotados na Procuradoria da República no Rio de Janeiro –

PR/RJ e nas Procuradorias da República nos Municípios deste Estado – PRMs em casos de férias,

licenças e demais afastamentos; 

considerando a necessidade de colocar em um só texto a regulamentação, no âmbito

da Procuradoria da República no Rio de Janeiro e das Procuradorias da República nos Municípios

deste Estado, de férias, licenças e afastamentos dos  membros,

RESOLVE 

editar a presente Portaria estabelecendo normas e critérios para concessão de férias,

licenças  e  demais  afastamentos  em consonância  com  uma  distribuição  equitativa  da  carga  de

trabalho dos Procuradores da República oficiantes nas Áreas Criminal e Cível e de Tutela Coletiva e

no Núcleo de Combate à Corrupção da Capital e dos membros lotados nas PRMs.

Art.  1º.  As concessões de férias e licenças-prêmio levarão em conta o percentual

mínimo de  Procuradores  da  República que  permanecerão  em exercício  nos  diversos  órgãos  de

atuação.

I – DOS OFÍCIOS DA CAPITAL

A – ÁREA CÍVEL E DE TUTELA COLETIVA

Art. 2º. As concessões de férias e licenças-prêmio na Área Cível e de Tutela Coletiva,

excetuados os casos de áreas temáticas com apenas 1 membro, respeitarão o quantitativo mínimo de

50% de membros em exercício, conforme discriminado a seguir: 
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1. Área Temática de tutela do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural:

- no máximo 02 (dois) Procuradores da República afastados;

2. Área Temática de tutela residual do Patrimônio Público e Social:

- no máximo 02 (dois) Procuradores da República afastados;

3. Área Temática de tutela da Saúde:

  - no máximo 02 (dois) Procuradores da República afastados. 

4. Área Temática de tutela do Consumidor e da Ordem Econômica:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

5. Área Temática de tutela da Educação:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

Parágrafo  único.  Sem  prejuízo  das  limitações  estabelecidas  no  caput,  não  será

permitida a concessão de férias e licença-prêmio simultaneamente aos Procuradores Regionais dos

Direitos do Cidadão Titular e Substituto.

B – ÁREA CRIMINAL E DO NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Art. 2º.  O limite para as concessões de férias e licenças-prêmio dos Procuradores da

República que oficiam na Área Criminal e no Núcleo de Combate à Corrupção será calculado com

base no número total de membros lotados em cada área, isoladamente, respeitando o quantitativo

mínimo de 60% dos membros em exercício.

II – DOS OFÍCIOS DAS PRMs

Art.  3º.  As concessões de férias e licenças-prêmio dos membros que oficiam nas

Procuradorias  da  República  nos  Municípios  respeitarão  o  quantitativo  mínimo  de  50%  dos

membros em exercício, conforme discriminado a seguir, ressalvadas as Procuradorias com lotação

de apenas de 01 (um) Procurador (PRMs de Itaperuna, Macaé e Teresópolis).

1. PRM/Campos dos Goytacazes:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

2. PRM/Nova Friburgo:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

3. PRM/São Pedro da Aldeia:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

4. PRM/Volta Redonda:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

5. PRM/São João de Meriti:

- no máximo 03 (três) Procuradores da República afastados;

6. PRM/Niterói:



a) Área Cível, da Tutela Coletiva e de Execução Fiscal:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

b) Área Criminal:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

7. PRM/Petrópolis: 

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

8. PRM/São Gonçalo:

- no máximo 02 (dois) Procuradores da República afastados;

9. PRM/Angra dos Reis:

     - no máximo 01 (um) Procurador da República afastado;

10. PRM/Resende:

- no máximo 01 (um) Procurador da República afastado. 

III – DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE FÉRIAS E LICENÇAS 

Art.  4º.  Na  concessão  de  férias  e  licença-prêmio,  havendo  02  (dois)  ou  mais

Procuradores da República que,  dentro do prazo, manifestarem a intenção de usufruir  períodos

conflitantes,  a  prioridade  será  do  mais  antigo,  que  perderá  a  preferência,  em  relação  ao(s)

membro(s) preterido(s), na oportunidade seguinte em que houver nova coincidência. 

Parágrafo único. A marcação de férias terá prioridade à de licença-prêmio desde que

obedecidos os prazos estabelecidos em atos próprios.

Art. 5º. O Procurador da República removido de área de atuação terá que adequar a

fruição de suas férias ou licenças já marcadas ao percentual mínimo estabelecido nesta portaria aos

diversos órgãos de atuação.

Art.  6º.  O Procurador da República terá  a distribuição de feitos  suspensa nos  04

(quatro) dias úteis anteriores ao termo inicial de suas férias, remoção, promoção e licenças: prêmio,

gestante, paternidade e gala.

Parágrafo único. Nos casos de fracionamento de férias ou licença-prêmio, o período

de suspensão a que se refere o caput  poderá ser fracionado,  devendo o Procurador interessado

manifestar-se, previamente, quanto ao número de dias que deseja fruir a cada fração de férias ou

licença, sendo vedado o acúmulo dos dias de suspensão dos feitos para os períodos subsequentes de

trinta dias.

Art. 7º. Os feitos de que trata o artigo 6º serão distribuídos aos substitutos ordinários

lotados na respectiva unidade, não se aplicando as regras de suspensão ali previstas aos membros

cuja lotação na respectiva PRM seja de apenas um Procurador da República.



Art. 8°. Quando o termo inicial do afastamento do membro se der imediatamente

após o recesso, a suspensão da distribuição de feitos se fará, quando possível, no exercício anterior,

não gerando crédito eventual a impossibilidade do gozo da suspensão. 

Art. 9º. O gozo do período de suspensão da distribuição se dará de forma contínua,

precedendo o período a que se refere, ressalvado, em caráter excepcional, acordo – encaminhado

previamente à  Chefia  de Gabinete  – entre todos os  substitutos ordinários lotados na respectiva

unidade.

Art.  10.  O  Procurador  da  República  que  estiver  no  período  de  suspensão  da

distribuição de feitos não será designado para atuar nos plantões junto às Varas Federais durante

esse interstício, salvo nos casos em que o período de suspensão for fracionado, conforme disposto

no parágrafo único do artigo 6º.

Parágrafo  único.  A exclusão  de  que  trata  o  caput  não  se  aplica  aos  casos  de

designação para audiências ou participação em reuniões de trabalho.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Os casos excepcionais ou omissos serão decididos pelo Procurador-Chefe,

após ouvir os Coordenadores e os membros interessados.

Art.  12.  Ficam revogados os  atos  normativos  que tratam de concessão de férias,

licenças e afastamentos dos Procuradores da República da PR/RJ, ressalvada a vigência daqueles

que regulamentam as rotinas administrativas para execução das regras estabelecidas nesta portaria.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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 Ministério Público

Federal e aos Exmos. Srs. Procuradores da República lotados no Estado do Rio de Janeiro.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GUILHERME GUEDES RAPOSO

Este  texto  não  substitui  o  Publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  25  jun.  2014.  Caderno
Administrativo, p. 17.
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