
Do Coordenador Cível

Da Estrutura Administrativa

Art. 10. O gabinete do Coordenador Cível conta, em sua composição, com os servidores

que integram o gabinete do Procurador Coordenador Cível.

Art. 11. O  Coordenador  Cível  e  o  Coordenador  Cível  Substituto  são  eleitos  pelos

membros lotados na Divisão Cível, para um mandato de 2 (dois) anos, coincidente com o

mandato do Procurador-chefe.

Seção II
Das Atribuições

Art. 12. São atribuições do Coordenador Cível e, na sua ausência, de seu substituto:

I - Dirimir eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos cíveis;

II - Propor e abrir concurso de remoção interna entre membros lotados na Divisão Cível

para vinculação às varas Federais para fins de audiência, inspeção e correição;

III - Indicar  ao  Procurador-Chefe  os  Procuradores  lotados  na  Divisão  Cível  a  serem

designados  para  acompanhar  trabalhos,  eventos  ou  cursos,  a  partir  de  solicitações

encaminhadas  pelas  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão,  Procuradoria-Geral  da

República e Escola Superior do MPU, após apuração dos interessados e com base nos

critérios fixados pela Divisão Cível; e

IV - Propor e coordenar as reuniões da Divisão Cível;

V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas.

Art. 13. A Coordenadoria Jurídica, a Divisão Cível e o Cartório Cível, quanto aos temas

dispostos no artigo precedente, serão orientados diretamente pelo Coordenador Cível ou,

na  sua  ausência,  seu  substituto  e  a  eles  se  reportarão,  sem  a  intermediação  do

Procurador-Chefe.

Parágrafo único. O  Procurador-Chefe  será  cientificado  sempre  que  o  objeto  da

orientação extrapolar o âmbito da Divisão Cível e do Cartório Cível.
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