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RESOLUÇÃO PR/TO Nº 01/2015, DE 16 DE ABRIL DE 2015.

OS PROCURADORES DA REPÚBLICA LOTADOS NO
ESTADO DO TOCANTINS deliberaram adotar a presente
Resolução, para atualizar a nomenclatura dos Ofícios de
atuação, mantendo as regras de distribuição de processos e de
feitos judiciais e administrativos nesta unidade.

TÍTULO I – DOS OFÍCIOS
CAPÍTULO I – DAS 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 Resolução.

Art. 3º - A atuação funcional dos Procuradores da República lotados no Estado do Tocantins é exercida
pelos seguintes Ofícios:

I - Núcleo de Combate à Corrupção:

a) 5º Ofício 
b) 7º Ofício 
c) 8º Ofício

II –  Núcleo Criminal:

a) 1º Ofício
b) 4º Ofício
c) 6º Ofício

III – Núcleo de Tutela Coletiva:

a) 2º Ofício
b) 3º Ofício

IV – Ofícios da Procuradoria da República no Município de Araguaína/TO:

a) 1º Ofício
b) 2º Ofício
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V – Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Gurupi/TO.

Parágrafo único. A função eleitoral será exercida pelo Ofício cujo titular esteja investido na função de
Procurador Regional Eleitoral.

CAPÍTULO II 
 DOS OFÍCIOS DO NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Art. 4º – A atribuição dos Ofícios que compõem o Núcleo de Combate à Corrupção compreende:

I – Os feitos que tratem de matérias relativas à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal;

II – Os feitos que tratem de matérias relativas à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, quando envolverem
a tutela do patrimônio público;

III – Os feitos relativos aos atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/92 e conexos;

IV – A atuação como custos legis em ação civil pública, ação popular, ação civil por ato de improbidade 
administrativa ou qualquer espécie de ação coletiva que verse sobre matéria relativa à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Patrimônio Público e Social); 

V – Os feitos criminais que tratem de:

a) crimes previstos no Capítulo I, do Título XI, do Código Penal (crimes praticados por funcionário público
contra a administração em geral), exceto os enunciados nos artigos 323 e 324;

b) crimes previstos nos artigos 332, 333 e 335, do Capítulo II, do Título XI, do Código Penal (crimes
praticados por particular contra a administração em geral);

c) crimes enumerados no Capítulo II-A, do Título XI, do Código Penal (crimes praticados por particular 
contra a administração pública estrangeira);

d) crimes enumerados no Decreto-Lei n. 201/67 (crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores);

e) crimes previstos nos artigos 89 a 98, da Seção III, do Capítulo IV, da Lei 8666/93 (Lei das Licitações);

f) crimes conexos aos anteriores, notadamente os de lavagem de dinheiro, associação criminosa (antigos
quadrilha ou bando) e organização criminosa.

Art. 5º – Os feitos judiciais, administrativos, inquéritos policiais e representações de atribuição dos Ofícios
da Defesa do Patrimônio Público e Social serão distribuídos a um dos ofícios aleatoriamente, por meio
eletrônico, de forma igualitária.
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CAPÍTULO III 

 DOS OFÍCIOS DO NÚCLEO CRIMINAL

Art. 6º – A atribuição dos Ofícios que compõem o Núcleo Criminal compreende todos os feitos que tratarem
de matéria relativa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (criminal) que não
sejam de atribuição dos outros Ofícios.

Art. 7º – Feitos judiciais, administrativos, inquéritos policiais e representações de natureza criminal que
sejam de atribuição dos Ofícios Criminais serão distribuídos a um dos ofícios aleatoriamente, por meio
eletrônico, de forma igualitária.

CAPÍTULO IV
 DOS OFÍCIOS DO NÚCLEO DE TUTELA COLETIVA

SEÇÃO I – DO 2º OFÍCIO
DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ÍNDIOS, PATRIMÔNIO CULTURAL E COMUNIDADES

TRADICIONAIS

Art. 8º – O 2º Ofício da Procuradoria da República no Estado do Tocantins atuará na Defesa do Meio
Ambiente, Patrimônio Cultural, Índios e Comunidades Tradicionais e sua atribuição compreende:

I – Os feitos que tratarem de matéria relativa à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural);

II – Os feitos que tratarem de matéria relativa à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal (Índios e Comunidades Tradicionais);

III – A atuação como custos legis em ação civil pública, ação popular ou qualquer espécie de ação coletiva
que verse sobre matéria relativa à 4ª ou 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal; 

IV – Os feitos criminais que tratarem de:

a) crimes contra o meio ambiente e conexos;

b) crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional
(Lei n. 7.716/1989) e de injúria qualificada por elemento discriminatório prevista no art. 140, § 3º, do
Código Penal e conexos; e 

c) crimes contra índio ou direitos indígenas e conexos.

Parágrafo único. Fica afastada a atribuição criminal dos Ofícios da Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio
Cultural, Índios e Minorias quando:

I – Haja conexão entre crime praticado contra índio e crime praticado por índio; ou

II – Tenha de se decidir se o autor do crime foi o índio ofendido ou o terceiro também ofendido, hipótese em
que caberá ao Procurador do Ofício Criminal formar a opinio delicti quanto a essa questão e adotar as
medidas que entender pertinentes.
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SEÇÃO II – DO 3º OFÍCIO
 PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO (PRDC) E  DEFESA DO CONSUMIDOR

E DA ORDEM ECONÔMICA

Art. 9º – O 3º Ofício da Procuradoria da República no Estado do Tocantins exercerá as funções da
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado e atuará também na defesa do consumidor e da
ordem econômica e sua atribuição compreende:

I – Os feitos que tratarem de matéria relativa à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC);

II – Os feitos que tratarem de matéria relativa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal (Consumidor e Ordem Econômica);

III – Os feitos que tratarem de matéria relativa à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal (Constitucional e Infraconstitucional que não estejam compreendidas nas atribuições das
demais Câmaras);

IV – A atuação como custos legis em ação civil pública, ação popular ou qualquer espécie de ação coletiva
que verse sobre matéria relativa à PRDC, 1ª ou 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal; 

V – Os feitos criminais que tratarem de:

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

b) crimes contra as relações de consumo previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) e
conexos.

Art. 10 – Os feitos 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 com Deficiência serão distribuídos ao Procurador Regional dos Direitos do
Cidadão.

CAPÍTULO V

DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO

Art. 11 – A atuação funcional dos Procuradores da República lotados na Procuradoria da República no
município de Araguaína/TO é exercida pelos 1º e 2º Ofícios e compreende os feitos judiciais e extrajudiciais
relacionados à competência territorial da Subseção Judiciária Federal de Araguaína/TO.

Parágrafo único. Nos feitos extrajudiciais de interesse estadual cujas matérias sejam afetas à Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão, poderá o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) atuar em
coordenação e em conjunto com o Procurador dos Direitos do Cidadão (PDC), sem que isso implique em
prejuízo ao princípio do procurador natural.
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CAPÍTULO VI

DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPI/TO

Art. 12 – A atuação funcional do Procurador da República lotado na Procuradoria da República no
município de Gurupi/TO é exercida por Ofício Único e compreende os feitos judiciais e extrajudiciais
relacionados à competência territorial da Subseção Judiciária Federal de Gurupi/TO.

Parágrafo único. Nos feitos extrajudiciais de interesse estadual cujas matérias sejam afetas à Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão, poderá o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) atuar em
coordenação e em conjunto com o Procurador dos Direitos do Cidadão (PDC), sem que isso implique em
prejuízo ao princípio do procurador natural.

CAPÍTULO VII

DA PROCURADORIA  REGIONAL ELEITORAL

Art. 13 – A Procuradoria Regional Eleitoral, com atribuição para os feitos eleitorais e os crimes eleitorais,
será titularizada pelo Procurador designado para a função.

Parágrafo único. No período eleitoral, o Procurador Regional Eleitoral ficará com atuação exclusiva na
matéria eleitoral, aplicando-se as regras de substituição previstas nesta resolução.

CAPÍTULO VIII

DA CHEFIA DA UNIDADE

Art. 14 – A Procuradoria da República no Estado do Tocantins terá por chefe um membro eleito pelo
Colégio de Procuradores local e designado pelo Procurador-Geral da República para mandato fixo. 

§ 1º. O Procurador-Chefe terá reduzida sua carga de trabalho, por meio da dispensa das audiências judiciais
e da redução da distribuição dos autos administrativos e judiciais ordinariamente cometida ao Ofício
ocupado, na forma definida pelo órgão competente da administração superior do MPF.

§ 2º. Os autos distribuídos ao Procurador-Chefe compreendidos na desoneração de que trata o parágrafo
anterior serão remetidos ao Ofício cujo titular tenha sido formalmente designado para substituição, mantida
a distribuição natural, onde permanecerão até serem despachados.

§ 3º. Findo o mandato do Procurador-Chefe, os autos judiciais e administrativos movimentados aos demais
membros lotados na unidade retornarão ao ofício de origem após serem despachados pelo substituto.
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CAPÍTULO IX 

 DO GRUPO DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Art. 15 – O Grupo de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP) será integrado por Procuradores da
República escolhidos pelo Colégio de Procuradores da República do Estado do Tocantins.

§ 1º. Os integrantes do Grupo exercerão as funções, sem prejuízo de suas atribuições ordinárias, pelo prazo
designado em ato próprio do Procurador-Geral da República.

§ 2º. O Coordenador do GCEAP e seu substituto serão escolhidos pelos próprios integrantes do Grupo.

Art. 16 - As atribuições dos membros do GCEAP são aquelas previstas na Resolução CSMPF nº 88, de 03
de agosto de 2006.

CAPÍTULO X

DA ATRIBUIÇÃO DE CUSTOS LEGIS

Art. 17 – Os processos judiciais cíveis que vierem para manifestação do Ministério Público Federal como
fiscal da lei (custos legis), excetuados aqueles que tiveram atribuição e regra de distribuição disciplinadas
nos capítulos anteriores, serão distribuídos eletronicamente para todos os ofícios, com exceção daquele cujo
titular esteja exercendo a função de Procurador Regional Eleitoral.

Parágrafo único. Na distribuição dos feitos que demandam atuação como custos legis deverá ser observada
a pertinência temática (ambiental, desapropriação, etc), operando-se as necessárias compensações em
relação a outros feitos de custos legis.

TÍTULO II 
DAS REGRAS DE ATRIBUIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

Art. 18 – Os inquéritos policiais e processos judiciais cíveis ou criminais serão distribuídos eletronicamente,
de forma aleatória, conforme disciplinado nos capítulos anteriores.

§ 1º. Os feitos criminais sigilosos, ainda não vinculados a nenhum Ofício e aos quais a Coordenadoria
Jurídica e de Documentação (COJUD) não tenha acesso ao conteúdo, serão identificados, cadastrados e
distribuídos ao Ofício competente pelo Coordenador Jurídico ou, na sua ausência, pelo seu substituto.

§ 2º. Em caso de suspeição ou impedimento, os autos serão restituídos à COJUD, que os redistribuirá de
forma automatizada a outro Ofício que componha o mesmo núcleo, procedendo-se à compensação.

§ 3º. Em caso de suspeição ou impedimento do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), a
atividade de representação institucional e a atuação processual e extraprocessual nas matérias estritamente
afeitas à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, caberá ao Procurador Regional dos Direitos do
Cidadão Substituto, ficando a parte remanescente do seu ofício submetida à regra do parágrafo anterior,
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procedendo-se sempre à compensação. 

§ 4º. Em caso de suspeição ou impedimento do Procurador Regional Eleitoral caberá ao Procurador
Regional Eleitoral substituto atuar.

Art. 19 – Cabe ao Procurador-Chefe exercer a função de Procurador-Distribuidor. 

§ 1º. A Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria (COJUD) distribuirá os expedientes criminais e cíveis
que forem encaminhados a esta Procuradoria da República, na forma definida nesta Resolução.

§ 2º. Após o recebimento, todos os autos, representações ou quaisquer outras formas de comunicados
internos ou externos nesta unidade (exceto comunicação de prisão em flagrante), inclusive as denúncias on-
line, dirigidas ao Gabinete do Procurador-Chefe ou aos Ofícios dos Gabinetes dos demais Procuradores,
deverão ser encaminhados à Coordenadoria Jurídica para distribuição.

§ 3º. Os ofícios de comunicação de prisão em flagrante oriundos da Polícia Federal serão livremente
distribuídos a um dos membros integrantes do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial, ou ao
Procurador escalado para o plantão (quando fora do horário de expediente), a quem caberá o exame de
controle externo do ato prisional.

§ 4º. Os autos judiciais de homologação de prisão em flagrante serão livremente distribuídos entre os
Ofícios, podendo o Procurador natural tomar providências de sua atribuição ou encaminhar ao Grupo de
Controle Externo da Atividade Policial notícia de irregularidade verificada.

§ 5º. Caberá privativamente ao Procurador da República que receber o expediente, após a distribuição e nos
limites das atribuições definidas nesta Resolução, determinar a instauração e autuação de procedimento
administrativo ou adotar qualquer outra providência.

Art. 20 – O Ofício que primeiro receber uma representação, procedimento administrativo, inquérito policial,
ação penal ou ação coletiva (ação civil pública, ação popular, ação civil por ato de improbidade
administrativa, etc.) para manifestação, torna-se prevento para atuar nos feitos extrajudiciais ou judiciais, de
natureza cível ou criminal, desde que inseridos na sua esfera de atribuição, referentes aos mesmos fatos ou
que lhes sejam conexos.

Parágrafo único. A distribuição de qualquer medida incidental (ação cautelar, busca e apreensão,
comunicação de prisão em flagrante, prisão preventiva, etc.), quando intentada anteriormente ao feito
principal, previne o Ofício para a distribuição deste.

Art. 21 – O Procurador da República que tomar conhecimento de qualquer fato que enseje a atuação do
Ministério Público Federal neste Estado, deverá encaminhar representação à COJUD para sua distribuição
livre e automatizada.

Art. 22 – O Procurador titular do Ofício a que for distribuído qualquer expediente ou feito de natureza
administrativa ou judicial, nos casos em que entender necessário, poderá, mediante designação do
Procurador-Geral da República, atuar em conjunto com outros membros lotados nesta unidade.

Art. 23 – 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.

Parágrafo único. No caso de dúvida, a COJUD deverá consultar o Procurador-Chefe ou, na ausência deste e
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de seu substituto, outro Procurador, antes de proceder à distribuição.

Art. 24 – Os processos criminais da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Tocantins serão
distribuídos em conformidade com a matéria e de forma automatizada e aleatória, devendo ser considerado
impedido o Procurador da República que tenha se manifestado quanto ao mérito da causa perante o Juizado
Especial Federal.

Art. 25 – Os processos cíveis da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Tocantins serão
distribuídos em conformidade com o que estabelece o artigo 17 desta Resolução, sendo excluído, portanto, o
Ofício cujo titular esteja exercendo a função de Procurador Regional Eleitoral, e considerado impedido o
Procurador da República que tenha se manifestado quanto ao mérito da causa perante o Juizado Especial
Federal.

Art. 26 – Todos os feitos administrativos ou judiciais, movimentados nesta Procuradoria da República,
deverão necessariamente ter seus atos registrados no sistema Único, diretamente pelo Ofício em que se
encontram, e todas as manifestações deverão ser anexadas ao sistema.

Art. 27 – Ausente o Procurador titular de Ofício nesta unidade, por período não superior a 3 (três) dias, em
razão de viagem a serviço, licença, afastamento ou outro motivo justificável, a distribuição dos processos
judiciais, inquéritos policiais, representações e peças de informação ao respectivo Ofício natural não será
interrompida ou suspensa.

§ 1º. Os feitos urgentes, assim considerados aqueles que envolvam réu preso e prazos para manifestação de
natureza peremptória que vençam durante o período de ausência do titular do Ofício, serão despachados pela
assessoria do Ofício natural com o Procurador substituto ou, na ausência deste, com o Procurador escalado
para o plantão.

§ 2º.  No caso do parágrafo anterior, a substituição entre os ofícios dar-se-á da seguinte forma:

TITULAR SUBSTITUTO

1º Ofício 6º Ofício

2º Ofício 4º Ofício

3º Ofício 5º Ofício

4º Ofício 2º Ofício

5º Ofício 3º Ofício

6º Ofício 1º Ofício

7º Ofício 8º Ofício

8º Ofício 7º Ofício

Art. 28 – Em caso de afastamento de Procurador por período igual ou superior a 4 (quatro) dias, a
distribuição dos processos judiciais, inquéritos policiais, representações e notícias de fato não será
interrompida ou suspensa, mas os feitos recebidos durante o afastamento serão remetidos ao membro
formalmente designado para acumular as atribuições do Ofício, segundo regras específicas estabelecidas em
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portaria.

Art. 29 – Em caso de férias, a remessa de feitos ao respectivo Ofício será suspensa 3 (três) dias úteis
anteriores ao início do afastamento, cabendo ao Procurador interessado comunicar previamente o
afastamento à COJUD, para adoção das providências cabíveis.

§ 1º. Em caso de continuação de períodos de férias suspensos ou interrompidos, a remessa será suspensa a
partir do último dia útil anterior ao início do afastamento, cabendo ao Procurador interessado comunicar
previamente o afastamento à COJUD, para adoção das providências cabíveis.

§ 2º. Nas hipóteses deste artigo, o Procurador da República designado para substituir o membro afastado
durante as férias também será designado para acumular o ofício no período contíguo, em que a remessa de
feitos ao Ofício natural fica suspensa.

Art. 30 Durante o período de trânsito de membros removidos, a distribuição e a remessa de processos
judiciais, inquéritos policiais, representações e notícias de fato não será interrompida ou suspensa, cabendo a
responsabilidade pelos feitos recebidos durante esse período aos membros que atuarem em substituição,
segundo regras específicas estabelecidas em portaria, ou nos casos urgentes em que não caiba substituição,
pelo plantonista.

Art. 31 Em qualquer hipóteses de ausência de Procurador nesta unidade, as questões administrativas do
Ofício vago serão decididas pelo membro designado para substituição por acumulação, ou, não sendo esse o
caso, pelo substituto natural. Na ausência de ambos, caberá ao Procurador-Chefe decidir as questões
administrativas relativas ao Ofício vago.

Art. 32 – O membro designado para exercer a função de Procurador Regional Eleitoral não receberá os
feitos distribuídos ao seu Ofício ordinário, exclusivamente durante o período eleitoral, que se estende do
período em que se iniciam os registros de candidatura até a diplomação dos eleitos.

§ 1º. Na hipótese do caput, os autos serão remetidos ao Ofício cujo titular tenha sido formalmente designado
para substituição, mantida a distribuição natural, onde permanecerão até serem despachados.

§ 2º. O auxílio da assessoria do Ofício natural do feito aos membros que receberem os autos em substituição
na forma deste artigo será restrito aos processos que dependam de profundo conhecimento do caso para
produção da manifestação ministerial.

Art. 33 – A substituição, natural ou por acumulação de Ofício, conforme a duração da ausência, entre os
membros lotados na Procuradoria da República no município de Araguaína (PRM-Araguaína), no caso de
férias, licenças ou outros afastamentos, será recíproca entre os Procuradores da República lotados naquela
unidade.

§ 1º. Os processos recebidos durante a substituição, bem como os urgentes e aqueles cujo prazo para
manifestação se encerre durante a ausência do Procurador natural, serão despachados com o auxílio da
assessoria do Ofício natural.

§ 2º. Na hipótese de afastamento simultâneo dos dois membros lotados na PRM-Araguaína, a substituição
far-se-á por meio de itinerância de membros lotados na capital, sempre que a ausência for superior a 10 dias
ou tornar necessária a adoção dessa medida.

Art. 34 – A substituição do membro lotado na Procuradoria da República no município de Gurupi observará
lista estadual de substituição por acumulação, quando a ausência for igual ou superior a 4 (quatro) dias. 
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§ 1º. Quando o prazo de afastamento for inferior a 4 (quatro) dias e a ausência assim exigir, a substituição
far-se-á por meio de itinerância de membros lotados na capital.

§ 2º. Nas ausências inferiores a 4 (quatro) dias e em que não incida a hipótese do parágrafo anterior, caberá
ao procurador de plantão na PR/TO despachar os feitos urgentes ou cujo prazo vença durante a ausência do
membro lotado na PRM, com o auxílio da assessoria do Ofício natural.

Art. 35 – Os membros lotados nas Procuradorias da República nos municípios de Araguaína e Gurupi
deverão solicitar férias ou licença-prêmio com, no mínimo, 20 (vinte) dias de antecedência, com vistas a
viabilizar a adoção das providências necessárias à substituição, salvo casos excepcionais devidamente
comprovados, a serem examinados pelo Procurador-Chefe.

TÍTULO III 

DO CONFLITO INTERNO DE ATRIBUIÇÃO

Art. 36 – O Procurador da República que receber qualquer expediente, procedimento ou processo judicial,
entendendo não ser o caso de sua atribuição, proferirá despacho fundamentado indicando o Ofício
competente e encaminhará os documentos ou autos à COJUD para que, após os registros necessários,
encaminhe o caso ao Ofício indicado.

Art. 37 – Se o Procurador da República em exercício no Ofício que receber o expediente, procedimento 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. 38 – O Procurador da República que considerar que feito de sua atribuição está sendo conduzido por
outro Procurador da República, sem o atendimento das regras desta resolução, poderá suscitar conflito de
atribuição.

Art. 39 – O conflito de atribuição será dirigido ao Procurador-Chefe e será julgado pelo Colégio de
Procuradores da PR/TO.

§ 1º. Ao receber o conflito de atribuição, o Procurador-Chefe encaminhará imediatamente cópia das peças
processuais indispensáveis à resolução do conflito, através de mensagem eletrônica, aos membros do
Colégio de Procuradores da PR/TO, que decidirão sobre o conflito, preferencialmente por meio de voto
enviado por mensagem eletrônica, no prazo de cinco dias a contar do recebimento das peças.

§ 2º. O Procurador-Chefe poderá decidir monocraticamente o conflito de atribuições com base em
precedente do Colégio de Procuradores da PR/TO em caso análogo, cabendo recurso ao órgão colegiado no
prazo de 5 (cinco) dias a partir da ciência pessoal da decisão.

§ 3º. Nos casos em que houver a necessidade de adoção de providências urgentes, o Procurador-Chefe
decidirá provisoriamente o conflito de atribuição até a decisão do Colégio de Procuradores.

TÍTULO IV 

 DAS AUDIÊNCIAS
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Art. 40 – Os Procuradores da República serão responsáveis pelas audiências das Varas Federais da Seção
Judiciária do Estado do Tocantins referentes a processos criminais e processos cíveis nos quais o MPF seja
parte, bem como nas ações coletivas (ação civil pública, ação popular, ação por ato de improbidade
administrativa, etc.) nas quais atue como custos legis, que sejam da atribuição de seu Ofício. 

Art. 41 – Será escalado um Procurador da República por semana para participar das audiências nos
processos cíveis e criminais não abrangidos pela regra do art. 38, assim como em cartas precatórias e cartas
de ordem cíveis ou criminais, em trâmite nas Varas Federais e nos Juizados Especiais Federais (JEF) ou,
ainda, na hipótese de impossibilidade justificada de o Procurador responsável comparecer à audiência. 

§ 1º A pauta será fornecida previamente pela Coordenadoria Jurídica desta unidade (COJUD) e a escala será
alternada entre todos os Procuradores lotados na PR/TO.

§ 2º O Procurador designado para a semana seguinte será o substituto imediato para os casos de
coincidência de datas e horários ou de impossibilidade justificada do Procurador escalado e assim
sucessivamente.

§ 3º A escala de audiências seguirá a seqüência crescente da ordem alfabética da primeira letra dos nomes
dos Procuradores.

§ 4º A escala de audiências de cada ano terá início com o Procurador mais novo na PR/TO que ainda não
tenha iniciado essa nos anos anteriores.

§ 5º O Procurador que estiver de férias terá seu nome saltado na escala de audiências, sem compensação
posterior.

§ 6º O Procurador que estiver ausente por outros motivos justificáveis terá seu nome saltado,
ocasionalmente, e deverá fazer a compensação na semana de audiências do Procurador que o substituiu, sem
que haja alteração na seqüência da escala.

§ 7º Os Procuradores poderão, mediante prévio acordo, trocar as suas semanas de audiências.

§ 8º A COJUD elaborará semestralmente a escala de audiências seguindo as diretrizes deste dispositivo.

§ 9º O Procurador poderá realizar as audiências de processos sob a sua condução ou que estejam tramitando
no seu Ofício, e que não estejam abrangidos na regra do art. 38, independentemente da escala, mediante
simples comunicação ao Procurador escalado.

Art. 42 – Participará das audiências das Subseções Judiciárias Federais de Araguaína e Gurupi os
Procuradores da República lotados nas Procuradorias da República dos municípios respectivos.

Parágrafo único. Quando, por motivo excepcional e justificável, os Procuradores da República lotados em
Araguaína ou em Gurupi não puderem participar das audiências da Vara Federal daqueles municípios,
outros membros os substituirão, em caráter de itinerância.

Art. 43 – As disposições deste Título não se aplicam ao Procurador-Chefe, consoante disposto no artigo 14.

TÍTULO V – DO PLANTÃO
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Art. 44 – Será escalado um Procurador da República lotado na capital por semana para atuar em plantão,
ficando incumbido dos processos urgentes que chegarem à PR/TO após as 18 horas, ou nos finais de semana
e feriados.

§ 1º. A escala de plantão seguirá a ordem de antiguidade dos Procuradores da República na carreira,
iniciando-se pelo mais novo.

§ 2º. A semana de plantão terá início às 18:00h da segunda-feira e terminará às 08:00h da segunda-feira ou
do primeiro dia útil da semana subseqüente. 

§ 3º. O Procurador plantonista não está obrigado a praticar o ato caso o prazo estabelecido para tanto seja
superior ao plantão.

§ 4º. Os Procuradores poderão trocar integralmente ou parcialmente os períodos de plantões disciplinados na
forma do caput deste artigo, devendo fazer a devida comunicação à  COJUD.

§ 5º. A ausência do plantonista, por qualquer razão, implicará substituição pelo Procurador designado para a
semana seguinte, ou, na ausência deste, na ordem, pelo Procurador-Chefe ou seu substituto, ou, ainda, pelo
Procurador mais novo na PR/TO que primeiro for localizado. 

§ 6º. Serão escalados para o plantão do recesso de final de ano, que será dividido em dois períodos iguais, os
dois Procuradores com lotação mais recente no Estado e que ainda não tenham participado deste plantão
nesta unidade, sendo um para cada período, salvo se outro Procurador se dispuser a assumir o referido
munus e desde que observados os critérios constantes de Portaria específica do Procurador-Chefe.

§7º. Para cada dia que o Procurador permanecer no Estado para atuar no recesso de fim de ano haverá a
compensação da movimentação de autos ao seu gabinete em 01 (um) dia, operando-se o efeito, em regra, a
partir da segunda semana de expediente normal da unidade no ano, mediante comunicação prévia ao
Procurador-chefe e sua anuência.

TÍTULO VI – DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA PR/TO

Art. 45 – O Colégio de Procuradores da República do Estado do Tocantins é órgão deliberativo da
Procuradoria da República no Estado do Tocantins presidido pelo Procurador-Chefe e composto por todos
os Procuradores da República lotados no Estado do Tocantins. 

Art. 46 – O Colégio de Procuradores da PR/TO será competente para deliberar sobre:

I – as eleições do Procurador-Chefe e de seu substituto, do Procurador Regional Eleitoral e de seu
substituto, e do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e respectivo substituto;

II – as eleições para as funções de representantes das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª CCR’s do MPF;

III – a estruturação material e humana e o provimento dos Ofícios da PR/TO;

IV – as atribuições dos Ofícios da PR/TO, inclusive os conflitos internos de atribuições;

V – questões internas da PR/TO;

VI – alterações da presente resolução.
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Art. 47 – Caberá ao Procurador-Chefe, de ofício ou a pedido de qualquer Procurador lotado no Estado do
Tocantins, convocar o Colégio de Procuradores da PR/TO preferencialmente em data e horário no qual seja
possível a presença de todos ou do maior número de Procuradores da unidade.

§ 1º O Procurador-Chefe convocará o Colégio de Procuradores da PR/TO mediante envio de
correspondência eletrônica ao e-mail institucional dos Procuradores com um prazo mínimo de 02 (dois) dias
úteis de antecedência, salvo caso de urgência ou na hipótese de dispensa do prazo por todos os integrantes do
Colégio.

§ 2º O comparecimento de todos os membros à reunião do Colégio de Procuradores, que poderá se reunir a
qualquer tempo, supre as formalidades do parágrafo anterior.

Art. 48 – Na hipótese de impossibilidade justificada de o Procurador comparecer à reunião do Colégio de
Procuradores da PR/TO, será admitida a prévia ou posterior declaração de voto.

Parágrafo único. A posterior declaração de voto deverá ser feita no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas após a reunião, salvo deliberação do Colégio de Procuradores da PR/TO em sentido contrário.

Art. 49 – No caso de empate nas votações do Colégio de Procuradores da PR/TO prevalecerá o voto do
Procurador-Chefe.

Parágrafo único. Essa regra não terá aplicação sempre que for possível colher voto posterior de
Procurador(es) justificadamente ausente(s) que não proferiu(ram) voto(s) antecipadamente, na forma do art.
48.

Art. 50. As decisões do Colégio de Procuradores serão tomadas por maioria absoluta.

TÍTULO VII – DO PROVIMENTO, MODIFICAÇÃO

 E EXTINÇÃO DOS OFÍCIOS

Art. 51 – O provimento e ocupação de Ofícios por Procuradores da República lotados no Estado do
Tocantins, com exceção do Ofício da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) e da Defesa
do Consumidor e Ordem Econômica, dá-se em caráter permanente, obedecidas em caso de vacância, as
regras de remoção e escolha previstas nesta Resolução.

Art. 52 – O Colégio de Procuradores da PR/TO poderá, a qualquer tempo, visando à equalização da divisão
de trabalho ou melhor eficiência operacional, criar, extinguir, ou modificar, total ou parcialmente, as
atribuições e os próprios Ofícios da PR/TO.

§ 1º. O Procurador que tiver seu Ofício extinto ou atribuição suprimida poderá, em decorrência do princípio
da inamovibilidade, optar expressamente por permanecer na condução de feito extrajudicial ou judicial que
já lhe tenha sido distribuído, conforme as regras de atribuição então vigentes.

§ 2º. O Procurador que fizer a opção do parágrafo anterior especificará e comunicará à COORJU os feitos
em curso a que pretende permanecer vinculado, sem que haja qualquer compensação em decorrência da
opção.

Art. 53 – Considera-se vago um Ofício em caso de:
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I – criação e instalação de novo ofício;

II – movimentação de seu titular para outro Ofício da PR/TO;

III –  promoção do titular do Ofício; e 

IV – remoção do titular do Ofício para outra Procuradoria da República.

§ 1º. Quando o afastamento ocorrer por interesse público, não ocorrerá a vacância do Ofício, ao qual poderá
retornar o Procurador afastado, independentemente do prazo de afastamento.

§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, no entanto, o Colégio de Procuradores da PR/TO poderá considerar
vago o Ofício unicamente para fins de movimentação precária, até o retorno do titular, devendo estabelecer
regra para a substituição no período.

Art. 54 – Havendo Ofício vago, far-se-á comunicação a todos os Procuradores lotados e em exercício na
PR/TO, que terão o prazo de cinco dias úteis para manifestar seu interesse na movimentação para o Ofício
vago.

§ 1º. A comunicação de que trata esse dispositivo será feita por meio de mensagem eletrônica enviada ao e-
mail institucional dos Procuradores.

§ 2º. As formalidades desse dispositivo poderão ser substituídas por ata assinada por todos os Procuradores
da PR/TO sobre as remoções e provimentos.

Art. 55 – Concorrendo mais de um Procurador da República ao Ofício vago, prevalece o pedido formulado,
dentro do prazo do art. 54, pelo Procurador da República mais antigo na carreira.

Parágrafo Único. A distribuição de recursos materiais e humanos será deliberada em cada caso pelo Colégio
de Procuradores, buscando-se sempre, na medida do possível, a igualdade entre os membros. 

Art. 56 – Poderá haver permuta entre titulares de Ofícios desde que não haja interessado em qualquer deles,
observadas as regras dos artigos 54 e 55 desta Resolução.

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57 – Esta resolução entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições em contrário,
especialmente a Resolução nº 02/2014, de 13 de outubro de 2014.

Palmas/TO, 16 de abril de 2015.

Álvaro Lotufo Manzano 
Procurador da República

João Gabriel Morais de Queiroz
Procurador da República
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George Neves Lodder
Procurador da República

  

Renata Ribeiro Baptista
Procuradora da República

Luana Vargas Macedo
Procuradora da República

Miguel de Almeida Lima
Procurador da República

Fernando Antônio Alves de Oliveira Junior
Procurador da República

Aldo de Campos Costa
Procurador da República

  

Ludmilla Vieira de Souza Mota
Procuradora da República

   
Walter José Mathias Junior

Procurador da República
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