
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA PRAP Nº 29, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DO  AMAPÁ,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  foram  delegadas  pela  Portaria  PGR/MPF  nº 

1086/2016, bem como na Portaria PGR/MPF n.º 357/2015, 

RESOLVE:

Art.  1º  Alterar  o  artigo  18  da  Portaria  PR/AP nº  19,  de  25  de  janeiro  de  2017, 

publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico, DMPF-e nº 19/2017, de 26 de janeiro 

de 2017, Caderno Administrativo, página 15, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  18.  Cabe  a  SESOT supervisionar  o  recolhimento  dos  autos,  a  qual  será  a 

responsável pela custódia após a saída destes dos ofícios até a entrega no destino final.

§1º  Fica estabelecido que no âmbito da Procuradoria da República no Estado do 

Amapá, os horários de saída dos veículos oficiais para transportar, buscar e/ou entregar petições, 

processos judiciais e inquéritos policiais nos órgãos externos são os seguintes:

I – 10h – Toda sexta-feira: saída da Procuradoria para fazer carga de processos na 

Justiça Federal;

II – 16h – segunda-feira a quinta-feira: saída da Procuradoria para entrega de petições 

e processos na Justiça Federal;

III  –  14h30min  –  sexta-feira:  saída  da  Procuradoria  para  entrega  de  petições  e 

processos na Justiça Federal

IV –  14h30  –  Quarta-Feira  e  Sexta-feira,  saída  da  Procuradoria  para  entrega  de 

inquéritos policiais na Polícia Federal.

§2º De segunda-feira a quinta-feira, fica estabelecido o horário de 15:50 como prazo 

máximo para entrega dos autos ao Técnico de Transporte, ainda que para casos urgentes.

§3º  A fixação estabelecida no parágrafo anterior  objetiva a correta  intimação dos 

Procuradores  da  República,  bem  como  evitar  a  incidência  de  prejuízos  processuais  e  o 
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comprometimento do bom andamento dos feitos, em razão das rotinas administrativas realizadas 

nesta unidade para tramitação de processos e procedimentos.

§4º  Fora do prazo fixado no inciso I,  §1º,  deste  artigo,  os  servidores  do SESOT 

somente procederão a carga de autos urgentes, conforme repassado ao Exmo. Sr. Diretor do Foro 

desta Seção por meio do Ofício nº 613/2017/PR/AP/GAB/CHEFIA/JBB.

§5º Fora dos períodos delineados (carga semanal ou entrega de petições e processos) 

não haverá deslocamento dos servidores desta unidade para proceder a carga de autos, ainda que 

urgentes,  devendo  neste  caso  a  Seção  Judiciária  neste  Estado  proceder  a  intimação  do  órgão 

ministerial com a remessa dos autos à sua sede localizada na Avenida Ernestino Borges 535, Centro, 

Macapá/AP, CEP 68908-198, conforme prescreve o art. 18, inciso II, alínea “h” da LC 75/93.

§6º As disposições deste artigo não se aplicam aos processos eleitorais.

§7º Demais orientações sobre as rotinas deste artigo serão delineadas em Ordem de 

Serviço.”

Publique-se.

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO
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