
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Maranhão

Gabinete do Procurador-Chefe

PORTARIA Nº 5, DE 12 DE JANEIRO DE 2017

Promove  a  organização  do  funcionamento  da  Procuradoria  da 
República no Município de Imperatriz/MA, em razão da ampliação de 
seus ofícios.

O PROCURADOR-CHEFE DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

MARANHÃO,  nos  termos  da  Resolução  nº  104  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público 

Federal-CSMPF, de 06 de abril de 2010;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a distribuição de feitos judiciais e 

extrajudiciais no âmbito da Procuradoria da República no Município de Imperatriz/MA;

CONSIDERANDO  a necessidade  de  reequilibrar  a  quantidade  de  feitos  entre  os 

ofícios;

RESOLVE:

Art.  1º  –  Para  fins  de  distribuição  de  expedientes  judiciais  e  extrajudiciais,  a 

Procuradoria da República no Município de Imperatriz/MA divide-se em 03 (três) Ofícios;

Art. 2º – A distribuição de representações, procedimentos administrativos, inquéritos 

civis,  procedimentos  investigatórios  criminais,  inquéritos  policiais,  processos  judiciais  e 

expedientes  de  outra  natureza,  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  no  Município  de 

Imperatriz/MA, obedecerá as seguintes regras:

I – Os expedientes judiciais e extrajudiciais serão distribuídos automaticamente, por 

meio de sistema próprio do Ministério Público Federal, garantindo-se a igualdade na distribuição, 

respeitadas as hipóteses de prevenção, nos termos da legislação processual vigente;

II  –  Todas  as  representações,  inclusive  os  procedimentos  instaurados  de  ofício, 

deverão  ser  submetidos  a  procedimento  de  distribuição  por  critérios  impessoais  e  objetivos, 

respeitadas as hipóteses de prevenção, nos termos da legislação processual vigente; e

III – Os processos judiciais decorrentes de procedimento administrativo, inquérito 

civil, procedimento investigatório criminal, inquérito policial ou expediente extrajudicial de outra 

natureza serão distribuídos, por prevenção, ao Ofício que tiver atuado na fase extrajudicial.



Art 3º – Em casos de ausência, afastamento, licença e impedimento do Procurador da 

República com atribuição para atuar em notícias de fato, procedimentos administrativos, a definição 

de seu substituto observará a seguinte disposição:

I – O titular do 1º Ofício será substituído pelo titular do 2º Ofício e, na ausência 

deste, pelo titular do 3º Ofício;

II - O titular do 2º Ofício será substituído pelo titular do 3º Ofício, na ausência deste, 

pelo titular do 1º Ofício;

III -  O titular do 3º Ofício será substituído pelo titular do 1º Ofício e, na ausência 

deste, pelo titular do 2º Ofício.

§ 1º  - No que concerne aos inquéritos policiais e processos judiciais, pelo prazo que 

subsistir a hipótese prevista no caput, a distribuição seguirá o critério estabelecido no art. 2º, inciso 

I.

§  2º  -  O  disposto  neste  artigo  não  impede  a  possibilidade  de  designação  de 

Procurador da República itinerante para a substituição, nos termos da regulamentação respectiva, ou 

a realização da substituição por titular de ofício diverso do ali indicado, desde que exista comum 

acordo entre os procuradores remanescentes.

Art.  4º  –  A   Procuradoria  da  República  em  Imperatriz/MA  contará  com  um 

Procurador-distribuidor  e  um  Procurador-coordenador,  eleitos pelos  procuradores  lotados  na 

Unidade, para um mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ único – Em caso de empate, será eleito o Procurador mais antigo na carreira, salvo 

nas  hipóteses  em  que  for  vedada  a  recondução,  quando  será  considerado  eleito  o  candidato 

remanescente.

Art.  5º  –  Verificada,  a  qualquer  tempo,  hipótese  de  prevenção,  nos  termos  da 

legislação de pessoal vigente, o Procurador-distribuidor, de ofício ou a requerimento do Procurador 

da  República  oficiante,  determinará  a  redistribuição  do  expediente  ao  Ofício  prevento,  com 

compensação na distribuição.

Parágrafo  único  –  Na  hipótese  de  a  redistribuição,  em  razão  da  prevenção,  ser 

requerida pelo Procurador da República oficiante, ao Procurador-distribuidor não incumbe a este 

emissão de nenhum juízo de valor, devendo remeter ou requisitar os autos ao ofício correspondente 

que, se discordar da redistribuição, suscitará conflito negativo ou positivo de atribuição perante a 

Câmara de Coordenação ou Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, conforme 

o caso (artigo 7º, § único, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF).

Art. 6º – A escala de participação em audiências, sessões e itinerâncias será definida 

de comum acordo ou, em não havendo consenso, por meio de sorteio a ser realizado em cada caso 

específico,  observada a  alternância  e  a  rotatividade,  de modo a  garantir  que a  participação do 



membro  só  ocorra  novamente  depois  que  todos  tenham participado  em audiências,  sessões  ou 

itinerâncias,  aplicando-se o disposto no artigo  3º nos casos de ausência,  afastamento,  licença e 

impedimento.

Art.  7º  –  Todas  as  manifestações  dos  membros  serão  divulgadas  em  banco 

organizado eletronicamente e de acesso amplo, salvo as acobertadas pelo segredo de justiça.

Art. 8º – Esta portaria entrará em vigor após a aprovação do CSMPF, nos termos do 

art. 1º, VII, da Resolução nº 104, de 06 de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

 São Luís, 12 de janeiro de 2017.

JOSÉ RAIMUNDO LEITE FILHO
Procurador-Chefe Substituto

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  22  fev.  2017.  Caderno 
Administrativo, p. 11.
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