
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 232, DE 19 DE JULHO DE 2017.

Dispõe  sobre  o  uso  do  Sistema  Único  na  tramitação  de 
expedientes  eletrônicos  no  âmbito  da  Procuradoria  da 
República no Amapá e dá outras providências.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DO AMAPÁ, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 50, II, c/c art. 49, XX, ambos da Lei 

Complementar nº 75/93, pela Portaria PGR/MPF nº 1086, de 6 de dezembro de 2016, e pela Portaria 

SG/MPF n.º 382, de 5 de maio de 2015,

CONSIDERANDO a publicação da Portaria PGR/MPF nº 96, de 02 de fevereiro de 

2017, que trata sobre a habilitação do Sistema Único para o trâmite de procedimentos extrajudiciais 

e administrativos eletrônicos;

CONSIDERANDO que a referida portaria normatiza as etapas necessárias para a 

adequada implementação do procedimento eletrônico no Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO a publicação da  Portaria PGR/MPF nº 350, de 28 de abril  de 

2017, que trata das diretrizes gerais na utilização do Sistema Único no Ministério Público Federal, 

sobretudo no tocante à tramitação eletrônica de expedientes;

CONSIDERANDO a Portaria PR/AP nº. 142, de 28 de abril de 2017, que institui a 

comissão  encarregada do planejamento,  supervisão,  acompanhamento  e  execução dos  trabalhos 

necessários para implantação do procedimento eletrônico na PR/AP.

RESOLVE:

Art.  1º  Determinar  que  todos  os  documentos  administrativos,  produzidos  ou 

recebidos na PR/AP a partir de 14 de agosto de 2017, tenham tramitação exclusivamente eletrônica 

no Sistema Único.

§ 1º Poderão tramitar em meio físico:
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I – documentos que apresentem inviabilidade técnica ou jurídica de tramitarem em 

meio eletrônico;

II – exceções autorizadas pelo Procurador-Chefe;

III – documentos que serão juntados a expediente físico;

§ 2º Documentos que integrem procedimento físico deverão constar fisicamente nos 

autos, mesmo que sejam cadastrados como eletrônicos no Sistema Único.

§ 3º  Os  documentos  administrativos  recebidos  pelo  Setor  de Gestão  Documental 

(SGD) serão tramitados fisicamente  até  os  setores  destinatários,  onde será feita  a  verificação e 

conversão em eletrônicos, na forma do art. 5º.

Art. 2º Os documentos produzidos na PR/AP deverão ser registrados originariamente 

na  forma  eletrônica  e  redigidos,  preferencialmente,  com o  editor  de  textos  do  Sistema Único, 

utilizando-se de modelos de documentos, quando houver.

§ 1º  Nos  casos  em que não for  possível  o  uso do  editor  de textos  do Único,  o 

documento produzido deverá ser convertido em formato PDF/A e incluído como íntegra.

§ 2º Os setores poderão criar modelos de documentos disponibilizados no âmbito de 

sua unidade e de acordo com o manual de redação e padronização de atos oficiais do MPF.

§  3º  A  criação  de  modelos  de  documentos  cuja  utilização  extrapole  uma 

coordenadoria ou uma assessoria deverá ser autorizada pela Assessoria de Planejamento e Gestão 

Estratégica.

Art.  3º  Todos os  documentos  administrativos  recebidos  ou produzidos  na PR/AP 

deverão conter íntegra.

§ 1º As íntegras deverão ser nomeadas de acordo com o assunto a que se referem.

§ 2º Documentos que tenham mais de uma íntegra deverão conter a relação de todas 

as suas íntegras no campo “observação” do seu registro no Sistema Único.

Art. 4º A numeração dos documentos produzidos na casa será automática e única, por 

tipo de documento, para toda a PR/AP.

Art. 5º Documentos físicos administrativos advindos do público externo ao MPF e 

recepcionados  na  PR/AP pelo  Setor  de  Gestão  Documental  (SGD)  deverão  ser  cadastrados  e 

movimentados  fisicamente,  via  Sistema Único,  com suas  respectivas  íntegras  digitalizadas,  aos 

setores  destinatários,  que  ficarão  responsáveis  pela  criação  de  suas  cópias  eletrônicas  e  pelo 

arquivamento dos originais físicos, quando necessário.



§  1º  O  cadastro,  a  digitalização  e  o  arquivamento  dos  documentos  físicos 

administrativos de origem externa recebidos em setor diverso ao do caput, serão de responsabilidade 

do setor que os recebeu.

§  2º  Ao  setor  responsável  pelo  expediente  administrativo  caberá  a  revisão  da 

classificação do documento quanto ao seu Assunto, bem como a inserção de seu tempo de guarda, 

conforme  Tabela  de  Temporalidade  e  Destinação  de  Documentos  do  MPF,  para  fins  de 

arquivamento e posterior descarte.

Art. 6º A digitalização de expedientes deverá ser realizada com resolução de 200 dpi, 

com Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), no modo “tons de cinza” e salva em formato 

“PDF/A”.

Parágrafo único. O serviço de reprografia poderá ser solicitado nos casos em que o 

número de folhas a serem digitalizadas exceder 50.

Art. 7º Documentos eletrônicos advindos do público externo ao MPF deverão ser 

recebidos, preferencialmente, através do e-mail institucional do setor destinatário, a quem caberá o 

devido registro do expediente no Sistema Único.

§  1º  Cada  setor  da  PR/AP deverá  ter  e-mail  institucional  próprio,  destinado  ao 

recebimento de expedientes eletrônicos de origem externa.

§ 2º Os setores da casa deverão orientar órgãos externos e pessoas jurídicas ou físicas 

a encaminharem expedientes para a PR/AP, preferencialmente, na forma digital.

Art. 8º As comunicações de instauração de Inquéritos Policiais encaminhadas a esta 

PR/AP apenas para ciência serão cadastradas e encaminhadas fisicamente, via SGD, por meio do 

Sistema Único à Coordenadoria Jurídica  para as devidas providências.

Art. 9º Os documentos que necessitarem da assinatura de pessoas externas ao MPF 

deverão  tramitar  em  meio  físico  até  o  recolhimento  de  todas  as  assinaturas  e,  após,  serão 

digitalizados para a tramitação eletrônica.

Parágrafo  único.  Contratos  administrativos  deverão  conter  cláusula  com  a 

concordância das partes quanto à validade das assinaturas, com login e senha no Sistema Único, de 

servidores e membros da PR/AP.

Art. 10. Documentos que necessitarem da assinatura do Procurador-Chefe deverão 

ser movimentados, no Sistema Único, para o Gabinete do Procurador-Chefe (GABPC), que ficará 

responsável pelo registro do despacho.



§  1º  Formulários  e  requerimentos  afetos  à  gestão  de  pessoas  deverão  ser 

encaminhados, primeiramente, ao Núcleo de Gestão de Pessoas, observada a assinatura da chefia 

imediata, quando necessária.

§ 2º As exceções aos casos do caput serão definidas pelo Procurador-Chefe.

Art. 11. A certificação digital, por meio de token específico, será disponibilizada aos 

servidores autorizados pelo chefe da unidade.

Art. 12. A autuação, a juntada, a anexação, o apensamento, o desentranhamento, o 

desmembramento,  a  finalização e  demais  atos  de  registro,  tramitação,  instrução e  controle  dos 

expedientes administrativos deverão ser praticados pelos setores responsáveis pelo expediente.

Parágrafo único. A autuação de expedientes afetos à esfera administrativa dependerá 

de  autorização,  por  meio  de  despacho,  subscrita  por  servidores  com  atribuições  de  chefia  ou 

competência para deliberar sobre o objeto do expediente.

Art. 13. O envio de documentos e procedimentos eletrônicos para órgãos externos, 

pessoas jurídicas ou físicas, far-se-á, preferencialmente, por meio do e-mail institucional do setor.

§  1º  Dever-se-á  solicitar  ao  destinatário  a  acusação  do  recebimento  do  e-mail 

encaminhado para fins de comprovação.

§ 2º Cópia do e-mail encaminhado e da acusação do seu recebimento deverão compor 

íntegra complementar do documento. Neste caso, a movimentação no Sistema Único deverá ser 

feita após a inclusão da íntegra.

§ 3º Caso não seja possível o envio do expediente por meio digital, este deverá ser 

impresso, envelopado e encaminhado ao protocolo para expedição física, via Sistema Único.

§ 4º A contagem de prazo dos documentos eletrônicos expedidos far-se-á por meio da 

acusação do seu recebimento, para envios por e-mail, ou através do registro de entrega.

§  5º  Os  Avisos  de  Recebimentos  devolvidos  a  esta  PR/AP serão  digitalizados  e 

encaminhados,  via  Sistema Único,  na forma eletrônica,  aos  setores  responsáveis,  com posterior 

arquivamento dos originais físicos e eventual juntada ao procedimento de gestão administrativa ou 

arquivamento virtual no sistema.

Art. 14. Os originais de documentos físicos digitalizados deverão ser arquivados pelo 

setor responsável pela criação de suas cópias eletrônicas.



Art. 15. Esta Portaria entrará em vigor em 14 de agosto de 2017.

Publique-se.

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO
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