
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 246, DE 27 DE JULHO 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, de 6 

de dezembro de 2016, bem como na Portaria PGR/MPF n.º 357, de 5 de maio de 2015, e

CONSIDERANDO as deliberações proferidas em reunião do colégio de membros 

desta Procuradoria da República, ocorrida no dia 18 de julho de 2017,

RESOLVE:

Art.  1º  Alterar  o artigo  34  da  Portaria  PR/AP nº  172,  de  13  de  julho  de  2016, 

publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico, DMPF-e nº 134/2016, de 19 de julho 

de 2016, Caderno Administrativo, página 40, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34. Em caso de suspeição ou de impedimento de um membro em relação a um 

feito distribuído ao Ofício de que é titular, os autos serão redistribuídos nos seguintes termos:

I – Na área de abrangência da Procuradoria da República no Estado do Amapá, a 

redistribuição será realizada: 

a)  por  sorteio,  mediante  compensação,  quando houver  mais  de  dois  ofícios  com 

atribuições concorrentes para a matéria;

b)  de  forma  direta,  mediante  compensação,  quando  houver  outro  ofício  com 

atribuição concorrente para a matéria; 

c) de forma direta e recíproca, sem compensação, para os ofícios competentes nas 

matérias afetas à PRDC e à 6ª CCR.

II – Na área de abrangência territorial das Procuradorias da República nos Municípios 

de Oiapoque e Laranjal do Jari,  a redistribuição será realizada de forma direta e recíproca, sem 

compensação. 

§ 1º Se a suspeição ou o impedimento ocorrer em relação a membro no exercício de 
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substituição,  o  feito  permanecerá  vinculado  ao  Ofício  originário,  devendo  ser  conduzido  pelo 

membro titular ou por outro substituto. Havendo urgência na atuação, de tal modo que não se possa 

aguardar  o  fim do  período  de  substituição,  outro  membro  será  designado  aleatoriamente,  com 

compensação, para realizar os atos urgentes, enquanto durar o período de substituição do membro 

suspeito ou impedido.

§ 2º As regras do caput e do § 1º deste artigo aplicam-se também aos casos de retorno 

à Procuradoria de feitos cuja promoção de arquivamento ou de declínio não tenha sido homologada 

pelo respectivo órgão de revisão.

§ 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Distribuidor da unidade.”

Art. 2º Revogar a alínea “e” do inciso I do artigo 17, da Portaria PR/AP nº 172, de 13 

de  julho  de  2016,  publicada  no  Diário  do  Ministério  Público  Federal  Eletrônico,  DMPF-e  nº 

134/2016, de 19 de julho de 2016, Caderno Administrativo, página 40, com efeitos  ex nunc, sem 

importar na redistribuição do acervo de feitos judiciais e extrajudiciais que atualmente integram os 

ofícios do Núcleo de Combate à Corrupção desta Procuradoria da República.

Publique-se.

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO
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