
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 1.638, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe  sobre  a  criação  de  ofício  exclusivo  de  controle  externo  da  atividade
policial e a distribuição dos feitos do CEAP para os demais ofícios não exclusivos
e  dá outras providências,  alterando  a Portaria PR/RJ/Nº  578, de  20 de  junho
de 2014.

O  PROCURADOR-CHEFE  SUBSTITUTO   DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da competência conferida pela Portaria

nº 88, de 9.3.2007, do Procurador-Geral da República, 

Considerando deliberação dos Coordenadores das áreas criminal,  cível e de tutela

coletiva e núcleo de combate à corrupção; 

Considerando  que  após  consulta  feita  pelos  coordenadores  das  áreas  criminal,

cível  e  de  tutela  coletiva  e  núcleo  de  combate  à corrupção a respeito do objeto da presente

portaria, nenhum Procurador da República lotado na Procuradoria da República no Rio de Janeiro

apresentou oposição para sua edição; 

Considerando a urgência para criação de novo ofício na Procuradoria da República

no Rio de Janeiro, ante o disposto na Portaria PGR nº 1100, de 12 de dezembro de 2016.

RESOLVE: 

Editar a presente Portaria, alterando a  Portaria PR/RJ/Nº 578, de 20 de junho de

2014, da seguinte forma:  

Art. 1º - Os artigos 55, 56, 57, 58 e seus parágrafos, da  Portaria PRRJ 578/2014,

passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art.  55.  Na  sede  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  o

controle externo da atividade policial (CEAP) será exercido de forma concorrente por um ofício

exclusivo de Controle Externo da Atividade Policial e pelos Ofícios Criminais e Ofícios de Tutela

Coletiva. 

§ 1º. O ofício exclusivo de Controle Externo da Atividade Policial terá atribuição
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para 75% de todos os feitos judiciais, extrajudiciais e inquéritos policiais de controle externo da

atividade policial a serem distribuídos de maneira automática e aleatória. 

§2º. O ofício exclusivo  de Controle Externo da Atividade Policial terá atribuição

para  a  realização  de  30%  das  inspeções  ordinárias  e  extraordinárias  nas  repartições  policiais

localizadas  na Capital  e  nos  Municípios  de Itaguaí  e  Seropédica,  em escala  a  ser  definida  em

conjunto pelo Coordenador do Controle Externo da Atividade Policial com os Coordenadores da

área criminal e da área cível e de tutela coletiva.

§  3º.  Os  demais  25%  dos  feitos  judiciais,  extrajudiciais  e  inquéritos  policiais

de  controle  externo  da  atividade  policial  serão distribuídos de maneira automática, aleatória e

equitativa entre os ofícios da Área Criminal e da Área Cível e de Tutela Coletiva. 

§  4º.   Os  demais  70% das  inspeções  ordinárias  e  extraordinárias  nas  repartições

policiais localizadas na Capital e nos Municípios de Itaguaí e Seropédica serão de atribuição dos

ofícios das Áreas Criminal e de Tutela Coletiva e serão realizadas em escala a ser definida em

conjunto pelo Coordenador do Controle Externo da Atividade Policial com os Coordenadores da

área criminal e da área cível e de tutela coletiva.   

Art. 56 ... 

§1º.  Aos  Ofícios  com  atribuição  para  o  controle  externo  da  atividade  policial

compete  a  realização  de  inspeções  ordinárias  e extraordinárias  nas  repartições  policiais

localizadas  na  Capital  e  nos  Municípios  de  Itaguaí  e  Seropédica,  em  escala  a  ser  definida

em  conjunto  pelo Coordenador do Controle Externo da Atividade Policial com os Coordenadores

das Áreas Criminal e de Tutela Coletiva, de maneira que os membros da Área Criminal fiquem

preferencialmente responsáveis pelas inspeções das Delegacias que realizem investigação criminal. 

Art 57... 

§ 1º  A  distribuição  no  âmbito do  controle  externo  da  atividade policial  será

feita  por  fato,  entre os Procuradores da  República do ofício exclusivo de controle externo da

atividade policial, da Área Criminal e da Área Cível e de Tutela Coletiva, de maneira que aquele

Ofício para o qual foi distribuído o caso terá atribuição para as repercussões cíveis e criminais

daquele fato. 

§  6º  Em  caso  de  afastamento  sem  Procurador  designado  para  acumulação,  as

audiências de CEAP de atribuição dos ofícios da Área Criminal e da Área Cível e de Tutela Coletiva

serão distribuídas entre os membros em exercício na área de atuação do Ofício substituído, na forma

das escalas existentes em cada área. 

§7º  Em  caso  de  afastamento  sem  Procurador  designado  para  acumulação,  as



audiências de CEAP de atribuição do ofício exclusivo de controle externo da atividade policial

serão distribuídas ao substituto vinculado ao feito, a ser definido na forma do artigo 58. 

Art.  58.  Nos  afastamentos  com  prejuízo  de  distribuição,  e  quando  não  houver

acumulação do Ofício cujo titular se encontra afastado, os inquéritos policiais,  notícias de fato,

audiências, oitivas, reuniões e feitos judiciais correspondentes ao Ofício do membro afastado serão

distribuídos,  em substituição,  no grupo próprio,  entre os demais ofícios que atuam no controle

externo da atividade policial. 

Parágrafo Único. A primeira distribuição por substituição sem acumulação vinculará

a  atribuição  do  Ofício  substituto  para  o  feito  em  substituições  futuras  em  que  não  houver

acumulação do Ofício afastado. 

Art. 2º -  Ficam revogadas todas as disposições anteriores em contrário. 

Dê-se  ciência  ao  Exmo.  Sr.  Procurador-Geral  da  República,  aos  Exmos.  Srs.

Membros do Conselho Superior do MPF, ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público

Federal,  ao  Exmo Sr.  Coordenador  da 7ª  Câmara de  Coordenação e  Revisão,  aos  Exmos.  Srs.

Procuradores da República lotados no Estado do Rio de Janeiro, ao Exmo. Sr. Juiz Diretor do Foro

da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e à COJUD. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

SERGIO LUIZ PINEL DIAS

Este  texto  não  substitui  o  Publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  20  dez.  2021.  Caderno
Administrativo, p. 44.
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