
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 62, DE 18 DE ABRIL DE 2018.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE RONDÔNIA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do

MPF, aprovado pela Portaria PGR n° 357, de 05 de maio de 2015, 

Considerando  que,  no  dia  23  de  abril  de  2018,  serão  iniciadas  as  atividades  de

mudança  da  sede  da  PRM  DE  JI-PARANÁ  NO  ESTADO  DE  RONDÔNIA,  que  passará  a

funcionar  na  rua  Av.  Clóvis  Arraes,  1415  –  Urupá,  CEP:  76900-045,  Ji-Paraná  –  RO,  com a

transferência de endereço do circuito de voz e link de dados, bem como o transporte de mobiliário e

equipamentos, processos e demais materiais que integram o acervo da Unidade; 

Considerando a necessidade de mobilização de todo o corpo de servidores para a

imediata organização de todo o material no novo imóvel. 

RESOLVE: 

Art.  1º  –  Suspender  o  atendimento  externo  da  Procuradoria  da  República  no

Município de Ji-Paraná – RO, no período compreendido entre 23 a 27 abril de 2018, ressalvado os

casos urgentes. 

Art. 2º – Deverão ser oficiadas a Seção Judiciária de Porto Velho, a Superintendência

da  Polícia  Federal  no  Estado  de  Rondônia  e  a  Delegacia  de  Polícia  Federal  em Porto  Velho,

solicitando a suspensão do envio de processos, procedimentos e demais expedientes à PR-RO, no

período  compreendido  aos  dias  23  a  27  abril  de  2018,  salvo  os  de  natureza  urgente  ou  que

contenham prazos preclusivos. 

Art. 3º – Comunique-se à PGR e as PRMs no Estado de Rondônia. 

Art.  4º – Comunique-se o público externo na Homepage da PRRO e pelas redes

sociais. 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26587/PT_PGR_MPF_2015_357.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência e

publique-se. 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  19  abr.  2018.  Caderno
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