
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

GABINETE DO PROCURADOR

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3, DE 14 DE ABRIL DE 2016

Dispõe sobre a movimentação de autos no caso de substituições e dá
outras providências.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA  REPÚBLICA NO

AMAZONAS, no uso de suas atribuições regimentais, visando aperfeiçoar os serviços admi-

nistrativos da unidade,

CONSIDERANDO a edição da Resolução PRAM 002/2015 que, dentre outras

providências, remeteu no seu art. 25 que a regulação quanto à substituição que ensejarem per-

cepção da gratificação instituída pela  Lei n.º 13.024/2014, observaria a regulamentação da

Portaria PR/AM n. 201/2014, e regulou em seu art. 26 as substituições que não ensejarem a

percepção da referida gratificação, que são aquelas não superiores a 3 (três) dias úteis; 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento das rotinas de movimen-

tação de autos e responsabilidades das assessorias dos gabinetes;

CONSIDERANDO que não há razoabilidade em onerar a assessoria do gabine-

te substituído quanto ao trabalho simultâneo sob a supervisão de até 11 (onze) Membros na-

queles processos judiciais e extrajudiciais objeto da substituição, medida considerada contra-

producente e sem observância da necessária eficiência;

CONSIDERANDO, por fim, o disposto nos arts. 41 e 42 da Resolução PRAM

002/2015;

RESOLVE:

Art. 1º Cabe, exclusivamente, à assessoria do gabinete do titular afastado, nos

termos  do  art.  26  da  Resolução  n.  002/2014  (SUBSTITUIÇÃO  EM  ATÉ  TRÊS  DIAS

ÚTEIS), efetivar as diligências necessárias para fazer a conclusão dos autos aos respectivos

Membros substitutos, conforme escala constante da referida norma.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13024.htm


Parágrafo único. Fica estipulado que na hipótese do caput apenas os autos judi-

ciais e extrajudiciais urgentes ou com prazo vincendo, serão objeto de conclusão ao Membro

substituto.

Art. 2º A COJUD, no caso das substituições previstas no art. 25 da Resolução

002/2014 (SUPERIORES A TRÊS DIAS ÚTEIS), em havendo Membro designado para a

substituição, efetuará a conclusão dos autos no Sistema Único ao Membro Substituto e os mo-

vimentará fisicamente para a assessoria do gabinete do Membro substituído (titular afastado),

certificando-se nos autos.

Art. 3º A COJUD, no caso das substituições previstas no art. 25 da Resolução

n. 002/2014 (SUPERIORES A TRÊS DIAS ÚTEIS), que não tenham Membro designado para

a substituição, observando a regra (PULVERIZAÇÃO) estipulada pelo art.3º, §§ 3º e 4º da

Portaria 201/2014 e art. 1º, § 2º, da Portaria PR/AM n. 203/2014 (desoneração da Chefia da

unidade), efetuará a conclusão dos autos no Sistema Único ao Membro Substituto e movimen-

tará fisicamente os referidos autos para a respectiva assessoria, com as certidões necessárias.

§ 1º Na hipótese do caput, a assessoria do gabinete do Membro Substituído (ti-

tular afastado) fica desonerada de atuar nos referidos autos, enquanto perdurar a conclusão.

§ 2º Caberá a assessoria do gabinete do Membro Substituído (titular afastado)

solicitar, expressamente, à COJUD a conclusão dos autos judiciais e extrajudiciais remanes-

centes, os urgentes ou com prazo vincendo, com as minutas devidas, para o novo Membro que

atuará em substituição (PULVERIZAÇÃO).

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Chefe da PR/AM. 

EDMILSON DA COSTA BARREIROS JÚNIOR
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