
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R A L
P R O C U R A D O R I A D A R E P Ú B L I C A N O  A M A Z O N A S

PORTARIA Nº 183, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 

Alterada pela Portaria PRAM nº 50, de 29 de março de 2023

Altera  portaria  que  disciplina  o  funcionamento  do  plantão  de
Procuradores e Procuradoras da República no âmbito das unidades do
Ministério Público Federal no Amazonas, nos termos da  Resolução
CSMPF n. 159, de 6 de outubro de 2015.

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

AMAZONAS, no uso de suas atribuições,

Considerando as regras que devem orientar o exercício de plantão nas unidades

do Ministério Público Federal, estipuladas na Resolução do CSMPF N. 159, de 6 de outubro

de 2015;

Considerando a necessidade de adequar a regulamentação do plantão no âmbito

do Estado do Amazonas;

Considerando a necessidade de padronização do fluxo de plantão judicial  e

extrajudicial. Resolve:

Art.  1º  A  escala  de  plantão  dos(as)  Procuradores(as)  da  República  será

elaborada em sistema de rodízio, sete dias para cada Procurador(a) e organizada em ordem de

ofícios  crescente  semanal,  de  segunda  a  domingo,  abrangendo  todos(as)  os(as)

Procuradores(as)  da  República  lotados(as)  na  sede  da  Procuradoria  da  República  no

Amazonas,  publicada  por  portaria  do(a)  Procurador(a)-Chefe  e  veiculada  nos  sistemas

operantes.

§1º  A escala  semanal  de  servidores(as)  plantonistas,  que  darão  suporte  e

firmarão contatos com o(a) Procurador(a) da República de plantão, deverá ser estipulada por

portaria independente da mencionada no caput.

§2º A escala semanal de servidores(as) plantonistas, a princípio, será composta

por  servidores(as)  da COJUD, cabendo ao(à)  Procurador(a)  plantonista,  se  assim preferir,

indicar  ao  GABPC,  com  antecedência  razoável,  servidores(as)  de  sua  assessoria  para  o

período  em  que  estiver  designado(a),  exceto  servidor(a)  lotado(a)  na  Procuradoria  da

República do Município de Tabatinga.

§3º Não haverá servidor(a) plantonista lotado na Procuradoria da República no

Município de Tabatinga, sendo as matérias de plantão judicial ou extrajudicial demandadas
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fora do horário de expediente da PRM-Tabatinga atendidas  pelos servidores escalados na

portaria da PRAM.

§4º Servidores de gabinete no desempenho de função de confiança ou de cargo

em comissão,  caso  executem atividades  de assessoria  jurídica  no ofício  de sua  lotação e

participem da escala de plantão da COJUD, poderão minutar, a critério do(a) Procurador(a)

plantonista.

Art.  2º  O(A)  Procurador(a)  da  República  de  plantão  responderá  pelas

ocorrências judiciais listadas na Resolução PRESI nº 24/2022 do Tribunal Regional Federal

da 1ª  Região,  bem como pelas  extrajudiciais  que sejam urgentes,  que  aconteçam fora do

horário de expediente, entre as 18h e as 6h do dia seguinte, e, nos finais de semana, feriados e

pontos facultativos existentes no período do plantão, por período integral.

§  1º  Nas  hipóteses  do  caput,  o(a)  Procurador(a)  da  República  plantonista

tomará todas as providências judiciais e extrajudiciais necessárias, mesmo quando se tratar de

matéria  estranha a  sua  atribuição  ordinária,  não  se  estabelecendo,  em qualquer  caso,  sua

vinculação nos feitos, que deverão ser enviados, necessariamente, à distribuição regular pela

COJUD no primeiro dia útil após o respectivo plantão.

§  2º  As  ocorrências  verificadas  na  subseção  judiciária  da  Procuradoria  da

República  do  Município  de  Tabatinga  ficam  a  cargo  do(a)  Procurador(a)  da  República

plantonista que oficie na respectiva Procuradoria, salvo o período de recesso de final de ano,

nos  feriados,  finais  de  semana  e  pontos  facultativos,  os  quais  ficarão  a  cargo  do(a)

Procurador(a) da República de plantão no âmbito da PR/AM. 

§ 3º O Plantonista da PRAM fica responsável por fazer protocolos judiciais

referentes  à  PRM-Tabatinga,  nas  situações  em que,  por  falha  de  internet  local,  ocorra  a

impossibilidade de protocolo, via Pje, de prazos judiciais e outras manifestações urgentes.

I – Nesta situação, a assessoria do(a) Procurador(a) da República natural do

caso ficará responsável pelo envio da manifestação assinada no Único, para fins de protocolo

no PJe;

II – Na impossibilidade de envio da peça assinada, será encaminhada a minuta

da manifestação em arquivo de extensão .odt  (editor  de texto) e .pdf ao(à)  Procurador(a)

plantonista, para que este(a) a assine e a protocole via PJe;

III – Fica a cargo da assessoria do(a) membro(a) do Ofício natural o devido

registro da manifestação no Sistema Único, assim como as tratativas com o(a) Procurador(a)

plantonista sobre as respectivas situações previstas.

§ 4º Não deve ser acionado o(a) membro(a) plantonista da PRAM, na forma do

parágrafo  antecedente,  se  qualquer  dos(as)  membros(as)  da  PRM-Tabatinga  estiver  em

atividade  em  outra  unidade  do  Amazonas  ou  fora  do  Estado,  com  acesso  aos  sistemas
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operantes de forma remota.

§ 5º Em caso de falha na internet local, na forma do §3º, que impossibilite até

mesmo  o  envio  de  mensagens  e/ou  arquivos  ao(à)  Procurador(a)  plantonista  ou  a

servidores(as) da PRAM, o(a) Procurador(a) da PRM-Tabatinga responsável pelo feito, por

conta própria ou por meio de sua assessoria, realizará contato presencial ou telefônico com a

Justiça Federal em Tabatinga, com a correspondente certificação das tratativas, a fim de se

comunicar a situação e de se verificar as medidas a serem adotadas para cumprimento do

prazo ou sua dilação.

§ 6º As disposições dos parágrafos 3º a 5º deste artigo se aplicam a medidas e

manifestações extrajudiciais urgentes a serem praticadas por integrantes da PRM-Tabatinga e

que dependam de acesso à internet para serem realizadas, naquilo que for cabível. (Incluído

pela Portaria PRAM nº 50, de 29 de março de 2023).

Art. 3º O plantão durante os dias úteis terá início às 18h e término às 6h da

manhã seguinte, quando então assumirá cada Procurador(a) da República vinculado à sua área

de atribuição.

Art. 4º O plantão no final de semana terá início às 18h de sexta-feira e término

às 6h da segunda-feira seguinte.

Parágrafo único.  Quando o período for compreendido por  feriado ou ponto

facultativo, o regime de plantão terá início às 18h do dia que antecede ao feriado e término às

6h do próximo dia útil na respectiva semana.

Art. 5º O plantão judicial obedecerá ao fluxo definido nos ANEXOS I e II da

presente portaria e iniciar-se-á, preferencialmente, por meio de chamada telefônica ou envio

de mensagem pelo aplicativo whatsapp ao telefone do plantão.

§1º  O(A)  servidor(a)  plantonista,  após  acionado(a)  pelo  plantão  da  Justiça

Federal ou do Departamento de Polícia Federal no Amazonas, deverá avisar imediatamente,

pelos aplicativos Whatsapp e/ou Zoom, o(a) Procurador(a) da República plantonista.

§2º Caso o(a)  Procurador(a) da República não responda no intervalo de 10

(dez)  minutos,  o(a)  servidor(a)  deverá  efetuar  chamada  telefônica  ao(à)  Procurador(a)

plantonista.

§3º  Eventuais  comunicações  legais  e  judiciais  ou  envio  de  documentação

diversa  aos  e-mails  institucionais  deverão  ser  encaminhados  imediatamente  ao(à)

Procurador(a) plantonista.

Art. 6º O plantão extrajudicial obedecerá ao fluxo definido no ANEXO III da

presente  portaria  e  iniciar-se-á,  preferencialmente,  por  meio  de  chamada  telefônica  ou

mensagem pelo aplicativo Whatsapp enviada ao telefone do plantão, que estará a cargo do(a)
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servidor(a) plantonista.

§1º O(a) servidor(a) plantonista, após acionado por qualquer cidadão(ã), deverá

avisar  imediatamente,  pelos  aplicativos  Whatsapp  e/ou  Zoom,  o(a)  Procurador(a)  da

República plantonista.

§2º  Eventuais  chamadas  telefônicas  ou  mensagens  eletrônicas  recebidas

durante o expediente ordinário do MPF deverão ser encaminhadas à Seção de Atendimento ao

Cidadão  das  unidades  respectivas,  sem  prejuízo  da  orientação  devida  ao(à)  cidadão(ã)

demandante  sobre  o  protocolo  e  o  peticionamento  eletrônicos  do  MPF,  disponíveis  na

internet, conforme manual específico disponível no ANEXO IV.

§3º O(a) servidor(a) plantonista deverá dispor de lista com contatos telefônicos,

de Whatsapp e/ou de e-mail das principais autoridades e órgãos públicos ligados às matérias

relacionadas  a  populações  indígenas  e  comunidades  tradicionais,  à  tutela  do  patrimônio

público e social e ao meio ambiente, à segurança pública e às Forças Armadas, bem como de

outras autoridades e órgãos que os(as) Procuradores(as) da República entenderem pertinentes.

§4º Os ofícios da Procuradoria da República do Amazonas terão o prazo de 10

dias úteis, a partir da entrada em vigor da presente portaria, para encaminhar à COJUD a lista

dos contatos que entenderem pertinentes para o plantão extrajudicial. Além disso, deverão

encaminhar  imediatamente  à  COJUD  qualquer  atualização  de  dados  de  contato  que

porventura ocorrer.

§5º  Dar-se-á  preferência  para  comunicações  eletrônicas,  em especial  via  os

aplicativos  Whatsapp  e  Zoom,  entre  o(a)  servidor(a)  plantonista  e  o(a)  Procurador(a)

plantonista, tendo em vista a agilidade necessária.

§6º A análise da urgência a ser atendida em plantão é casuística, priorizando-se

as comunicações eletrônicas, em especial via os aplicativos Whatsapp e Zoom, bem como as

medidas que não possam ser postergadas para o(a) Procurador(a) natural sem prejuízo ao(à)

cidadão(ã) ou à comunidade envolvida.

§7º Sem prejuízo do parágrafo anterior, recomenda-se, à luz da independência

funcional e das limitações logísticas do(a) servidor(a) e do(a) Procurador(a) plantonistas, que

o atendimento das demandas extrajudiciais  que não sejam reputadas urgentes consista em

orientação e encaminhamento para os canais ordinários de atendimento ao(à) cidadão(ã), seja

no âmbito do MPF/AM ou no âmbito do Ministério Público do Estado e das Defensorias

Públicas do Estado e da União.

§8º  Caso  seja  necessário  realizar  deslocamentos,  bem  como  entregar

documentos  e  outros  objetos  físicos  durante  as  medidas  urgentes  do  plantão,  os(as)

Procuradores(as)  e  os  servidores(as)  plantonistas  devem  acionar  a  SESOT,  mediante



comunicação à chefia do mencionado setor.

Art. 7º O usufruto das folgas previstas no art. 9º da Resolução CSMPF N. 159,

de 6 de outubro de 2015, deverá ser submetido à chefia da unidade, com antecedência mínima

de 30 (trinta) dias sempre que o período de gozo for superior a 3 (três) dias, ou, se inferior, se

for  imediatamente  anterior  ou  posterior  a  qualquer  outro  tipo  de  afastamento  que  enseje

substituição no respectivo ofício.

Parágrafo  único.  A  chefia  da  unidade,  após  receber  as  comunicações

mencionadas no caput deste artigo e verificada a possibilidade de usufruto da folga na data

solicitada, considerando os termos do art. 3º, § 5º, da Portaria PGR nº 591, de 27 de outubro

de 2005, encaminhará o deferimento à DIGEP da PRAM, que disponibilizará, na intranet,

planilha com a escala de usufruto de abono, bem como à COJUD, para fins dos registros

devidos de suspensão da conclusão de feitos no Sistema Único.

Art. 8º Na hipótese de impossibilidade de responder ao plantão, prevista no art.

10 da Resolução CSMPF Nº 159, de 6 de outubro de 2015, fica estipulado que a substituição

será feita automaticamente pelo(a) próximo(a) Procurador(a) escalado na portaria respectiva

ou sucessiva.

Parágrafo único. Caso o(a) Procurador(a) substituto(a), na hipótese do caput,

esteja  ausente  da  sede  ou  no  usufruto  de  licenças  ou  afastamentos  legais,  a  substituição

passará ao(à) próximo(a) da escala, sucessivamente.

Art. 9º A escala de plantão de Procuradores(as) e de servidores(as) para atuação

em  feitos  eleitorais  será  deliberada  pelo(a)  Procurador(a)  Regional  Eleitoral  e  pelo(a)

substituto(a) respectivo(a).

Art.  10.  Esta  portaria  entra  em vigor  nesta  data  e  deve  ser  remetida  para

homologação pelo CSMPF, sem prejuízo da sua imediata aplicação, nos termos do art. 3º da

Resolução CSMPF Nº 159, de 6 de outubro de 2015.

Art.  11.  Revogam-se  as  normas anteriores  que  tratam da  matéria  e  demais

disposições em contrário. 

 
MICHÈLE DIZ Y GIL CORBI 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 14 nov. 2022. Caderno 
Administrativo, p. 8.
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