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PORTARIA Nº 123 DE 02 DE JULHO DE 2014

A PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a  autorização  de  exclusividade  nas  atividades  eleitorais  do 

Procurador Regional Eleitoral  no Amazonas,  por intermédio da Portaria PGR n. 169, de 20 de 

março de 2014.

CONSIDERANDO a  previsão de dispensa das audiências  judiciais  e a redução de 

movimentação  processual  em 50% (cinquenta  por  cento),  do  membro  que  exerce  a  chefia  da 

unidade, conforme disposto no art. 1º, III, “b”, da Portaria PGR nº 501, de 14 de setembro de 2011.

CONSIDERANDO que a chefia da unidade é exercida por membro que atua em ofício 

criminal;

CONSIDERANDO a impossibilidade de desoneração da movimentação processual em 

razão  do  elevado  número  de  feitos  judicias  e  extrajudiciais  existentes  nos  demais  gabinetes 

criminais; 

RESOLVE:

Art. 1º.  A desoneração da chefia da unidade no âmbito da PR/AM ficará adstrita a 

dispensa das audiências judiciais; 

Art.  2º.  Enquanto  durar  a  exclusividade  do  Procurador  Regional  Eleitoral  no 

Amazonas, fica ele dispensado das audiências judiciais no período, bem como do plantão judicial 

da PR/AM, salvo em matéria eleitoral;
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Art. 3º. As audiências objeto da dispensa mencionada nos artigos antecedentes serão 

redistribuídas pelo critério vez e em sistema de rodízio aos Procuradores da República atuantes nos 

ofícios cíveis.

Parágrafo único. A redistribuição prevista no caput fica sob o encargo do Procurador 

da  República  Coordenador  de  Audiências,  Edmílson  da  Costa  Barreiros  Júnior,  a  quem cabe 

resolver eventuais casos omissos.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam convalidados os 

atos até então praticados pelo Procurador da República Coordenador de Audiências no âmbito da 

PR/AM.

Art. 5º. Cientifique-se, cumpra-se, publique-se.

TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE DORNELLES
Procuradora-Chefe

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 3 jul. 2014. Caderno Extrajudicial, p. 5.
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