
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 316, DE 13 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre o posto avançado do MPF nas Subseções Judiciárias do Estado 
de São Paulo nas quais não há Procuradoria da República instalada.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais  e  regimentais,  considerando  a  necessidade 

de  atender  localmente  as  demandas  das  Subseções  Judiciárias  nas  quais  não  há Procuradoria 

da República  instalada,  de  modo  a  facilitar  o  acesso  à  Justiça,  bem  como  zelar  pela  

adequada  prestação  do  serviço  público  aliada  à  redução  de  custos orçamentários, RESOLVE:

Art. 1º A presente Portaria visa disciplinar o funcionamento do posto avançado do 

Ministério Público Federal no Estado de São Paulo.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Portaria, entende-se por posto avançado do 

MPF o espaço fora das Procuradorias da República no Estado de São Paulo em que servidores e 

membros do Ministério Público Federal exerçam suas atividades laborais,  de modo a facilitar a 

prestação do serviço ministerial em determinada Subseção Judiciária, bem como otimizar os custos 

orçamentários da Administração.

Art. 2º Sempre que possível, nas Subseções Judiciárias do Estado de São Paulo nas 

quais não há Procuradoria da República instalada, será solicitado à Justiça Federal ou a outro órgão 

público,  um espaço destinado  ao  funcionamento  de  um posto  avançado  do Ministério  Público 

Federal, para o atendimento local das respectivas demandas.

Parágrafo  único.  O  espaço  condigno  à  atividade  ministerial  será  destinado  a 

servidores e membros da Procuradoria da República no Estado de São Paulo que oficiem perante 

àquela Subseção.

Art. 3º O funcionamento do posto avançado do MPF deverá respeitar o  horário do 

órgão em que estiverem instalados e, sempre que possível, o horário de expediente da unidade de 

origem.



Parágrafo  único.  A  localidade  em  que  se  encontra instalado o posto  avançado do 

MPF  será  considerada  a  unidade  de lotação dos servidores que ali cumpram seu expediente,  

registrando-se manualmente o ponto laboral.

Art.  4º  Cada posto avançado terá ato normativo próprio estabelecendo horário de 

funcionamento e outras peculiaridades do respectivo atendimento.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

THIAGO LACERDA NOBRE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 16 jun. 2017. Caderno Extrajudicical, 
p. 76.
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