
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CORUMBÁ

PORTARIA PRM/CRA/MS nº 1, DE 05 DE MAIO DE 2017

As PROCURADORES DA REPÚBLICA LOTADAS NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA

NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, ao final assinadas, no exercício da atribuição delegada pelo art. 40 da

Portaria n. 1  95  , de   20   de   outubro   de 201  4, do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato

Grosso do Sul, considerando os termos do  Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, RESOLVEM expedir a

presente Portaria com vistas a disciplinar a repartição das atribuições ministeriais no âmbito desta unidade do

MPF em Corumbá/MS.

CAPÍTULO I

DA DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA

Art. 1º A atuação ministerial no âmbito da PRM/CRA/MS compreende:

I – nos 1º e 2º Ofícios, com distribuição automática e paritária:

(a) os feitos de natureza criminal e respectivos incidentes e os procedimentos administrativos (notícias de

fato, procedimentos preparatórios, inquéritos civis públicos e procedimentos de acompanhamento) relativos à 2ª e

a 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;

(b) os feitos de natureza criminal e respectivos incidentes, os procedimentos administrativos criminais e outros

expedientes  assemelhados,  de  natureza  criminal,  cujo  objeto  preponderante guarde  correspondência  com

matéria de atribuição da 4ª CCR (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural);

(b)  os processos  judiciais cíveis residuais (mandados  de  segurança,  ações  previdenciárias  e  assistenciais,

desapropriações, procedimentos de jurisdição voluntária de opção por nacionalidade brasileira etc.);

II – no 1º Ofício:

(a)  os feitos  de natureza criminal  e respectivos  incidentes,  os  processos  judiciais  cíveis,  os  procedimentos

administrativos,  inquéritos  civis,  notícias  de  fato,  procedimentos  preparatórios  e  outros  expedientes

assemelhados,  cujo  objeto  preponderante guarde  correspondência  com matéria  de  atribuição  da 1ª  CCR
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(Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em geral)  e da  3ª CCR (Consumidor e Ordem

Econômica);

(b)  os  processos  judiciais  cíveis,  procedimentos  administrativos,  inquéritos  civis,  notícias  de  fato,

procedimentos  preparatórios e  outros  expedientes  assemelhados,  cujo  objeto  preponderante guarde

correspondência  com matéria  de  atribuição  da  5ª  CCR (Combate  à  Corrupção),  bem como os  feitos  de

natureza criminal e respectivos incidentes de atribuição da 5ª CCR (crimes previstos no Capítulo I, do Título

XI, do Código Penal – crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, exceto nos

enunciados nos artigos 323 e 324; crimes previstos nos artigos 332, 333 e 335, do Capítulo II, do Título XI, do

Código Penal – crimes praticados por particular contra a administração em geral; crimes enumerados no Capítulo

II-A, do Título XI, do Código Penal – crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira;

crimes  enumerados  no  Decreto-Lei  201/67  –  crimes  de  responsabilidade  de  prefeitos  e  vereadores;  crimes

previstos nos artigos 89 a 98, da Seção III, do Capítulo IV, da Lei 8666/93 e seus conexos);

III – no 2º Ofício:

(a)  os  procedimentos  administrativos,  inquéritos  civis,  notícias  de  fato,  procedimentos  preparatórios e

outros expedientes assemelhados, de natureza não criminal, cujo objeto preponderante guarde correspondência

com matéria de atribuição da 4ª CCR (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural);

(b)  os  processos  judiciais  cíveis,  procedimentos  administrativos,  inquéritos  civis,  notícias  de  fato,

procedimentos  preparatórios e  outros  expedientes  assemelhados,  cujo  objeto  preponderante guarde

correspondência com matéria de atribuição da 6ª CCR (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) e

da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;

§ 1º A  distribuição se dará de forma automática por meio do sistema Único, conforme às atribuições dos

ofícios definidas nos incisos acima, de modo a garantir a equidade e a aleatoriedade. 

§  2º Excetuam-se  à  regra  do  §1º  a  distribuição  dos  feitos  e  incidentes  relacionados  a  inquérito  policial

anteriormente  distribuído  (comunicação  de  prisão  em flagrante  oriunda  da  Polícia  ou  da  Justiça,  liberdade

provisória, relaxamento de prisão em flagrante, ação penal, restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão

domiciliar, quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico, sequestro, arresto e outras medidas acautelatórias etc.),

os  quais  serão  encaminhados  ao  ofício  para  o  qual  originalmente  distribuídos  o  inquérito  ao  qual  estejam

vinculados. 

§ 3º  Não havendo inquérito policial,  as peças de informação,  notitia criminis,  ofícios,  memorandos e outros

expedientes  preliminares  com objeto de natureza criminal  deverão ser distribuídos ao ofício com atuação na

matéria,  conforme definido nos incisos do  caput e,  em não havendo necessidade de tramitação vinculada ao



respectivo  ofício,  redistribuídos,  por  ordem  do  Procurador  da  República  responsável,  automaticamente,

observada daí em diante a regra de prevenção do parágrafo precedente, ressalvado o disposto no § 4º.

§ 4º Excetuam-se à regra do § 1º as Representações Fiscais para Fins Penais oriundas da Receita Federal do

Brasil, as quais serão distribuídas alternativamente, uma a uma, entre os 1º e 2º Ofícios, por ordem de chegada. 

§ 5º Excetuam-se às regras de distribuição previstas nesse artigo os inquéritos policiais instaurados em razão de

requisição  ministerial,  os  quais  serão  distribuídos  ao  Ofício  de  titularidade  do  Procurador  da  República

requisitante,  ao  qual  serão  também distribuídos  todos  os  feitos  e  incidentes  decorrentes  na  esfera  criminal

(revogação de prisão preventiva, ação penal,  restituição de coisas apreendidas,  busca e apreensão domiciliar,

quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico, sequestro, arresto e outras medidas acautelatórias etc.).

§ 6º  Ações penais  que resultarem de desmembramento seguirão sendo distribuídos ao procurador  natural  do

processo principal desmembrado, independentemente da nova numeração que lhe for atribuída na Justiça Federal

ou  no  Ministério  Público  Federal,  excepcionada  a  hipótese  de  desmembramento  com  a  finalidade  de

redistribuição a Ofício com atribuição especializada em determinada matéria criminal.

Art. 2º  As regras de distribuição previstas no artigo anterior poderão ser flexibilizadas em determinado caso

concreto  mediante  fundamentação  e  consenso  entre  as  Procuradoras  da República,  respeitadas,  em qualquer

hipótese, as normas sobre suspeição, impedimento ou incompatibilidade.

Art. 3º De comum acordo, poderão as Procuradoras da República subscrever peças comuns e atuar em conjunto,

sem a necessidade, para tanto, de qualquer formalidade.

CAPÍTULO II

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art.  4º Em  caso  de  afastamento,  por  qualquer  motivo,  de  uma  das  Procuradoras  da  República  da  PRM

Corumbá/MS por período superior a 3 (três) dias úteis, será designado membro para atuação em substituição,

com acumulação  de  ofícios,  pelo  Procurador-Chefe  da  Procuradoria  da  República  no  Mato  Grosso  do  Sul,

observando as normas vigentes na PR/MS.

§ 1º  O membro designado em substituição ficará responsável pelo Ofício de titularidade do substituído,  sem

desoneração da carga de trabalho, e pela participação nas audiências que lhe cabem.

§ 2º Em casos urgentes, sujeitos ao perecimento de direito ou a ilegalidade/abusos por excesso de prazo, desde

que sem prejuízo para o serviço ou para terceiros, poderão as Procuradoras da República, de comum acordo,



estabelecer  outro  regime  a  ser  aplicado  em determinado  caso  de  afastamento,  deixando  de  aplicar,  total  ou

parcialmente, as regras previstas neste artigo.

§ 3º As Procuradoras naturais dos ofícios poderão utilizar, no caso dos processos redistribuídos, a estrutura de

apoio da Procuradora titular do ofício natural do feito, desde que não haja prejuízo da prioridade a ser dada por

ela aos feitos não redistribuídos.

§ 4º A incidência das regras previstas neste artigo também ficará prejudicada na hipótese de ato do Procurador-

Chefe da PR/MS designando Procurador da República lotado em outra unidade para reforço temporário na PRM

Corumbá/MS.

CAPÍTULO III

DAS AUDIÊNCIAS

Art. 5º A presença do MPF nas audiências da Justiça Federal em Corumbá/MS dar-se-á mediante revezamento

semanal entre as Procuradoras da República, independentemente dos processos em pauta.

§ 1º A alternância semanal das Procuradoras será observada independentemente da quantidade das audiências

realizadas em determinada semana, ressalvada a hipótese de audiências de operações policiais e relativas a ações

civis públicas de responsabilidade do Ofício respectivo.

§ 2º Desde que de comum acordo entre as Procuradoras da República, são livres as substituições e mudanças nas

escalas de comparecimento às audiências judiciais.

CAPÍTULO IV

DOS PLANTÕES

Art. 6º Nos finais de semana, o Plantão será realizado, mediante rodízio, pelos procuradores inseridos na escala

de  plantão  existente  no  Ministério  Público  Federal  da  Capital,  responsáveis  pelo  atendimento  da  Subseção

Judiciária de Corumbá. 

§ 1º O regime de plantão dos Procuradores da República de Corumbá/MS será realizado mediante uso de correio-

eletrônico, telefone, fac-símile,  scanner  e outros instrumentos e métodos que assegurem comunicação célere e

segura,  preferencialmente  por  via  eletrônica,  com  as  Subseções  Judiciárias  indicadas  no  caput  e  com  o

Departamento da Polícia Federal.



§ 2º De segunda-feira até o final do expediente externo de sexta-feira os procuradores dos 1º e 2º ofícios desta

procuradoria são os responsáveis pelas atividades de plantão.

CAPÍTULO V

DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Art. 7º O atendimento ao público será de responsabilidade do Ofício detentor da atribuição para atuar no caso,

conforme as regras de distribuição estabelecidas no art. 1º, nos moldes definidos por seu titular.

§ 1°  O horário de atendimento ao público é de segunda-feira a sexta-feira, exceto nos feriados e recesso, no

período de 12h00min às 18h00min.

§ 2° O atendimento, a ser feito ordinariamente em uma sala preparada para a atividade na PRM, será precedido

de  identificação  do  visitante,  conforme  regras  de  segurança  interna  vigentes,  e  de  definição,  pelo  setor

administrativo, da matéria a ser tratada no ato. 

§ 3° O atendimento deverá ser registrado no sistema de atendimento ao público (SAP) e a representaçã o emitida,

se for o caso, lançada no Sistema Único. 

CAPÍTULO VI

DO TRÂMITE DOS PROCESSOS SIGILOSOS

Art. 8º A tramitação de autos e/ou documentos sigilosos no âmbito da PRM observará as normas legais vigentes

sobre a matéria, em ordem a assegurar sua inviolabilidade.

§ 1° Todos os processos e/ou documentos sigilosos que aportarem nesta Procuradoria da República, sejam eles

inquérito policial,  ação penal ou autos de qualquer outra natureza, serão recebidos tão somente pelo servidor

ocupante  do  cargo  em comissão  de  Chefe  do  Setor  Jurídico  da  PRM  de  Corumbá  ou  pelo  seu  substituto

regimental, que o levará, devidamente lacrado, ao assessor do Procurador, o qual também o entregará lacrado ao

Procurador.

§ 2º  No caso do Procurador responsável não estar momentaneamente na PRM, o Assessor Jurídico manterá o

feito em local seguro e previamente determinado até a chegada do membro ministerial.

§ 3º Possuindo em seu gabinete processo sigiloso, o membro será o responsável pelo seu cuidado, preservação e

guarda até entrega pessoal, por ele próprio ou por servidor de sua equipe, ao Coordenador Jurídico da Unidade,

que o devolverá lacrado ao servidor habilitado do órgão de destino.



§ 4º Vindo processo sigiloso ao Ministério Público Federal sem estar lacrado ou em qualquer outra circunstância

que desatenda às rotinas estabelecidas pela Resolução CNJ nº 59, de 09 de setembro de 2008, o Chefe do Setor

Jurídico somente o receberá após lavrar certidão do seu estado de recebimento e colher assinatura da pessoa que

o entregar na procuradoria, dando imediato conhecimento do fato ao Procurador natural. 

CAPÍTULO VII

SISTEMA DE CONTROLE DOS PRAZOS PROCESSUAIS E PROCEDIMENTIAS

Art. 9º Os prazos processuais penais e civis serão inseridos pelo Chefe do Setor Jurídico no Sistema Único e, em

seguida, serão controlados pela assessoria jurídica de cada Ofício para o devido cumprimento. 

Parágrafo Único. Caso a manifestação ministerial  seja encaminhada fora do prazo previsto em lei, dever-se-á

justificar, no Sistema Único, o motivo do atraso.

Art.  10 Os  prazos  dos  procedimentos  administrativos  e  de  resposta  dos  documentos  administrativos  serão

controlados pelo Setor Jurídico.

CAPÍTULO VIII

PERMANÊNCIA DE AUTOS E EXPEDIENTES SEM MANIFESTAÇÃO

Art.  11  Os  autos  e  expedientes  sem  manifestação  permanecerão  sob  responsabilidade  dos  Ofícios

correspondentes,  após o recebimento,  até o encaminhamento daqueles ao Setor Jurídico,  com a manifestação

ministerial.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12 A Procuradora da República que por qualquer motivo deixar a titularidade do Ofício, inclusive em razão

da remoção,  deverá proceder  a prévio inventário de todos os seus documentos  e procedimentos  em situação

ativa/pendente,  registrando os resultados  em um Relatório  a ser  disponibilizado a seu sucessor,  para  fins  de

conferência e prevenção de responsabilidades.

Art. 13 As regras de distribuição previstas nesta Portaria aplicam-se imediatamente para os feitos administrativos

e novas distribuições de processos e feitos judiciais. 

Art.  14 Revogam-se as  disposições  em contrário  e  aplicam-se,  subsidiariamente,  as disposições  previstas  na

Portaria n° 195, de 20 de março de 2014 da PRMS, no que não divergirem com esta Portaria.
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Art. 15  Os casos omissos  serão solucionados de comum acordo entre as Procuradoras da República da PRM

Corumbá/MS. 

Art. 16 Esta Portaria entra em vigor nesta data, sem prejuízo de sua análise e necessária convalidação pelo

Conselho Superior do Ministério Público Federal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

GABRIELA DE GÓES ANDERSON MACIEL

TAVARES

Procuradora da República

MARIA OLÍVIA PESSONI JUNQUEIRA

Procuradora da República

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 12 maio 2017, Caderno Administrativo, p. 118
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