
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 3 DE JULHO DE 2018.

Regula o procedimento para remessa, eletrônica, de documentação entre a 
Superintendência  de  Polícia  Federal  em Roraima  e  o  Ministério  Público 
Federal em Roraima.

O  PROCURADOR-CHEFE  SUBSTITUTO  DA  PROCURADORIA  DA 

REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria  PGR nº  1.037,  de 27 de setembro de 2017,  e  o  SUPERINTENDENTE DE POLÍCIA 

FEDERAL EM RORAIMA, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de modernização, implementação de estratégias e 

metodologias  a  fim de aprimorar  a  qualidade  na prestação de serviços  à  sociedade,  bem como 

conferir maior eficiência na tramitação de documentos, aliada a redução de custos;

CONSIDERANDO que a utilização de correio eletrônico (e-mail)  representa,  nos 

dias  atuais,  uma  das  principais  e  mais  ágeis  ferramentas  de  trabalho  e  que  seu  uso  significa 

diminuição de custos e aquisição de mobilidade e celeridade;

RESOLVEM:

Art.  1º  –  ESTABELECER  que  a  remessa  de  documentos  entre  os  órgãos  (ex.: 

ofícios,  intimação  em  procedimento,  notícia-crime  não  favorável)  seja  efetuada  das  seguintes 

formas:

• Superintendência  de  Polícia  Federal  em  Roraima  –  por  meio  do  e-mail: 

protocolo.rr@dpf.gov.br;

• Ministério  Público  Federal  em  Roraima  (PR-RR)  –  por  meio  do  sistema  de 

protocolo  eletrônico  do  MPF,  disponível  no  endereço 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/119650


https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo/. Um banner para acesso rápido está disponível no 

Portal do MPF/RR: www.mpf.mp.br/rr.

Art. 2º – DETERMINAR que os referidos órgãos devem confirmar, por e-mail ou 

por sistema eletrônico, o recebimento de todos os documentos encaminhados nos termos do art. 1º 

desta Portaria;

Art.  3º  –  DETERMINAR  que  o  servidor  do  Ministério  Público  Federal  que 

encaminhar e-mail, no qual conste documentação com prazo fixado para cumprimento em até 48 

horas, deverá entrar em contato telefônico com o setor de protocolo, telefone número (95) 3621-

1515, alertando sobre o e-mail e o lapso temporal para cumprimento da demanda;

Art. 4º – DETERMINAR que o servidor da Superintendência da Polícia Federal que 

encaminhar  e-mail,  no qual  conste  documentação que demande ciência  ou providência  urgente, 

deverá entrar em contato telefônico com o setor de protocolo, telefone número (95) 3198-2042, 

alertando sobre o e-mail e a celeridade que o caso requer;

Art.  5º – DETERMINAR que ficam excluídas desta Portaria  as comunicações de 

prisões em flagrante realizadas, por e-mail, em regime de plantão;

Art. 6º – A presente norma não revoga o disposto na PORTARIA CONJUNTA Nº 

002, DE 04 DE MARÇO DE 2016, que trata sobre o funcionamento do plantão.

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MIGUEL DE ALMEIDA LIMA
Procurador-Chefe substituto

MPF/PRRR

RICHARD MURAD MACEDO
Superintendente

SPF-RR/DPF

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF,13 jul. 2018. Caderno Administrativo, 
p. 39.
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