
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 4, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

Define os procedimentos a serem seguidos pelos segmentos administrativos
da Procuradoria Regional da República da 2ª Região quanto ao recebimento
de  documentos  destinados  à  Procuradoria  Regional  Eleitoral  no  Rio  de
Janeiro.

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe

são conferidos pelo artigo 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, pelo artigo

55, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 357 de 5 de

maio de 2015) e pela Portaria PGR nº 1036, de 27 de setembro de 2017,,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer  procedimentos mínimos a serem

seguidos pelos segmentos  administrativos  da Procuradoria  Regional  da República da 2ª  Região

quanto às providências necessárias ao recebimento, cadastro, e encaminhamento dos documentos

destinados à Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro, EXPEDE a seguinte instrução de

serviço:

Art.  1º.  Compete  ao  Setor  de  Gestão  Documental  -  SGD  receber  os

documentos/correspondências  destinados  à  Procuradoria  Regional  Eleitoral  no  Rio  de  Janeiro

(PRE-RJ),  realizando  o  respectivo  cadastro  no  sistema  Único,  à  exceção  dos  Relatórios  de

Fiscalização da Propaganda Eleitoral  do TRE, que serão recebidos e cadastrados pelo Setor de

Atendimento ao Cidadão (SAC).

Parágrafo  único.  Durante  o  horário  do  plantão  eleitoral,  qualquer  documento

destinado à PRE-RJ será recebido diretamente pela equipe Eleitoral de plantão.

Art. 2º. Após o recebimento e cadastro do documento no sistema Único, a via física

do documento será encaminhada à PRE-RJ em malote específico para essa finalidade

§  1°.  Os  documentos  deverão  ser  encaminhados  pelo  SGD  no  primeiro  malote

disponível após o recebimento e cadastro dos documentos.
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§ 2°. Em caso de necessidade/urgência, os documentos poderão ser encaminhados

via portador da PRE-RJ, designado especialmente para este fim pelo titular da PRE-RJ.

Art.  3º.  Compete  ao  Núcleo  de  Transportes  -  NUTRAN  efetuar  o  traslado  dos

malotes entre as sedes Uruguaiana e México, nos seguintes horários:

I - 09h30 - Sentido México - Uruguaiana

II - 12h30 - Sentido México - Uruguaiana;

III - 13h30 - Sentido Uruguaiana - México;

IV - 15h30 - Sentido Uruguaiana - México;

V - 17h30 - Sentido Uruguaiana - México;

§1º. O horário previsto no último malote (V) poderá sofrer variação até às 18h30, de

acordo com a disponibilidade dos agentes de segurança institucional. Acaso o traslado ultrapasse

este horário, deverá ser entregue diretamente na secretaria da PRE-RJ.

§2º. Havendo necessidade/urgência e, mediante solicitação da PRE-RJ, poderá ser

realizado traslado adicional, observada a disponibilidade de agentes de segurança institucional.

Art. 4º. Os casos omissos serão decididos pela Procuradora-Chefe.

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

Dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, DISEGOT e COJUD.

PUBLIQUE-SE.

MARCIA MORGADO MIRANDA
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