
PR-PA-00016625/2015
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA PRPA Nº 161,  DE 18 DE JUNHO DE 2015.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando que  alguns  gabinetes  das  unidades  do  Ministério  Público
Federal no Pará movimentam, via Sistema Único e fisicamente, Procedimentos Extrajudiciais – PE,
Processos Judiciais – PJ, Inquéritos Policiais – IPL, Manifestações Avulsas – MA e Manifestações
Vinculadas – MV aos setores jurídicos antes da saída para outra unidade do MPF e órgão externo;

Considerando que  durante  a  oficina  de  mapeamento  e  manualização  de
processos  de  trabalho  para  a  modernização  de  gabinetes,  coordenada  pela  Assessoria  de
Modernização e Gestão Estratégica, identificou que as atividades realizadas pelos gabinetes são
reproduzidas pelos setores jurídicos com a disponibilização de um servidor exclusivo para execução
das tarefas, bem como acarreta na duplicidade de tramitação no Sistema Único, pois envolve o mero
ato de recebimento e saída do expediente;

Considerando que o Sistema Único disponibilizou a partir da versão 1.222.0
a possibilidade dos gabinetes efetuarem a saída direta dos expedientes para órgão externo e outra
unidade do MPF; 

Considerando que  diversas  unidades  do  MPF  utilizam  integralmente  a
funcionalidade  denominada  saída  direta,  inclusive  este  procedimento  é  prática  na  maioria  dos
gabinetes desta unidade do MPF nos casos de expedientes físicos e a totalidade dos eletrônicos;

Considerando que um dos objetivos da instituição é trabalhar alinhado à
estratégia  com  foco  em  resultados,  significa  dizer  que  se  deve  compartilhar  boas  práticas,
aperfeiçoar fluxos e rotinas de trabalho em busca de soluções para facilitar o dia a dia dos membros
e servidores do MPF;

RESOLVE:

Art. 1º É atribuição dos gabinetes a movimentação de saída diretamente a
outra  unidade  do  MPF  e  órgão  externo  dos  expedientes  físicos  e  eletrônicos  localizados  nos
gabinetes, inclusive no Sistema Único, sem a outrora passagem pelos setores jurídicos, conforme
anexo fluxograma.

Art.  2º  Os  setores  jurídicos  devem  prestar  orientações  iniciais  na
implementação da rotina nos gabinetes, bem como disponibilizar o manual necessário.

Art.  3º  Dê-se  ciência  aos  membros  e  servidores  de  gabinetes  e  setores
jurídicos lotados nas unidades do MPF no Pará.
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Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Dê-se ciência e publique-se.

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO
Procurador-Chefe
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