
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRES Nº 15, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005.

Determina sobre  o atendimento ao público para  o fornecimento de
informações  relativas  aos  expedientes,  procedimentos  ou  processos
judiciais, e a apresentação de notitia criminis.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO,  no  uso  das  atribuições  previstas  no  art.  153,  I  do

Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 358, de 02/06/98,

do Procurador-Geral da República e

Considerando  a  necessidade  de  normatizar  o  atendimento  ao  público  na

Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo,  quanto à  apresentação de  notitia

criminis ou notícia de irregularidades,

Considerando,  ainda,  a  necessidade  de  orientação  aos  servidores  sobre  o

fornecimento  de  informações  sobre  movimentação  de  processos  judiciais,  procedimentos

administrativos e documentos, determina:

I – Todos os servidores lotados na Procuradoria da República no Estado do

Espírito Santo guardarão a devida discrição quanto ao fornecimento de informações relativas

aos  documentos,  procedimentos  administrativos  e  processos  judiciais  em  trâmite  nesta

Unidade.

II  –  Os  servidores  lotados  na  Coordenadoria  de  Administração  e  na

Coordenadoria  de  Documentação  e  Informação  Jurídica,  somente  fornecerão  informações

institucionais  a  terceiros,  sobre  processos  judiciais  ou  documentos  e  procedimentos

administrativos de cunho judicial, quando expressamente autorizados.

III  –  Os  servidores  lotados  nos  Gabinetes  orientar-se-ão  com  o(a)

Procurador(a) da República sobre o conteúdo e a forma das informações prestadas às pessoas

encaminhadas ao respectivo Gabinete.

IV –  O atendimento  ao  público,  para  o recebimento  de  notitia  criminis  ou
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notícia  de  irregularidades,  e  informações  sobre  movimentação  de  processos  judiciais,

procedimentos  administrativos  e  documentos  será  realizado  pelos  servidores  lotados  na

Coordenadoria  Jurídica  –  COJUR,  designados  pelo  Coordenador  Jurídico,  observarão  o

seguinte:

IV.1 – Quando se tratar de atendimento direto, pessoal ou por telefone, e que o

cidadão desejar apresentar uma notitia criminis ou notícia de qualquer irregularidade:

IV.1.1  –  Deverá  ser  orientado  ao  noticiante  que  as  apresente,  por  escrito,

ressaltando que o documento deverá:

a) ser dirigido ao Procurador-Chefe do Ministério Público Federal;

b) estar devidamente assinado pelo próprio noticiante, por seu representante

legal ou procurador, caso em que deverá ser anexado o instrumento de procuração.

Em  caso  de  recusa  do  noticiante  quanto  à  sua  identificação,  poderá  ser

apresentada notícia anônima, desde que por escrito;

c) constar o nome, o estado civil e o domicílio do noticiante;

d) conter o maior número de informações possíveis sobre o fato e a autoria,

inclusive sobre o tempo e lugar e demais elementos de convicção;

e)  instruir  a  notícia,  sempre  que  possível,  com  documentos  que  possam

comprovar a veracidade dos fatos, porventura noticiados;

IV.1.2  –  Os  servidores  lotados  na  COJUR  reduzirão  a  termo  declarações

apresentados pelos cidadãos somente quando autorizados por um ou mais Procuradores da

República,  preferencialmente  pelos  Coordenadores  do  Núcleo  Criminal  ou  do  Núcleo  da

Tutela  Coletiva,  no  que  deverão  fazer  constar  do  termo  o  nome  do(a)  Procurador(a)  da

República responsável pela autorização do munus (encargo).

IV.2-  Quando  se  tratar  de  atendimento  em  busca  de  informações  sobre

expedientes, procedimentos e/ou processos judiciais:

IV.2.1 – Deverá ser orientado ao interessado que apresente a solicitação ou

petição  por  escrito,  assinada  pelo  próprio  requerente,  por  seu  representante  legal  ou

procurador, caso em que deverá ser anexado o instrumento de procuração com designação

específica para tal fim;

IV.2.2 – Caso seja apresentado número específico de protocolo, procedimento
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e/ou processo que esteja em trâmite nesta PR/ES e o interessado, antes de requerer qualquer

medida, insista em verificar a situação do mesmo, os servidores lotados na COJUR verificarão

para qual Procurador(a) da República ocorreu a distribuição e requererão a este autorização

para proceder o atendimento na forma requerida;

IV.2.3  –  Somente  por  autorização  expressa  de  um  dos  Procuradores  da

República  os  servidores  lotados  na  COJUR fornecerão  informações  sobre  o  conteúdo  de

expedientes,  procedimentos  e/ou  processos  judiciais,  bem  como  sobre  as  manifestações

exaradas no mesmo.

IV.2.4 – Os servidores  lotados na COJUR não poderão prestar  informações

solicitadas  por  via  telefônica,  sobre  movimentação  processual,  ressalvados  os  casos  de

consultas  feitas  pelos  serventuários  da  Justiça  e  outros  órgãos  públicos.  A respeito  do

conteúdo  de  expedientes,  o  atendimento  deverá  ser  encaminhado  ao  Gabinete  do

Procurador(a) da República que esteja oficiando no feito.

V – As dúvidas sobre os procedimentos ora normatizados, em qualquer das

hipóteses elencadas nos incisos II a IV, serão solucionadas pela Chefia imediata.

VI – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Chefe.

JOSÉ NILSO DE LIRIO

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, p. 43, 2. quinzena dez. 2005.
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