
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ 
 

 

PORTARIA Nº 133, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

 

Regulamenta, no âmbito do Ministério Público Federal no Piauí, os 

procedimentos para a realização do Inventário Ordinário dos 

expedientes relativos a 2020 e dá outras providências.  

 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições previstas no art. 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 33, II, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, 

aprovado pela Portaria PGR nº 382, de 05 de maio de 2015;  

CONSIDERANDO os termos do Ato Ordinatório nº 2/2013 da Corregedoria do 

Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizar o bom andamento dos expedientes 

em trâmite no MPF/PI, especialmente o controle de prazos, e o cumprimento dos serviços 

auxiliares de administração e guarda daqueles;  

RESOLVE:  

I – DO INVENTÁRIO ORDINÁRIO  

Art. 1º Os gabinetes dos Procuradores da República no Estado do Piauí deverão 

realizar, até o dia 16 de dezembro de 2020, o Inventário Ordinário dos documentos, processos 

administrativos, autos administrativos extrajudiciais, inquéritos policiais e autos judiciais que 

se encontram sob sua responsabilidade, nos termos do Ato Ordinatório CMPF nº 2/2013 e 

observadas as orientações do “Manual de orientações e instruções gerais sobre a forma de 

execução, as rotinas e os modelos dos relatórios de inventário” ( 

http://intranet.mpf.mp.br/areastematicas/corregedoria/apresentacao-2/atos-normas-

publicacoes relacionados-a-Corregedoria).  

§1º Os trabalhos de inventário serão realizados entre os dias 15 e 16/12/2020 na 

PR/PI.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764


 

 

§2º Nas Procuradorias da República nos municípios (PRMs), cada unidade poderá 

definir,livremente e desde que respeite o período fixado no caput, o período para realização 

do inventário por meio de portaria local.  

Art. 2º Os servidores abaixo comporão a Comissão de Inventário Ordinário 

Bienal, para, sob a presidência do servidor Francisco Inácio Leite da Cruz, Coordenador 

Jurídico e de Documentação (COJUD), acompanhar, supervisionar, orientar e ratificar os 

trabalhos relativos ao ano de 2020 – sem prejuízo da colaboração necessária dos demais 

servidores – conforme descrição: 

 

Secretaria Estadual (SE) Viviane Scheren de Oliveira e Silva 

Coordenadoria de Administração (CA) Vanessa Naiara Lopes de Oliveira 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (CTIC) 

Leonardo Henrique Coelho de Amorim Oliveira 

Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) Gilma Lopes de Souza José Luis de Aguiar 

Núcleo de Gestão de Pessoas (NUGEP) Gláucia de Sousa Morais 

Seção de Segurança Orgânica e Transporte (SESOT) Ubaldo Torres de Melo Coelho 

Seção do Programa de Saúde e Assistência Social 

(SEPLAN) 

Valdi Meneses Pimentel 

Gabinete Procurador-Chefe (GABPC) Margareth Ramos de Moura Maggi 

Assessoria Especial (ASSESP) Margareth Ramos de Moura Maggi 

Assessoria Jurídica (ASSJUR) Viviane Scheren de Oliveira e Silva 

Assessoria de Comunicação (ASCOM) Márcia do Nascimento Mac Licks 

Seção de Pesquisa e Análise Descentralizada 

(SEPAD) 

Audyana Maria de Carvalho Lopes 

Seção de Planejamento e Gestão Estratégica (SEPGE) Marta Patrícia Saraiva Teixeira 

1º Ofício da PR/PI Jeanderson Bertran de Alcântara Soares 

2º Ofício da PR/PI Raphael Victor Vasconcelos Aguiar 

3º Ofício da PR/PI Daniel Moura de Abreu 

4º Ofício da PR/PI  Sílvia Valéria Vilarinho  

5º Ofício da PR/PI  Luis Gonzaga Borges Lima Junior  

6º Ofício da PR/PI  Thiago Mendes Cordeiro 

7º Ofício da PR/PI  Igor Moura Ferreira  

8º Ofício da PR/PI Márcia Rocha Lemos 

9º Ofício da PR/PI Daniel Teixeira Bezerra 

10º Ofício da PR/PI Neliane de Oliveira Moura 

 

§1º Para a realização do inventário na PR/PI, será suspensa a movimentação 

interna de documentos e autos (inclusive os digitalizados) durante o período respectivo, 

ressalvados os casos urgentes, aqui entendidos processos judiciais com prazo, IPLs e ações 



 

 

envolvendo réu preso e com risco prescricional, além dos expedientes que contenham 

indicação expressa do seu caráter urgente.  

§2º O Procurador-Chefe adotará as providências necessárias a fim de comunicar, 

com antecedência, à Justiça Federal e à Polícia Federal, o período de realização do inventário 

ordinário.  

§3º Nas PRMs, caso necessário, também poderá ser suspensa a movimentação de 

documentos e autos, devendo o ProcuradorCoordenador da unidade encaminhar ofícios aos 

órgãos externos.  

Art. 3º Os documentos e os autos somente poderão ser movimentados até as 16h 

do dia 14 de dezembro de 2020, devendo ser recolhidos pelos setores da COJUD a partir das 

17h do dia 14 de outubro de 2020, e os que permanecerem nos gabinetes serão colocados à 

disposição para o início do inventário.  

Parágrafo único. No tocante aos documentos e autos SIGILOSOS, que não forem 

disponibilizados na forma do parágrafo anterior, os gabinetes e setores fornecerão ao 

Coordenador Jurídico e de Documentação, por meio de memorando, uma relação contendo 

apenas os números dos respectivos expedientes, inclusive dos apensos, e a quantidade de 

volumes e anexos.  

Art. 4º A partir do dia 30 de novembro de 2020, os servidores da COJUD e dos 

gabinetes, auxiliados, caso necessário, pela CA e CTIC, deverão realizar conferência prévia 

nas pastas “a receber”, “no setor”, “enviados não recebidos” e “pendentes de complementação 

de dados” do Gerenciador, conforme etapas descritas no “Manual de orientações e instruções 

gerais sobre a forma de execução, as rotinas e os modelos dos relatórios de inventário”.  

Parágrafo único. Nas PRMs, no prazo de aproximadamente 12 (doze) dias para a 

realização do inventário, o Coordenador e os servidores do setor jurídico deverão adotar as 

providências reportadas no caput em relação à respectiva Unidade.  

Art. 5º Ao término do inventário, deverá ser preenchido e subscrito o Relatório de 

Inventário Ordinário e encaminhado, com seus respectivos anexos, à Coordenadoria Jurídica e 

de Documentação, que consolidará os dados e os encaminhará ao Procurador-Chefe, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, conforme modelos disponibilizados no sítio eletrônica da Corregedoria 

do MPF (http://intranet.mpf.mp.br/areastematicas/corregedoria/apresentacao-2/atos-normas-

publicacoes-relacionados-a-Corregedoria).  

Parágrafo único. Caso os trabalhos sejam finalizados antes do período previsto no 

art. 1º, §1º, supra, o Gabinete deverá comunicar à COJUD, a qual deverá adotar as 

providências necessárias para que a movimentação de expedientes relativos ao respectivo 

gabinete seja liberada ainda no mesmo dia ou no dia seguinte.  

http://intranet.mpf.mp.br/areastematicas/corregedoria/apresentacao-2/atos-normas-publicacoes-relacionados-a-Corregedoria
http://intranet.mpf.mp.br/areastematicas/corregedoria/apresentacao-2/atos-normas-publicacoes-relacionados-a-Corregedoria


 

 

II – DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 6º O Procurador Regional Eleitoral deliberará, em ato próprio, sobre o 

Inventário nos expedientes relacionados à matéria eleitoral.  

Art. 7º Cópia da presente Portaria deverá ser encaminhada ao Corregedor-Geral 

do MPF e a todos os Membros do MPF/PI.  

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 

Procurador-Chefe da PR/PI 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 30 nov. 2020. Caderno 

Administrativo, p. 40. 
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