
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRES Nº 2, DE 29 DE JANEIRO DE 2015.

Regulamenta o acesso ao Portal Eletrônico da Justiça Federal no Estado do 
Espírito Santo das assessorias dos gabinetes dos Procuradores da República 
da  PR/ES,  especificamente  quanto  ao  uso  de  senhas  para  protocolo 
eletrônico.

O  PROCURADOR-CHEFE   DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no exercício das suas atribuições, 

CONSIDERANDO a  conveniência  de  se  permitir  que  os  servidores 

enviem/protocolizem as  peças  previamente  assinadas/autenticadas,  tal  qual  procedimento  antes 

adotado com as petições físicas; 

CONSIDERANDO que o ato de envio/protocolização de petição ou qualquer outro 

requerimento, previamente assinado e autenticado pelo Procurador da República com atribuição, 

não é ato privativo de órgão de execução do Ministério Público; 

CONSIDERANDO  que  é  absolutamente  indelegável  a  feitura  e  autenticação  de 

petição ou qualquer outro tipo de requerimento em juízo em nome do Ministério Público, sendo ato 

exclusivo e privativo do Procurador da República;

CONSIDERANDO a Portaria nº JFES-POR-2014/00073 de 15 de agosto de 2014, 

que dispõe sobre o Regulamento para a Tramitação dos Autos Eletrônicos no âmbito da Seção 

Judiciária do Espírito Santo, o qual determina que o ajuizamento de petições iniciais eletrônicas 

com base em procedimentos administrativos do MPF perante a JF/ES se dará exclusivamente pela 

via eletrônica a partir de 07 de janeiro de 2015; 

CONSIDERANDO que os autos administrativos ou quaisquer outros documentos 

que  sirvam  de  instrução  probatória  para  as  petições  iniciais  do  MPF  deverão  também  ser 

encaminhados  eletronicamente  através  do  Sistema  Apolo  da  JF/ES,  e  ainda,  que  os  arquivos 

deverão estar em formato PDF 1.4, com limite máximo de 04 (quatro) MB por arquivo e resolução 

de 200 DPI, sem cores; 



CONSIDERANDO a natureza e tempo necessário para as tarefas de seleção da peça 

nos arquivos, vinculação a processo, anexação do arquivo e envio/protocolo, sobretudo agora com a 

necessidade  de  digitalização  e  formatação  de  todo  e  qualquer  documento  anexo  às  petições  e  

requerimentos; 

RESOLVE: 

Art. 1º.  Determinar a criação de login e senha para cada assessor de gabinete dos 

Procuradores da República da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo (PR/ES), 

com nível para peticionamento no Portal Eletrônico da Justiça Federal do Espírito Santo (JF/ES), 

mediante solicitação via e-mail do Procurador interessado.

Parágrafo único. Os logins e senhas devem ser criados com o nome completo de 

cada servidor assessor e com a identificação do respectivo gabinete (Ex. NOME-GAB1ºOF/CRIM), 

sendo de uso pessoal, exclusivo e intransferível.

Art. 2º. As assessorias somente poderão protocolizar as petições no Portal Eletrônico 

da JF/ES após prévia aprovação e remessa da respectiva petição assinada  eletronicamente, pelo 

Procurador da República responsável pelo feito.

Parágrafo  Único. Esse  procedimento  não  se  aplica  às  petições  protocolizadas 

diretamente pelos Procuradores da República, caso em que as senhas pessoais do sistema da JF/ES 

já servem como autenticação da petição.  

Art.  3º Esta  Instrução  de  Serviço  entra  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura, 

revogando-se as disposições contrárias.
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