
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRES Nº 4, DE 3 DE JUNHO DE 2015.

Acrescenta novas rotinas de registro e de controle de audiências judiciais  
criminais, alterando a Instrução de Serviço MPF/ES nº 2/2013.

O COORDENADOR DO NÚCLEO CRIMINAL EM EXERCÍCIO da Procuradoria 

da República no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, e considerando a deliberação 

tomada pelo núcleo criminal na reunião realizada no dia 8 de maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º A Instrução de Serviço MPF/ES nº 2, de 3 de junho de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação:

“Art. 7º Os registros na Aba “Manifestação” e na Aba “Sessão Audiência” devem 

seguir os padrões já estabelecidos no MPF/ES, atentando especialmente para o seguinte:

I – o campo “Procurador indicado” deve ser preenchido, obrigatoriamente, com o 

nome do titular do respectivo processo, e não com o nome do membro que esteja manifestando sua 

ciência da designação da audiência; e

II – no campo “Notas”, além das informações exigidas nos arts. 3º, II e § 2º, e 4º, § 

2º, III, “b”, devem também ser incluídos os seguintes dados:

a) número de testemunhas de acusação e de defesa que serão ouvidas na audiência, e 

seus respectivos nomes; e

b) número e nomes dos réus que serão interrogados na audiência, se for o caso;

§ 1º  Na inclusão dos dados mencionados no inciso II, “a” e “b”, o gabinete deverá 

atentar para as testemunhas e réus que efetivamente serão inquiridos na audiência, excluindo-se 

aquelas pessoas que, no curso do processo, já tenham sido ouvidas anteriormente.

§ 2º  A inclusão das rotinas previstas neste artigo visa a fornecer o maior número 

possível de informações para a impressão da pauta de audiências gerada a partir do Sistema Único.“

Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Núcleo Criminal da 

Procuradoria da República no Espírito Santo.

Dê-se ciência.

GABRIEL SILVEIRA DE QUEIRÓS CAMPOS
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