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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Alterada pela Instrução de Serviço PRES nº 4, de 3 de junho de 2015
Revogada pela Instrução de Serviço PRES nº 4, de 12 de setembro de 2018

Dispõe sobre rotinas de  registro e de controle de audiências judiciais  
criminais.

O  COORDENADOR  DO  NÚCLEO  CRIMINAL  do  Ministério  Público 

Federal no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer rotinas gerais sobre o registro e o controle de audiências 

criminais a serem observadas pelos gabinetes dos OFÍCIOS CRIMINAIS da Procuradoria da 

República no Estado do Espírito Santo (PR/ES).

Art. 2º O  agendamento  da  audiência  deverá  ser  registrado  no  momento  do 

recebimento  e  da triagem dos autos  em gabinete,  com as  atribuições  conforme rotina  do 

respectivo gabinete, por meio da Aba “Sessão Audiência” do respectivo processo no Sistema 

Único.

Art. 3º Com  a  ciência  nos  autos  de  cancelamento  ou  de  adiamento  de 

audiências  registradas  no  Sistema  Único  ou  por  meio  de  conferência  realizada  com 

informações da Secretaria da Vara Federal Criminal deverá o gabinete atualizar, de imediato, o 

registro da audiência no Sistema Único da seguinte forma:

I -        alterar o campo “Adiada” para SIM;

II -       escrever no campo “Notas”:

a)        que a audiência foi cancelada;

b)        qual o meio utilizado para obter esta informação, ou seja, [a] por vista 

nos autos ou [b] conforme agenda/pauta da Justiça Federal);
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c)        qual a data em que foi obtida a informação do cancelamento;

d)        qual o servidor responsável pela atualização do registro de agendamento 

da audiência.

Ex.:  Audiência  cancelada,  conforme vista  dos  autos  em 10/5/2013,  registro 

realizado por “Nome do Servidor” (ver ANEXO I).

§ 1º     É vedado excluir o registro de audiências canceladas ou adiadas.

§ 2º     No caso de “cancelada” deverá ser informado no campo “Adiada?” a 

opção SIM,  devido à  restrição  do Sistema Único,  contudo no campo “Notas” deverá  ser 

especificado o cancelamento.

§ 3º     O motivo das rotinas pertinentes a este artigo é para que se tenha um 

histórico  dos  cancelamentos/adiamentos,  bem  como  para  que  conste  a  informação  na 

impressão da pauta de audiências gerada a partir do Sistema Único (ver ANEXO II).

Art. 4º O gabinete, para a conferência sem os autos, poderá gerar a pauta de 

audiências no Sistema Único e passar, até às 16h das quintas-feiras, para a Coordenadoria 

Jurídica da PR/ES, solicitando que seja feita a conferência com a agenda da Vara Federal 

Criminal, in loco.

§ 1º A conferência com a agenda da Vara Federal Criminal não se trata de 

“intimação” do MPF ou de documento formal de comunicação de audiência, ou seja, trata-se 

simplesmente em cruzamento de informações das agendas do MPF com a da Justiça Federal.

§ 2º     Caso  conste  audiência  na agenda da Vara Federal  Criminal  que não 

esteja listada na pauta de audiências gerada a partir do Sistema Único, o gabinete, de imediato, 

deverá:

I -        se a audiência estava registrada no Sistema Único, fazer a retificação 

necessária quanto à data ou outro dado, para que o agendamento passe a constar corretamente 

na pauta do Sistema Único;

II -       se  a  audiência  não estava  registrada no  Sistema  Único,  fazer  a 

inclusão na Aba “Sessão/Audiência” do respectivo processo;

III -     na  hipótese  do  inciso  anterior,  constatado  que  não  houve  intimação 

formal do MPF, deverá ser registrado no campo:
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a)        “Tipo  de  Convocação”  selecionar  a  opção  “PAUTA  DE 

AUDIÊNCIAS”;

b)        “Notas”  que  a  ciência  da  audiência  foi  conforme  agenda/pauta  da 

Justiça Federal, a data e o servidor responsável pela inclusão do agendamento (ver ANEXO 

II).

§ 3º     Caso  haja  audiência  constando  na  pauta  do  Único  que  tenha  sido 

adiada/cancelada conforme agenda da Justiça Federal deverá o gabinete proceder da forma 

estabelecida no Art. 3º desta Instrução de Serviço.

Art. 5º A pauta de audiências gerada a partir do Sistema Único deverá estar 

sempre  atualizada  com  as  informações  sobre  audiências  confirmadas,  conforme  rotinas 

estabelecidas  nos  arts.  3º  e  4º,  o  que  irá  proporcionar  uma  segurança  de  procedimento, 

conforme se visualiza no exemplo do ANEXO III.

Art. 6º Realizada a audiência,  deverá o gabinete fazer o registro no Sistema 

Único da participação do respectivo Procurador da República na Aba “Sessão/Audiência”, 

para fins de controle estatístico.

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: (Redação dada pela Instrução de Serviço nº 4, de 3 de junho de 2015)

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 (Incluído pela Instrução de Serviço nº 

4, de 3 de junho de 2015)

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: (Incluído pela Instrução de 

Serviço nº 4, de 3 de junho de 2015)

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

audiência, e seus respectivos nomes; e (Incluído pela Instrução de Serviço nº 4, de 3 de junho 

de 2015)

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

(Incluído pela Instrução de Serviço nº 4, de 3 de junho de 2015)
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§ 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. (Incluído pela Instrução de Serviço nº 4, de 3 de junho de 2015)

§  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. (Incluído pela Instrução de Serviço nº 4, de 3 de junho de 2015)

Art. 8º As rotinas estabelecidas são gerais e se aplicam a todos os gabinetes 

criminais da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, sem prejuízo de adoção 

de rotinas complementares.

Art. 9º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10.           Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Núcleo 

Criminal-MPF/ES.

Dê-se ciência.

FERNADO AMORIM LAVIERI

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  6  jun.  2013.  Caderno 
Administrativo, p. 6.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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	RESOLVE:

