
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESOLUÇÃO PRES Nº 1, DE 18 DE MAIO DE 2016.

Revogada pela Resolução   CSMPF nº 10, de 4 de setembro de 2018  

Altera  a  Resolução n.º  01,  de  1  de  agosto  de  2014,  que  dispõe  sobre  a
atribuição dos Ofícios do Ministério Público Federal no Espírito Santo.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  no uso das atribuições previstas no art.  56,  do Regimento

Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR nº 357, de 5 de maio de

2015, e

CONSIDERANDO que a Resolução MPF/ES n.º 01, de 1º de agosto de 2014, é o ato

normativo que dispõe sobre a atribuição dos Ofícios do Ministério Público Federal no Estado do

Espírito Santo;

CONSIDERANDO  as  deliberações  da  reunião  do  Colégio  de  Procuradores  da

República no Estado do Espírito Santo,  realizada no dia 04 de março de 2016, acerca da nova

divisão  e  atribuição  dos  ofícios  na  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Espírito  Santo

RESOLVE: 

Art. 1º. A Resolução n.º 1, de 1º de agosto de 2014, passa a vigorar com as seguintes

alterações: 

.....................................................................

Art. 1º ...........................................................

I- PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO/SERRA:

I- DIVISÃO CRIMINAL

NÚCLEO CRIMINAL
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2º OFÍCIO CRIMINAL

3º OFÍCIO CRIMINAL

4º OFÍCIO CRIMINAL

5º OFÍCIO CRIMINAL

6º OFÍCIO CRIMINAL

7º OFÍCIO CRIMINAL

NÚCLEO CRIMINAL ESPECIALIZADO

1º OFÍCIO CRIMINAL ESPECIALIZADO

8º OFÍCIO CRIMINAL ESPECIALIZADO

9º OFÍCIO CRIMINAL ESPECIALIZADO

                           II- DIVISÃO CÍVEL

NÚCLEO DA CIDADANIA

10º OFÍCIO DA CIDADANIA

11º OFÍCIO DA CIDADANIA

NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

12º OFÍCIO DA TUTELA COLETIVA

13º OFÍCIO DA TUTELA COLETIVA

................................................................

DAS ATRIBUIÇÕES DOS OFÍCIOS DA PR-ES

DA DIVISÃO CRIMINAL



Art. 4º. Os Ofícios Criminais e os Ofícios Criminais Especializados têm a seguinte

atuação  na  área  de  jurisdição  da  Seção  Judiciária  do  Espírito  Santo  (Vitória)  e  da  Subseção

Judiciária da Serra:

I- 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Ofícios Criminais: feitos criminais, com exceção dos crimes

atribuídos à 5ª CCR pela Resolução do CSMPF n.º 148/2014 e conexos, dos crimes praticados por

servidor público no exercício da função e dos crimes ambientais previstos na Lei n.º 9.605/98 e

conexos;

II- 1º, 8º e 9º Ofícios Criminais Especializados: nos processos criminais atribuídos à

5ª CCR pela Resolução do CSMPF nº. 148/2014, nas ações e investigações por ato de improbidade

administrativa e nos crimes praticados por servidor público no exercício da função.

§1º  A atuação judicial e extrajudicial de feitos que versem sobre "Crimes contra o

Sistema financeiro e Lavagem de Dinheiro" e "Crimes Praticados por Organizações Criminosas",

em razão da especialização, respectivamente, da 1ª e da 2ª Varas Federais Criminais de Vitória/ES,

competirá aos Ofícios Criminais da PR/ES, inclusive nos casos em que os fatos tenham ocorrido em

áreas de atribuições das Procuradorias da República nos Municípios do Estado do Espírito Santo;

§2º  A distribuição dos feitos vinculados à 7a. CCR obedecerá ao seguinte:

I- 1º, 8º e 9º Ofícios Criminais Especializados: nos feitos referentes a fatos concretos

que importem em crime e/ou improbidade cometidos por servidores policiais no exercício de suas

funções;

II-  2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Ofícios Criminais: nos feitos restantes;

§3º   Nos itens I e II do §2°, se no curso de sua atuação o membro chegar à conclusão

de que a solução do problema demande a propositura de ação civil pública, deverá remeter os autos,

com despacho fundamentado, aos ofícios de cidadania ou de tutela coletiva, conforme o caso;

§4º     As  inspeções  semestrais  concernentes  à  7a.  CCR  serão  realizadas  pelos

membros em exercício no Estado, com nomeações semestrais, da seguinte forma:

I- Capital: por todos os membros, em rodízio, excluindo-se o Procurador Regional

Eleitoral em exclusividade e o Procurador-Chefe;

II- Cachoeiro e São mateus: pelos membros em situação de rodízio;

III- Colatina e Linhares: pelos membros de forma alternada, entre os dois municípios.

Caso haja concordância expressa dos dois membros, pode ser suspensa a alternância, desde que

comunicado à Chefia. 

Art.  5º.  Nos  Ofícios  do  Núcleo  Criminal  e  do Núcleo Criminal  Especializado,  a

substituição  do  Procurador  titular,  na  hipótese  de  afastamento  que  não  enseje  designação  de
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Procurador  da  República  para  atuar  em  substituição,  com  o pagamento  de  gratificação,  nem

itinerância, ocorrerá da seguinte forma:

Ofícios Atuação Substituição Ordinária Substituição
Extraordinária

2º, 3º, 4º, 5º 6º e 7º

Ofícios Criminais

Judicial 

Extrajudicial

Substituição pelos
Ofícios Criminais, de

forma aleatória,
automática e equitativa

Substituídos pelos
Ofícios Criminais do

Núcleo Criminal
Especializado

1º, 8º e 9º Ofícios
Criminais

Especializados
Judicial e Extrajudicial

Substituição pelos
Ofícios do Núcleo

Criminal Especializado

Substituídos pelos
Ofícios Criminais,
inclusive nos autos

judiciais de natureza
cível ou extrajudiciais

urgentes, de forma
aleatória e automática

§  único:  considera-se  extraordinária  a  substituição  quando  não  houver  nenhum

substituto ordinário em condições de substituir.

Art. 6º. A distribuição dos feitos criminais será imediata, automática, aleatória e em

sistema informatizado.

........................................................................................................................

§7º  Entende-se  por  feito  de  improbidade  administrativa  as  notícias  de  fato,

procedimentos preparatórios, inquéritos civis públicos e processos de acompanhamento que tratam

de fato que se amolda aos tipos previstos na lei 8429/92.

Art. 7º. No ato de distribuição deverá ser indicado o eventual Ofício substituto, que

atuará quando e enquanto durar o afastamento do titular, na hipótese de ausência de Procurador da

República designado para atuar em substituição. 

..........................................................................................................................

Art. 8º. As audiências criminais da Seção Judiciária do Espírito Santo (Vitória) serão

realizadas  pelo  sistema de rodízio,  entre  os  Ofícios  do Núcleo Criminal  e  do Núcleo  Criminal

Especializado, conforme portaria do MPF/ES.

.......................................................................................................................

§2º As audiências em ações de improbidade serão realizadas pelo procurador que atua

no  feito.  Havendo  conflito  entre  audiência  em  ação  de  improbidade  e  audiência  criminal,  o

procurador responsável comunicará o coordenador do núcleo criminal,  que designará substituto,

conforme escala suplementar.
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§3º . Os 12º e 13º Ofícios (tutela coletiva), poderão fazer as audiências criminais de

sua atribuição, a seu critério.

Art. 9º (revogado)

DA DIVISÃO CÍVEL

Art. 10. Os Ofícios dos Núcleos da Cidadania e da Tutela Coletiva da PR-ES atuarão

na área da jurisdição da Seção Judiciária do Espírito Santo (Vitória) e da Subseção Judiciária da

Serra.

Art.11.   Os Ofícios dos Núcleos da Cidadania e da Tutela Coletiva da PR-ES são

especializados por área de atuação conforme estabelecido a seguir:

I- 10º OFÍCIO DA CIDADANIA: atuação nas matérias da 1ª CCR/MPF relacionadas

à cidadania,  da 3ª CCR/MPF, da 6ª CCR/MPF, da PFDC e na função de custos legis;

II-  11º  OFÍCIO  DA  CIDADANIA:  atuação  nas  matérias  da  1ª  CCR/MPF

relacionadas à cidadania,  da 3ª CCR/MPF , da 6ª CCR/MPF, da PFDC e na função de custos legis;

III- 12º OFÍCIO DA TUTELA COLETIVA: atuação nas matérias da 4ª CCR/MPF,

inclusive  os  crimes  ambientais  da  Lei  9605/98 e  conexos,  da  1ª  CCR/MPF  relacionadas  ao

patrimônio público e social, da 5ª CCR relativas à prevenção à corrupção e na função de  custos

legis;

IV- 13º OFÍCIO DA TUTELA COLETIVA: atuação nas matérias da 4ª CCR/MPF,

inclusive  os  crimes  ambientais  da  Lei  9605/98 e  conexos,  da  1ª  CCR/MPF  relacionadas  ao

patrimônio público e social, da 5ª CCR relativas à prevenção à corrupção e na função de  custos

legis;

......................................................................................................................

§2º Os feitos referentes à função de custos legis, serão distribuídos na proporção de

60% para os 10º e 11º Ofícios da Cidadania, equitativamente entre os dois, e de 40% para os 12º e

13º Ofícios da Tutela Coletiva, equitativamente entre os dois; 

§3º No que se refere às matérias da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (1ª CCR),

os 10° e 11° ofícios da Cidadania são responsáveis pela distribuição residual da 1ª CCR/MPF e os

12º  e  13º  Ofícios  da  Tutela  Coletiva  recebem apenas  as  matérias  anteriormente  pertencentes  à

Câmara de Patrimônio Público, que foram transferidas para a 1ª CCR a partir da Resolução CSMPF

nº 148 de 1º de abril de 2014. 
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Art. 12. Nos Ofícios dos Núcleos da Cidadania e da Tutela Coletiva, a substituição

dos titulares, na hipótese de afastamento que não enseje designação de Procurador da República

para atuar em substituição, com o pagamento de gratificação, nem itinerância, a substituição dos

titulares, na atuação em autos judiciais, como "parte" ou na função de custos legis, e na atuação em

atividades extrajudiciais, ocorrerá do seguinte modo:

 Ofícios Atuação Substituição Ordinária Substituição
Extraordinária

10º Ofício da
Cidadania

Judicial

Extrajudicial

Substituído pelo 11º
Ofício da Cidadania

Substituído pelos 12º e
13º Ofícios da Tutela

Coletiva

11º Ofício da Cidadania Judicial

Extrajudicial

Substituído pelo 10º
Ofício da Cidadania

Substituído pelos 12º e
13º Ofícios da Tutela

Coletiva

12º Ofício da Tutela
Coletiva

Judicial

Extrajudicial

Substituído pelo 13º
Ofício da Tutela

Coletiva

Substituído pelos 10º e
11º Ofícios da

Cidadania nas matérias
cíveis e custos legis e

pelos Ofícios do
Núcleo Criminal nas
matérias criminais

13º Ofício da Tutela
Coletiva

Judicial

Extrajudicial

Substituído pelo 12º
Ofício da Tutela

Coletiva

Substituído pelos 10º e
11º Ofícios da

Cidadania nas matérias
cíveis e custos legis e

pelos Ofícios do
Núcleo Criminal nas
matérias criminais

.......................................................................................................................

Art. 14. (revogado)

......................................................................................................................

Art. 20. .........................................................................................................

.......................................................................................................................

§3º- Nos expedientes versando sobre matérias de atribuição dos Ofícios dos Núcleos

Criminais Especializados e dos Ofícios da Tutela Coletiva, haverá prevenção entre os autos cíveis e

criminais que versarem sobre o mesmo fato, observada a autuação mais antiga.

......................................................................................................................



Art.23...........................................................................................................

.....................................................................................................................

§2º-  O regime  de  plantão  semanal  dos  Procuradores  da  República  no  Estado  do

Espírito Santo será organizado de forma a atender às demandas em todas as àreas de atuação do

Ministério Público Federal, com início às 19:00 horas de cada sexta-feira e término às 12:00 da

sexta-feira subsequente.

....................................................................................................................

ALEXANDRE SENRA

ANDRÉ CARLOS DE AMORIM PIMENTEL FILHO

CARLOS FERNANDO MAZZOCO

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA

ERCIAS RODRIGUES DE SOUSA

FERNANDO AMORIM LAVIERI

FLÁVIO BHERING LEITE PRAÇA

JÚLIO CÉSAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA

NADJA MACHADO BOTELHO

PAULO AUGUSTO GUARESQUI

GUILHERME GARCIA VIRGILIO
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