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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

Alterada parcialmente pela Portaria Conjunta PRM/DRS/MS nº 4, de 8 de setembro de 2016.

PORTARIA CONJUNTA PRM/DRS/MS nº 2, DE 5 DE ABRIL DE 2016

Regulamenta  a  repartição  dos  serviços  na
Procuradoria  da  República  no  Município  de
Dourados-MS.

O  COLÉGIO  DE  PROCURADORES  DA  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE  DOURADOS-MS,  no  exercício  de  competência  atribuída  pela
Resolução n.º     104/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA DISTRIBUIÇÃO

      Art. 1º.  As representações, notícias de fato, inquéritos policiais e processos judiciais, de qualquer

natureza, serão distribuídas entre os Ofícios, preferencialmente, observando-se sua competência em razão

da matéria e da pessoa.

      §  1º. Ao 1º  Ofício competem as representações  (cíveis e criminais),  notícias  de fato (cíveis e

criminais), inquéritos policiais e processos judiciais (cíveis e criminais):

I – relativos aos temas da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (meio ambiente e patrimônio

cultural);

II –  relativos  aos  temas  da  6ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (populações  indígenas  e

comunidades tradicionais); 

III – relativos ao tema reforma agrária ou que envolvam o Instituto Nacional  de Colonização e

Reforma Agrária – INCRA, à exceção dos processos judiciais de desapropriação; 
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IV - relativos à tutela, individual ou transindividual, do direito à saúde de indígena.

§ 2º. Ao 2º Ofício competem as representações (cíveis e criminais), notícias de fato (cíveis e criminais),

inquéritos policiais e processos judiciais (cíveis e criminais):

I – relativos aos temas da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão (consumidor e ordem econômica);

II – vinculados à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão (controle externo da atividade policial e sistema

prisional)  e cujo  último dígito de seu cadastro no Sistema Único de Informações (desconsiderado o dígito

verificador existente após o hífen) seja 1, 2, 3, 4 ou 5;

III – relativos ao tema educação ou que envolvam instituição de ensino; e

IV –  em curso  no  Juizado  Especial  Federal  Cível  da  Subseção  Judiciária  de  Dourados,  ressalvada

a competência em razão da matéria e da pessoa dos demais Ofícios.

§ 3º. Ao 3º Ofício competem as representações (cíveis e criminais), notícias de fato (cíveis e criminais),

inquéritos policiais e processos judiciais (cíveis e criminais):

I – vinculados à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão (controle externo da atividade policial e sistema

prisional)  e cujo  último dígito de seu cadastro no Sistema Único de Informações (desconsiderado o dígito

verificador existente após o hífen) seja 6, 7, 8, 9 ou 0; e

II – relativos ao tema saúde ou que envolvam unidades de saúde, inclusive o Hospital Universitário da

Fundação Universidade Federal da Grande Dourados.

§ 4º. As visitas ordinárias a que se refere o art. 4º, inc. I, da Resolução n.º 20/07 do Conselho Nacional

do Ministério Público serão realizadas alternadamente pelo 2º e pelo 3º Ofício.

      Art. 2º. Não se tratando de matéria ou pessoa sujeitas à competência especializada prevista no artigo

anterior,  as  representações,  as  peças  informativas,  as  notícias-crime,  os  inquéritos  policiais,   os  processos

judiciais de qualquer natureza e as comunicações de prisão em flagrante serão distribuídos entre os ofícios

observando-se:

I -  quanto às representações, às peças informativas, às notícias-crime e às comunicações de prisão em

flagrante, o último dígito de seu cadastro no Sistema Único de Informação, desconsiderado o dígito verificador

existente após o “hífen”;

II -  quanto aos processos  judiciais  não-criminais,  o último dígito da numeração que lhes  tenha sido

atribuída pela Justiça Federal, desconsiderado o dígito verificador; 

III – quanto aos inquéritos policiais e aos processos judiciais criminais, o último dígito da numeração do

inquérito policial atribuída pela Polícia Federal, desconsiderado o ano. 
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§  1º. Ao  1º  Ofício  serão  distribuídos  as  representações,  as  peças  informativas,  as  notícias-crime,

os inquéritos policiais e os processos judiciais de qualquer natureza cujo último dígito seja 1 (um), 2  (dois) ou 3

(três).

§  2º. Ao  2º  Ofício  serão  distribuídos  as  representações,  as  peças  informativas,  as  notícias-crime,

os inquéritos policiais e os processos judiciais de qualquer natureza cujo último dígito seja 4 (quatro), 5 (cinco)

ou 6 (seis).

§  3º. Ao  3º  Ofício  serão  distribuídos  as  representações,  as  peças  informativas,  as  notícias-crime,

os inquéritos policiais e os processos judiciais de qualquer natureza cujo último dígito seja 7 (sete), 8 (oito) ou

9 (nove).

§ 4º.  Se o último dígito for 0 (zero), considerar-se-á, para fins de distribuição, o dígito imediatamente

anterior.

      Art. 3º. Serão distribuídos por prevenção:

I  – os  procedimentos  administrativos  preparatórios,  os  inquéritos  civis  públicos  e  os  procedimentos

investigatórios  criminais,  ao Ofício titularizado pelo Procurador  da República  que os houver instaurado de

ofício;

II  – os  inquéritos  policiais  instaurados  por  requisição,  ao  Ofício  titularizado  pelo  Procurador  da

República que houver requisitado a instauração;

III - os processos e procedimentos acessórios ou incidentes, tais como o processo cautelar, o pedido de

liberdade provisória, o pedido de restituição de coisa apreendida, o pedido de interceptação de comunicação

telefônica, o pedido de quebra de sigilo bancário ou fiscal e o pedido de prisão temporária ou preventiva, ao

Ofício competente para o processo principal;

IV - o processo decorrente de separação ou de desmembramento, ao Ofício competente para o processo

originário;

V - as execuções penais, ao Ofício competente para o processo penal condenatório;

VI -  as representações e as peças informativas que se refiram a fato que seja objeto de procedimento ou

processo em curso, ao Ofício em que este estiver tramitando; e

VII – as ações cíveis ou penais propostas com base em representações,  peças informativas, notícias-

crime,  procedimentos  administrativos preparatórios,  inquéritos  civis públicos,  procedimentos  investigatórios

criminais ou inquéritos policiais já distribuídos, ao Ofício que as houver proposto.

      Parágrafo único. Os critérios de distribuição descritos nos incisos II e VII deste artigo serão aplicados

somente aos inquéritos policiais instaurados e às ações cíveis ou penais propostas a partir de 1º de novembro de

2012.
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      Art. 4º.  Ressalvada a competência especializada prevista no artigo 1º, os inquéritos policiais relativos a

operações  realizadas  pela  Polícia  Federal  serão  distribuídos  alternadamente  entre  todos  os  ofícios  da

Procuradoria  da República  no Município de Dourados-MS, na ordem crescente  de numeração dos Ofícios,

assegurada a igualdade na distribuição.

CAPÍTULO II

DAS SUBSTITUIÇÕES

      Art. 5º. Uma vez distribuídos os feitos aos ofícios, a estes permanecem vinculados, ainda que vago o ofício,

ausente por qualquer motivo o seu titular ou suspensa a designação.

      Art. 6º. Será designado membro para atuação em substituição, com acumulação de ofícios, nas seguintes

hipóteses:

I – ofício vago;

II – ofício provido com designação suspensa;

III – quando o titular de ofício provido estiver em gozo de férias, licenciado, afastado ou, por qualquer

motivo, ausente por período superior a 3 (três) dias úteis.

§ 1º. O membro será designado para atuação em substituição com acumulação de ofícios pelo Procurador-

Chefe  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  mediante  observância  de  lista  de

designação em substituição proposta pelo Colégio de Procuradores da Procuradoria da República no Município de

Dourados e homologada pelo Procurador-Geral da República.

§ 2º. A designação de membro em substituição que importe acumulação de ofícios não poderá superar o

prazo máximo contínuo de 10 dias, salvo se não houver outro membro apto à substituição na mesma unidade.

      Art.  7º.  O membro  designado  em substituição  responde  pelos  feitos  e  procedimentos,  judiciais  e

extrajudiciais,  distribuídos  ao  ofício  substituído  durante  os  três  dias  úteis  imediatamente  anteriores  à

substituição,  por aqueles a ele distribuídos no período da substituição,  bem como pelas audiências que lhe

forem atribuídas nos termos do art. 6º.

§ 1º. Havendo interrupção das férias (Lei n.º 8.112/90, art. 80), e com relação ao restante do período

interrompido, o membro designado em substituição responde apenas pelos feitos e procedimentos, judiciais e

extrajudiciais, distribuídos ao ofício substituído no período da substituição, bem como pelas audiências que lhe

forem atribuídas nos termos do art. 6º.

§ 2º. Ao membro designado em substituição é vedado restituir os feitos recebidos durante aquele período

sem a devida manifestação, a qual deverá ser feita ainda que após o termo final da designação.
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§ 3º. O membro que for gozar férias, licença, ou que for se afastar, por qualquer motivo, por período

superior a 3 (três) dias úteis deverá previamente, sendo possível, adotar as medidas urgentes e efetuar todas as

manifestações necessárias para evitar preclusão de qualquer espécie ou perecimento de direito quanto aos feitos

recebidos no ofício substituído anteriormente ao período da substituição.

§  4º. Quanto  aos  feitos  recebidos  no  ofício  substituído  anteriormente  ao  período  da  substituição,

o membro designado estará obrigado a adotar medidas urgentes e efetuar todas as manifestações necessárias

para evitar preclusão de qualquer espécie ou perecimento de direito.

§ 5º. Durante o período de substituição, os servidores do ofício substituído atuarão prioritariamente nos

feitos e procedimentos, judiciais e extrajudiciais, distribuídos ao ofício no período da substituição.

§ 6º. Em nenhuma hipótese  os  servidores  do ofício  atuarão  em feitos  e  procedimentos,  judiciais  ou

extrajudiciais, distribuídos ao ofício titularizado pelo membro designado em substituição.

      Art. 8º.  Os feitos para os quais o membro com atribuição ordinária esteja impedido ou suspeito serão

redistribuídos:

I - tratando-se de impedimento ou suspeição do membro titular do 1º Ofício, ao titular do 2º Ofício;

II - tratando-se de impedimento ou suspeição do membro titular do 2º Ofício, ao titular do 3º Ofício;

III - tratando-se de impedimento ou suspeição do membro titular do 3º Ofício, ao titular do 1º Ofício.

      Art. 9º. As regras previstas no presente capítulo não impedem a substituição recíproca, eventual e episódica

na prática de atos processuais determinados e audiências de membro do Ministério Público em efetivo exercício

por outro lotado na mesma unidade.

CAPÍTULO III

DAS AUDIÊNCIAS

      Art. 10. A participação em audiências, inclusive nas de custódia, dar-se-á mediante escala semanal para a

qual será designado, alternadamente, cada um dos três Ofícios que integram a  Procuradoria da República no

Município de Dourados, assegurada a igualdade de participação.

§ 1º. A designação para a escala semanal de audiências observará a ordem crescente de numeração dos

Ofícios.

§  2º. Havendo  mais  de  uma  audiência  designada  para  o  mesmo  horário,  observar-se-á  a  ordem de

substituição prevista pelo art. 5º-C.

§ 3º. Não participará da escala semanal de audiências o Ofício cujo Procurador da República esteja em gozo de
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férias, licenciado, afastado ou, por qualquer motivo, ausente por período superior a 3 (três) dias úteis.

§ 4º. Na primeira semana subsequente ao término do período de substituição, incumbirá a realização de

audiências ao Procurador da República que vinha sendo substituído.

CAPÍTULO IV

DOS DOCUMENTOS, INQUÉRITOS, PROCEDIMENTOS E PROCESSOS SIGILOSOS

      Art. 11. Todos os documentos, procedimentos e processos sigilosos que chegarem à Procuradoria da República

no Município de Dourados serão recebidos pelo Coordenador Administrativo ou por seu Substituto e levados de

imediato ao Procurador da República competente ou a servidor por este designado.

      Art.  12. Sendo remetido  à  Procuradoria  da  República  no  Município  de  Dourados  procedimento  de

interceptação de comunicação telefônica, de telemática ou de informática que não esteja acondicionado em

envelope lacrado, o Coordenador Administrativo ou seu Substituto somente o receberá após  certificar essa

circunstância  e  colher  a  assinatura  da  pessoa  que  houver  entregado referido  procedimento,  de  tudo dando

imediata ciência ao Procurador da República competente para atuar no procedimento.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

      Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

      Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário do Ministério Público Federal

Eletrônico e estará sujeita à homologação do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Dourados, 5 de abril de 2016.

Manoel de Souza Mendes Jr.

Procurador da República

Marco Antonio Delfino de Almeida

Procurador da República

Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves

Procurador da República
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