
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA n° 02, de 25 de janeiro de 2017.

Dispõe sobre a autuação de autos extrajudiciais, juntada de
documentos e deferimentos de dilação de prazo e de cópias
de  autos,  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  no
Município de Jacarezinho/PR.

O  Procurador  da  República  infrafirmado,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e

regulamentares, e CONSIDERANDO a necessidade de proceder à regulamentação da autuação dos

procedimentos extrajudiciais do Ministério Público Federal, juntada de documentos e deferimentos

de  dilação  de  prazo  e  de  cópias  de  autos  ,  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  em

Jacarezinho/PR, no intuito de tornar mais célere a tramitação dos autos,

 

RESOLVE: 

Artigo  1°  –  Os  servidores  lotados  no  setor  responsável  pela  autuação  dos  feitos

deverão  realizar  a  triagem de  documentos  recebidos  na  PRM-Jacarezinho/PR,  com objetivo  de

identificar a necessidade de autuação, juntada em procedimento ou em processo judicial, relação

com documentação existente ou ainda declínio de atribuição. 

Artigo 2º  –  A autuação de procedimentos  extrajudiciais  será realizada pelo  Setor

responsável, mediante DESPACHO do Procurador da República ou por TERMO DE AUTUAÇÃO

assinado por servidor da Procuradoria da República em Jacarezinho/PR, no qual conste o número

desta portaria, exceto nos casos em que se exige a autuação por Portaria.

Artigo 3º – As juntadas de documentos nos respectivos autos extrajudiciais  serão

realizadas  pelos  servidores  responsáveis,  sem  a  necessidade  de  despacho  do  Procurador  da

República.



Artigo  4°  –   Os  pedidos  de  dilações  de  prazo  para  respostas  ao  MPF em autos

extrajudiciais,  bem  como  os  requerimentos  de  cópias  de  autos  extrajudiciais,  poderão  ser

concedidos “de ordem” pelos servidores da Unidade.

Parágrafo primeiro – as dilações de prazo a serem concedidas pelos servidores não se

aplicam a casos de sucessivos pedidos de prorrogação de prazo ou quando houver necessidade de

urgência na obtenção das informações, casos em que deverão ser encaminhados para deliberação do

procurador da República oficiante.

Parágrafo segundo – em relação à concessão de pedido de cópias pelo servidor da

Unidade,  não  se  aplica  a  presente  normativa  aos  casos  de  autos  extrajudiciais  sigilosos  ou

reservados, bem como para requerentes que não constam como parte nos autos, casos em que cabe

ao procurador Oficiante o deferimento.

Parágrafo terceiro – em caso de dúvidas em situações não previstas nesta Portaria

acerca do deferimento pelo servidor de fornecimento de cópias ou de dilação de prazo, os autos

devem ser encaminhados ao procurador da República para deliberação.

Artigo 5º - Eventuais dúvidas referentes à aplicação desta Portaria serão dirimidas

pelo Procurador da República. 

Artigo 6º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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