
DO COLÉGIO DE PROCURADORES

Das Disposições Gerais

Art. 10. Compõem  o  Colégio  de  Procuradores  todos  os  Procuradores  da  República

lotados na Procuradoria da República no Distrito Federal.

Parágrafo único. Os Procuradores da República em lotação provisória na Procuradoria

da República no Distrito Federal tem direito a voto em todas as questões submetidas à

apreciação do Colégio de Procuradores.

Art. 11. As regras de funcionamento  do  Colégio  de Procuradores  estão  dispostas  em

Resolução da PR/DF.

Art. 12. Compete ao Colégio de Procuradores da PR/DF:

I - Eleger o Procurador-Chefe da Unidade;

II - Eleger o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão;

III - Eleger o Procurador Coordenador da Assessoria de Pesquisa e Análise;

IV - Eleger o Procurador Coordenador de Estágio;

V - Regulamentar  em  caráter  complementar  as  matérias  atinentes  ao  exercício  da

atuação funcional na PR/DF e em especial:

a) As regras de distribuição de feitos judiciais e extrajudiciais entre os diversos ofícios da

PR/DF;

b) As atribuições de cada ofício;

c) As regras locais de substituição entre os ofícios;

e) As regras locais de movimentação de membros entre os ofícios;

VI - Decidir em âmbito local os conflitos de atribuições entre dois ofícios;

Do Coordenador Cível

Da Estrutura Administrativa

Art. 13. O gabinete do Coordenador Cível conta, em sua composição, com os servidores

que integram o gabinete do Procurador Coordenador Cível.



Art. 14. O  Coordenador  Cível  e  o  Coordenador  Cível  Substituto  são  eleitos  pelos

membros lotados na Divisão Cível, para um mandato de 2 (dois) anos, coincidente com o

mandato do Procurador-chefe.

Seção II
Das Atribuições

Art. 15. São atribuições do Coordenador Cível e, na sua ausência, de seu substituto:

I - Dirimir eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos cíveis;

II - Propor e abrir concurso de remoção interna entre membros lotados na Divisão Cível

para vinculação às varas Federais para fins de audiência, inspeção e correição;

III - Indicar  ao  Procurador-Chefe  os  Procuradores  lotados  na  Divisão  Cível  a  serem

designados  para  acompanhar  trabalhos,  eventos  ou  cursos,  a  partir  de  solicitações

encaminhadas  pelas  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão,  Procuradoria-Geral  da

República e Escola Superior do MPU, após apuração dos interessados e com base nos

critérios fixados pela Divisão Cível; e

IV - Propor e coordenar as reuniões da Divisão Cível;

V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas.

Art. 16. A Coordenadoria Jurídica, a Divisão Cível e o Cartório Cível, quanto aos temas

dispostos no artigo precedente, serão orientados diretamente pelo Coordenador Cível ou,

na  sua  ausência,  seu  substituto  e  a  eles  se  reportarão,  sem  a  intermediação  do

Procurador-Chefe.

Parágrafo único. O  Procurador-Chefe  será  cientificado  sempre  que  o  objeto  da

orientação extrapolar o âmbito da Divisão Cível e do Cartório Cível.

Do Coordenador Criminal

Da Estrutura Administrativa

Art. 17. O  gabinete  do  Coordenador  Criminal  conta,  em  sua  composição,  com  os

servidores que integram o gabinete do Procurador Coordenador Criminal.

Art. 18. O Coordenador Criminal e o Coordenador Criminal Substituto são eleitos pelos

membros lotados na Divisão Criminal,  para um mandato de 2 (dois) anos, coincidente

com o mandato do Procurador-chefe.



Das Atribuições

Art. 19. São atribuições do Coordenador Criminal e, na sua ausência, de seu substituto:

I - Dirimir eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos criminais;

II - Indicar  ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão Criminal  a  serem

designados para acompanhar os trabalhos de inspeção das Varas Federais Criminais e

da Turma Recursal, após apuração dos interessados e realização de sorteio;

III - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão Criminal a serem

designados  para  acompanhar  trabalhos,  eventos  ou  cursos,  a  partir  de  solicitações

encaminhadas  pelas  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão,  Procuradoria-Geral  da

República e Escola Superior do MPU, após apuração dos interessados e com base nos

critérios fixados pela Divisão Criminal;

IV - Propor e presidir as reuniões da Divisão Criminal;

V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas;

Art. 20. A Coordenadoria Jurídica, a Divisão Criminal e o Cartório Criminal, quanto aos

temas dispostos no artigo precedente, serão orientados diretamente pelo Coordenador

Criminal ou, na sua ausência, seu substituto e a eles se reportarão, sem a intermediação

do Procurador-Chefe.

Parágrafo único. O  Procurador-Chefe  será  cientificado  sempre  que  o  objeto  da

orientação extrapolar o âmbito da Divisão Criminal e do Cartório Criminal.

Do Coordenador do Combate a Corrupção

Da Estrutura Administrativa

Art. 21. O gabinete do Coordenador do Combate à Corrupção conta, em sua composição,

com os servidores que integram o gabinete do Procurador Coordenador do Combate à

Corrupção.

Seção II
Das Atribuições

Art. 22. São atribuições do Coordenador de Combate à Corrupção e, na sua ausência, de

seu substituto:



I - Orientar e dirimir  eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos  em

tema de combate à corrupção;

II - Indicar  ao  Procurador-Chefe  os  Procuradores  lotados  na  Divisão  de  Combate  à

Corrupção a serem designados para acompanhar os trabalhos de inspeção das Varas

Federais Cíveis e Criminais e das Turma Recursais, após apuração dos interessados e

realização de sorteio;

III - Indicar  ao  Procurador-Chefe  os  Procuradores  lotados  na  Divisão  de  Combate  à

Corrupção a serem designados para acompanhar trabalhos, eventos ou cursos, a partir

de solicitações encaminhadas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão, Procuradoria-

Geral da República e Escola Superior do MPU, após apuração dos interessados e com

base nos critérios fixados pela Divisão de Combate à Corrupção; 

IV - Propor e presidir as reuniões da Divisão de Combate à Corrupção.

V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas;

Art. 23. A Coordenadoria Jurídica,  as Divisões Cível  e Criminal  e os Cartórios Cível e

Criminal, quanto aos temas dispostos no artigo precedente, serão orientados diretamente

pelo Coordenador de Combate à Corrupção ou, na sua ausência, por seu substituto e a

eles se reportarão, sem a intermediação do Procurador-Chefe.

Parágrafo único. O  Procurador-Chefe  será  cientificado  sempre  que  o  objeto  da

orientação extrapolar  a temática do combate à corrupção ou interferir  nas rotinas das

Divisões Cível e Criminal.

Dos Gabinetes de Procuradores da República

Da Estrutura Administrativa

Art. 24. Os Gabinetes dos Procuradores da República possuem a seguinte estrutura:

I - Procurador da República;

II - Analista de Apoio Jurídico;

III - Assessores Jurídicos;

IV - Secretário;

V - Estagiário.



Das Atribuições

Dos Procuradores da República

Art. 25. Aos Procuradores da República, no exercício de suas funções administrativas,

compete:

I - Adotar providências administrativas para o bom andamento dos serviços no âmbito do

respectivo gabinete;

II - Fixar horário de trabalho dos servidores e estagiários lotados em gabinete, observadas

as normas gerais da unidade;

III - Designar,  quando  solicitado,  servidor  para  efetuar  os  registros  pertinentes  nos

aplicativos de gerenciamento do Ministério Público Federal;

IV - Organizar  e  gerenciar  as  atividades  administrativas  do  gabinete,  observadas  as

normas específicas editadas sobre a matéria;

V - Zelar pelo fiel registro de informações, das manifestações e da inclusão das íntegras

das peças no sistema de informação oficial.

Dos Analistas de Apoio Jurídico

Art. 26. Compete  aos  analistas  de  apoio  jurídico  dos  gabinetes  dos  Procuradores  da

República: 

I - Prestar assessoramento jurídico ao ofício no qual está lotado;

II - Realizar  triagem  inicial  dos  procedimentos  e  documentos  recebidos  no  gabinete,

dando ciência ao Membro nos casos em que necessitem de diligências urgentes;

III - Executar,  com  tempestividade,  minutas  de  atos  e  diligências  determinados  pelo

Membro do MPF;

IV - Efetuar atividades de caráter administrativo, conforme orientação do Procurador da

República que atuar no ofício em que estiver lotado; e

V - Cumprir as orientações de caráter administrativo emanadas pela Procurador-Chefe da

PR/DF.



Dos Assessores Jurídicos

Art. 27. Compete aos assessores de gabinetes dos Procuradores da República: 

I - Prestar assessoramento jurídico ao Procurador da República;

II - Executar,  com  tempestividade,  minutas  de  atos  e  diligências  determinados  pelo

Membro do MPF;

III - Desenvolver  estudos  e  pesquisas de interesse  do Procurador,  bem como exercer

encargos específicos que lhe sejam determinados; e

IV - Cumprir as orientações de caráter administrativo emanadas pela Procurador-Chefe da

PR/DF.

Dos Secretários de Gabinete

Art. 28. Compete aos Secretários dos gabinetes dos Procuradores da República: 

I - Gerenciar  e  executar  todas  atividades  administrativas  de  gabinete,  solicitações

diversas via sistema GLPI e elaboração de relatórios de interesse da Administração;

II - Organizar fisicamente todos processos, procedimentos e documentos;

III - Controlar  a  tramitação,  recebimento  e  saída  de  processos,  procedimentos  e

documentos, tanto físicos como eletrônicos e seus respectivos prazos;

IV - Cumprir os despachos e preparar os expedientes do Procurador da República;

V - Prestar auxílio ao Procurador da República, incluindo a organização da agenda de

compromissos; 

VI - Solicitar pesquisas à ASSPA, sob demanda de Procurador da República;

VII - Acompanhar correição, inspeção e inventário;

VIII - Atender o público interno e externo;

IX - Elaborar,  cadastrar  e  expedir  Ofícios  /  Memorandos  /  Relatórios  /  Portarias  /

Certidões, dentre outros de caráter administrativo;

X - Efetuar registro de todas as providências no Sistema Único;

XI - Efetuar pesquisa de processos e procedimentos correlatos, mediante demanda do

Procurador;



XII - Acompanhar  oitivas  e  elaborar  atas  de  deliberação,  mediante  demanda  do

Procurador;

XIII - Solicitar por meio do sistema a publicação dos atos oficiais;

XIV - Executar,  com tempestividade,  atos  e  diligências  determinados  pelo  Membro  do

MPF;

XV - Comunicar aos setores interessados os afastamentos do Procurador;

XVI - Produzir estatísticas de produtividade, mediante demanda do Procurador;

XVII - Cumprir  as orientações e os procedimentos de caráter funcional emanadas pela

COJUD e pelo Serviço de Apoio aos Gabinetes (SAG);

XVIII - Cumprir  as  orientações  de  caráter  funcional  e  administrativo  emanadas  pela

Procurador-Chefe da PR/DF.

Dos Estagiários

Art. 29. Compete aos Estagiários dos gabinetes dos Procuradores da República:

I - Prestar auxílio jurídico ao Procurador da República;

II - Prestar auxílio jurídico ao Assessor Jurídico e ao Analista de Apoio Jurídico;

III - Cumprir  as  orientações  de  caráter  administrativo  e  funcional  emanadas  pelo

Procurador-Chefe da PR/DF.


