
Dos Gabinetes de Procuradores da República

Da Estrutura Administrativa

Art. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. 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. 15. 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.
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