
Manual de Orientações
Básicas de Rotinas Internas

Curitiba

2017



Coordenação:

Cláudio Rubino Zuan Esteves (Procurador de Justiça/MPPR)

Equipe:

André Tiago Pasternak Glitz

Alexey Choi Caruncho

Raquel Juliana Fülle

Coordenação dos trabalhos:

Raquel Juliana Fülle

Alexey Choi Caruncho

Equipe de apoio técnico:

Ana Paula Moreira

Carolina Sella de Almeida Milani

Donizete de Arruda Gordiano

Gabriela Buss Lagos

Joseli Aparecida F. de Souza

Kenny Robert Lui Bettio

Liz Ayanne Kurashashi

Thalita Moreira Guedes

Curitiba, Agosto de 2017



SUMÁRIO
1 OBJETIVOS GERAIS...............................................................................................6

2 ATENDIMENTO ÀS CONSULTAS...........................................................................7
2.1 Recebimento de Consultas................................................................................7

2.1.1 Provocação realizada por telefone.............................................................7
2.1.2 Interesse do consulente no envio de autos para análise............................7
2.1.3 Registro de consultas efetuadas................................................................8
2.1.4 Preenchimento dos campos “grupo”, “tema” e “subtema”..........................8

2.2 Respostas às Consultas....................................................................................9
2.2.1 Texto padrão de resposta...........................................................................9
2.2.2 Formatação de material doutrinário a ser enviado na resposta................10
2.2.3 Formatação do material jurisprudencial a ser enviado na resposta.........10
2.2.4 Registro do encaminhamento da questão na Tabela de Atendimentos....11
2.2.5 Armazenamento posterior ao envio da resposta......................................11

3 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DA SECRETARIA.....................12
3.1 Trâmite de Correspondências..........................................................................12

3.1.1 Documentos recebidos por malote...........................................................12
3.1.2 Documentos recebidos por correio...........................................................13
3.1.3 Documentos recebidos por e-mail............................................................13

3.2 Saída de Documentos.....................................................................................14
3.2.1 Documentos encaminhados por malote...................................................14
3.2.2 Documentos encaminhados por correio...................................................15
3.2.3 Documentos encaminhados por e-mail....................................................16

3.3 Pedido de Materiais.........................................................................................16
3.3.1 Materiais de escritório..............................................................................17
3.3.2 Materiais da copa.....................................................................................17
3.3.3 Materiais de limpeza.................................................................................18
3.3.4 Pedido de água mineral............................................................................18

3.4 Procedimento Administrativo...........................................................................19
3.4.1 Instauração do procedimento administrativo............................................19
3.4.2 Manifestações, ofícios e outros documentos no curso do procedimento. 19
3.4.3 Arquivamento do procedimento administrativo.........................................19

4 DOCUMENTOS DE ROTINA E ORIENTAÇÕES...................................................20
4.1 Normas Gerais dos Documentos de Rotina....................................................20
4.2 Ofícios..............................................................................................................22

4.2.1 Especificidades no formato de diagramação............................................22
4.2.2 Encaminhamento......................................................................................23

4.3 Manifestações..................................................................................................24
4.3.1 Especificidades no formato de diagramação............................................24
4.3.2 Juntada do documento.............................................................................26

4.4 Informações.....................................................................................................26
4.4.1 Especificidades no formato de diagramação............................................26



4.4.2 Juntada do documento.............................................................................27
4.5 Juntadas..........................................................................................................27

4.5.1 Especificidades do formato de diagramação............................................28
4.6 Memórias de Reunião......................................................................................29

4.6.1 Especificidades no formato de diagramação............................................29
4.7 Estudos............................................................................................................31

4.7.1 Especificidades no formato de diagramação............................................31

5 LÍNGUA PORTUGUESA........................................................................................33
5.1 Pronomes de Tratamento................................................................................33

5.1.1 Endereçamento no envelope....................................................................34

6 INSTRUÇÕES PARA ATENDIMENTO...................................................................35
6.1 Recebimento de ligações................................................................................35

6.1.1 Orientações gerais do bom atendimento..................................................35
6.1.2 Atendendo a ligação telefônica recebida..................................................36
6.1.3 Transferindo a ligação..............................................................................36
6.1.4 Anotando recados.....................................................................................37

6.2 Efetuando ligações..........................................................................................38
6.2.1 Ligações interurbanas..............................................................................38

7 INSTRUÇÕES PARA USO DO E-MAIL.................................................................39

8 CONTATOS DE EMERGÊNCIA.............................................................................41

9 ANEXOS.................................................................................................................42
ANEXO 01.............................................................................................................42
ANEXO 02.............................................................................................................43
ANEXO 03.............................................................................................................44
ANEXO 04.............................................................................................................46
ANEXO 05.............................................................................................................47
ANEXO 06.............................................................................................................48
ANEXO 07.............................................................................................................49





1          OBJETIVOS GERAIS

O presente manual  tem por  finalidade orientar  os  Membros,

Servidores e Estagiários do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais,

do Júri  e de Execuções Penais  do Ministério  Público do Estado  do  Paraná  nos

procedimentos e rotinas administrativas internas que vêm sendo adotado por esta

unidade.

As sugestões ora aglutinadas, longe da pretensão de engessar

a atuação, têm a finalidade de  padronizar as atividades deste órgão auxiliar e de

produzir documentos uniformizados, com elementos visuais que o identifiquem, sem

prejuízo  da  observância  de  orientações  gerais  da  Instituição  e  de  futuros

procedimentos e rotinas que venham a ser implantados em caráter institucional.

Trata-se,  portanto, de ferramenta de trabalho elaborada para

promover a organização, a utilização inteligente do tempo e garantir a eficiência na

execução  das  atividades,  imprimindo assim maior  credibilidade  no  resultado  das

atividades empreendidas por este Centro de Apoio.



2          ATENDIMENTO ÀS CONSULTAS

2.1       Recebimento de Consultas
O atendimento às Consultas efetuadas à unidade observará as

seguintes diretrizes:

2.1.1    Provocação realizada por telefone
a) quando o consulente for Membro do Ministério Público, orienta-se que a ligação

seja direcionada a um dos Promotores de Justiça integrantes do CAOP que esteja

presente;

b)  caso o consulente Membro do Ministério Público deseje conversar com um(a)

específico(a) Promotor(a) integrante do CAOP e esteja ele(a) ausente, ressaltar a

possibilidade  da  ligação  ser  direcionada ao outro(a)  Promotor(a)  presente  ou  do

repasse do recado, conforme o interesse do consulente;

c)  quando o consulente for Servidor(a)  do Ministério Público,  salvo em situações

excepcionais, será orientado a encaminhar, via e-mail funcional, link existente no site

ou outra plataforma disponível, um breve relato da situação-problema, as dúvidas

geradas e eventuais fontes já pesquisadas para o endereço eletrônico do Centro de

Apoio, informando-o(a) que esta providência é necessária para fins de registro no

sistema de controle do CAOP, bem como para viabilizar maior precisão e otimização

na resposta.

2.1.2    Interesse do consulente no envio de autos para análise
Deve-se recordar que, diante das suas atribuições, este Centro

de  Apoio  não  tem como  padrão  de  atuação  a  análise  pormenorizada  de  autos

processuais e/ou procedimentais. 

Os Consulentes, portanto, devem ser orientados a encaminhar

suas dúvidas de maneira pontual conforme referido na alínea ‘b’ do item anterior e

não pelo mero envio de autos a esta unidade.



2.1.3    Registro de consultas efetuadas
a) todas  as  Consultas  devem ser  registradas  na  Tabela  de  Atendimentos,  com

preenchimento completo dos dados ali  constantes (número do atendimento; data;

grupo,  tema  e  subtema;  assunto;  comarca;  solicitante;  encaminhamento).  O

preenchimento  do  campo  “assunto”  deve  guardar  especial  atenção,  para  que  a

consulta realizada fique clara e inteligível, preferencialmente sem menção expressa

a nome do(a) solicitante;

b) Os  Registros  desta  Tabela  devem  ser  destacados  observando  a  seguinte

padronização de cores:

- “vermelho” <=> atendimentos em aberto;

- “azul” <=> atendimentos pendentes de resposta do solicitante;

- “amarelo” <=> aguardando correção;

- “rosa” <=> pesquisas com maior relevância e/ou complexidade;

- “preto” <=> atendimentos concluídos;

2.1.4    Preenchimento dos campos “grupo”, “tema” e “subtema”
As “tags” utilizadas nos campos “grupo”,  “tema” e “subtema” -

criadas a partir de levantamento elaborado com base nas Consultas realizadas a

este Centro de Apoio nos últimos anos e na própria estrutura do Material de Apoio do

site  da  unidade  – representam um indicativo dos  temas e subtemas com maior

incidência de atendimentos.

Para o preenchimento desses campos deve-se adequar o tema

da pesquisa às “tags” já disponíveis na tabela, sendo vedada a criação arbitrária de

novas “tags”. O correto preenchimento tem importância na medida em que os dados

obtidos serão utilizados não só para a disponibilização de Consultas no  site deste

Centro  de  Apoio,  mas  também para  a  obtenção  de  estatísticas  de  temas  mais

pesquisados. 

Neste sentido, seguem as orientações e cuidados que devem

ser observados para o preenchimento:



a)  na  Tabela de Atendimentos,  as  colunas correspondentes ao “grupo”,  “tema” e

“subtema” destinam-se a classificar o assunto do atendimento ou pesquisa efetuada

à unidade;

b)  para  o  preenchimento  destes  campos  deve  ser  observado  o  rol  de  “tags”  já

existente e disponível na Tabela;

c)  para  tanto,  deve-se  identificar  inicialmente  o  grupo  ao  qual  pertence  o

atendimento  que  está  sendo  efetuado,  a  saber:  Penal,  Processo  Penal,  Júri,

Execução Penal ou Política Institucional e Projetos;

d)  na  sequência,  identificar  o  tema  ao  atendimento  relacionado (ex:  Crimes  do

Código Penal, Fase Investigatória, Fase de Plenário, Incidentes de Execução etc.) e,

finalmente, o subtema correspondente (ex: Crimes contra a Fé Pública, Dosimetria

da Pena, Inquérito Policial, Quesitação, Execução Provisória etc);

e) deve-se observar que o subtema sempre deve estar inserido no respectivo tema,

assim como no respectivo  grupo.  Esta representação gráfica pode ser  facilmente

verificada através da sequência numérica utilizada para cada grupo, tema e subtema

(Ex: 2. Processo Penal; 2.1 Fase Investigatória; 2.1.2 Procedimento Investigatório

Criminal).

2.2       Respostas às Consultas
Nas pesquisas solicitadas por Servidores, as respostas sempre

devem seguir com cópia para o e-mail funcional do(a) Promotor(a) de Justiça com

atribuições na unidade consulente, superior hierárquico do referido Servidor.

Efetuada a consulta por correspondência eletrônica, os e-mails

de Resposta pela unidade observarão preferencialmente as seguintes diretrizes:

2.2.1    Texto padrão de resposta

Prezado(a) Senhor(a)/Doutor(a),

Em resposta à Consulta realizada a respeito da (esclarecer a dúvida), segue anexo
material colhido pela equipe deste Centro de Apoio.

Caso  necessite  de  mais  algum  auxílio  sobre  o  tema  ou  pretenda  outro



direcionamento da pesquisa, estamos à disposição.

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Att.,

Assinatura
Cargo
Ministério Público do Estado do Paraná
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  Execuções
Penais 
Rua Mauá, 920, 5º andar, Alto da Glória, Curitiba-PR
CEP 80030-200
Tel.: (41) 3253-3102 | 3353-7174

2.2.2    Formatação de material doutrinário a ser enviado na resposta
O material doutrinário encaminhado na condição de resposta à

consulta efetuada, preferencialmente, observará as seguintes condições: 

a) estar digitado em arquivo editável no formato  .odt, em fonte Arial de corpo 12,

espaçamento 1,5 e com 0,2 cm acima e abaixo do parágrafo;

b) devem ser inseridas informações integrais relacionadas à referência bibliográfica

utilizada na pesquisa, fazendo menção a eventual número de página e edição da

obra, quando necessário.

2.2.3    Formatação do material jurisprudencial a ser enviado na resposta
O  material  jurisprudencial  encaminhado  na  condição  de

resposta  à  consulta  efetuada  deve  se  mostrar  atualizado  e  representar  o

entendimento mais recente dos principais tribunais pátrios, com especial atenção ao

Tribunal  de  Justiça do  Estado  do  Paraná,  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  ao

Supremo Tribunal Federal. A resposta observará as seguintes condições:

a)  estar digitada em arquivo editável no formato  .odt, em fonte  Arial de corpo 12,

espaçamento simples e com recuo de 4,0 cm de distância da margem esquerda;

b)  devem  ser  inseridas  informações  integrais  que  viabilizem  a  identificação  da

jurisprudência  citada,  nos  termos  padrão  de  citação.  A ABNT  estabelece  como

elementos essenciais: jurisdição e órgão judiciário competente, título (natureza da



decisão ou ementa) e número, partes envolvidas (se houver), relator, local, data e

dados da publicação.

2.2.4    Registro do encaminhamento da questão na Tabela de Atendimentos
Após encaminhada Resposta, deve-se proceder ao Registro do

Encaminhamento  na  Tabela  de  Atendimentos,  anotando  o  nome  do

Assessor/Promotor de Justiça do Centro de Apoio responsável pelo atendimento, a

forma e a data da resposta.

2.2.5    Armazenamento posterior ao envio da resposta
O material colacionado a título de resposta a consulta deve ser

salvo em pasta própria da rede do Centro de Apoio, dentro de subpasta do mesmo

Tema, caso exista. Deverá ser utilizado, ainda, o seguinte padrão:

Doutrina + Palavras-chave

Ex.: Doutrina – Prisão de advogado

Jurisprudência + Palavra-chave

Ex.: Jurisprudência – Prisão advogado

Jurisprudência + Acórdão + Tribunal + Palavra-chave (casos de inteiro teor)

Ex.: Jurisprudência – Acórdão – TJPR – Prisão de advogado



3          PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DA SECRETARIA

3.1       Trâmite de Correspondências
3.1.1    Documentos recebidos por malote

O  trâmite  de  correspondências  recebidas  por  malote deve

seguir o seguinte fluxo:

a) ao abrir a sacola do malote,  conferir se o documento  está endereçado a este

Centro de Apoio;

b) identificar a natureza do documento recebido, ou seja:

b.1) em caso de Protocolo da PGJ: assinar a guia de tramitação e devolvê-la

ao remetente, dar entrada no Sistema Jurai, receber o documento no verso da

última página dos autos com o respectivo carimbo;

b.2)  em  caso  de  Procedimento  Administrativo  (PA):  assinar  a  guia  de

recebimento  e  devolvê-la ao  remetente,  receber  o  documento  no  verso  da

última página dos autos com o respectivo carimbo;

b.3)  em caso  de  Ofício:  assinar  o  caderno  de  Protocolo,  devolvendo-o  ao

remetente, firmando recebimento no verso do documento;

b.4)  em caso  de  Ofício  recepcionado  em  duas  vias:  na  cópia  deverá  ser

acusado o recebimento, com devolução ao remetente, enquanto a via original

deverá ser recebida no Centro de Apoio, a qual, após ciência do Promotor de

Justiça responsável, deve ser arquivada na Pasta física de ofícios recebidos ou

juntada ao procedimento respectivo.

c)  especificar  na Tabela  de  Entrada  de  Documentos  (arquivo  editável): o  tema

tratado no documento recebido da forma mais completa possível, inserindo o nome

de quem realizou o recebimento; a área do CAOP a qual ele se destina (Criminal,

Júri ou Execução Penal); e anotar o encaminhamento inicial adotado. Exemplo:

N. Data de
Entrada Assunto

Área de
atuação

do CAOP

Forma
de

Entrad
a

Encaminhamen
to Inicial

Encaminhamen
to Definitivo



01 dd/mm/a
aaa

Protocolo n.
X – Carta do

Preso Y
requerendo

Revisão
Criminal

Execução
Penal Malote

Acusado o
recebimento

pelo assessor/
estagiário X –

documento
colocado na

Caixa de
Pendências

Documento
encaminhado à

Defensoria
Pública na data
de dd/mm/aaaa
pelo Ofício n. Z,
em razão de se
tratar de pedido

de Revisão
Criminal, cuja

atribuição não é
do CAOP

3.1.2    Documentos recebidos por correio
O  trâmite  de  correspondências  recebidas  por  correio deve

seguir o seguinte fluxo:

a) conferir se o documento está, realmente, endereçado a este Centro de Apoio;

b) caso  o  documento  recebido  venha  acompanhado  de  Aviso  de  Recebimento

(A.R.), este deverá ser assinado e devolvido ao remetente;

c) se o documento recebido for retorno de Aviso de Recebimento (AR), este deverá

ser guardado na Pasta física de “Ofícios Expedidos”,  juntamente com a cópia do

ofício enviado;

d) em  caso  de  Procedimento  Administrativo  ou  Protocolo  (PGJ),  receber  o

documento no verso da última folha dos autos, utilizando, para tanto, o carimbo de

“recebimento”;

e) especificar  na  Tabela  de  Entrada  de  Documentos  (arquivo  editável): o  tema

tratado no documento recebido de forma mais completa possível, inserindo o nome

de quem realizou a entrada do documento; a área do CAOP a qual ele se destina

(Criminal,  Júri  ou  Execução  Penal);  e  anotar  o encaminhamento  inicial  adotado,

conforme exemplo da tabela acima (item 3.1.1).

3.1.3    Documentos recebidos por e-mail
O  trâmite  de  correspondências  recebidas  por  e-mail deve

seguir o seguinte fluxo:



a) quando solicitado, confirmar o recebimento do e-mail;

b) sendo  remessa  de documento  ou  solicitação  externa  que  não  corresponda à

pesquisa,  especificar  na  Tabela de Entrada  de  Documentos  (arquivo  editável): o

tema tratado no documento recebido da forma mais completa possível (inserindo o

nome de quem realizou a entrada do documento); a área do CAOP a qual ele se

destina  (Criminal,  Júri  ou  Execução  Penal);  e  anotar  o  encaminhamento  inicial

adotado, conforme exemplo da tabela acima;

c)  sempre  que  possível,  evitar  a  impressão  de  correspondências  eletrônicas,

efetuando resposta ou encaminhamento por meio eletrônico.

3.2       Saída de Documentos
Para envio de documentos físicos, o uso do malote (sistema

“vai e vem”) ou correio dependerá do destinatário da correspondência, nos seguintes

termos:

a) Malote: quando se tratar de unidade do Ministério Público situada em Curitiba

(Foro Central);

b) Correio:  quando  se  tratar  de  unidade  do  Ministério  Público  situada  em local

distinto  de  Curitiba  (incluindo  Região  Metropolitana)  ou  nas  hipóteses  de  órgão

externo.

3.2.1    Documentos encaminhados por malote
O trâmite de correspondências encaminhadas pelo Centro de

Apoio por malote deve seguir o seguinte fluxo:

a) no  caderno  de  Protocolos,  preencher  os  campos  necessários  referentes  ao

documento a ser enviado;

b) encaminhar o documento, com seu respectivo caderno de protocolo, por sacola

de malote (sistema ‘vai e vem’), preenchendo o remetente, o destinatário e data de

seu envio;

c) especificar na Tabela Saída de Documentos (arquivo editável): a data de saída; o

material enviado; a área de atuação relacionada ao documento; qual o número do

livro de protocolo encaminhado juntamente ao documento; a quem foi encaminhado;



a confirmação do recebimento e se houve resposta do destinatário. Exemplo:

N.
Data
de

saída
Material
enviado

Área de
atuação

do
CAOP

Livro de
Protocol

o
Encaminhame

nto

Confirmaçã
o de

recebiment
o

Houve
resposta

?

01
dd/m

m/aaa
a

Ofício n.
X Criminal Caderno

X PGJ
Recebido

em
dd/mm/aaaa

Sim, pelo
Ofício n.

Y

3.2.2    Documentos encaminhados por correio
O trâmite de correspondências encaminhadas por correio deve

seguir o seguinte fluxo:

a) utilizar  um  envelope,  um  Aviso  de  Recebimento  (A.R.)  e  uma  etiqueta  de

“Registrado Urgente”;

b) endereçar  o  envelope  de  acordo  com as  sugestões  de  endereçamento  dos

Correios1,  propiciando rapidez, economia e segurança no envio de cartas,  malas

diretas e encomendas:

b.1) nome do destinatário;

b.2) tipo do logradouro + nome do logradouro + número do lote + complemento

(se houver);

b.3) nome do bairro;

b.4) nome da localidade + sigla da Unidade da Federação;

b.5) CEP2.

c) o Aviso de Recebimento (A.R.) deverá ser preenchido com os dados do remetente

(CAOP),  do destinatário e a declaração de conteúdo do envelope (Ex.:  Ofício n.

xxx/aaaa). No local onde se encontra escrito “código de barras ou n. de registro do

1 Disponível  em  http://www.correios.com.br/para-voce/precisa-de-ajuda/como-enderecar-cartas-e-
encomendas/formas-de-enderecamento. Acesso em 03.08.2017

2 O Código de  Endereçamento  Postal  (CEP)  foi  criado pela  empresa  Brasileira  de Correios e
Telégrafos,  em maio de 1971,  com a finalidade de racionalizar  os métodos de separação da
correspondência  por  meio  da  simplificação  das  fases  dos  processos  dentro  dos  Correios,
devendo constar como única informação na última linha, sem ser precedida da palavra CEP,
para viabilizar a identificação mecanizada.

http://www.correios.com.br/para-voce/precisa-de-ajuda/como-enderecar-cartas-e-


objeto” deve ser colada tarja com o código de rastreamento;

d) na parte frontal do envelope (em que se localiza o logotipo do Ministério Público),

devem ser inseridos os dados do destinatário em etiqueta e, no canto inferior direito,

a etiqueta com o código de rastreamento (na qual se encontra o código de barras);

e) no verso do envelope, inserir  dados do remetente (etiqueta com endereço do

CAOP) e colar o A.R.;

f) registrar  na  Tabela  Saída  de  Documentos do  ano  em  curso  e  colocar  a

correspondência no escaninho de saída.

3.2.3    Documentos encaminhados por e-mail
O  encaminhamento  de  documentos  por  e-mail que  não

correspondam a pesquisas deve seguir o seguinte fluxo:

a) Fazer o registro na Tabela Saída de Documentos;

b) No  caso  de  encaminhamento  de  Ofício,  utilizar  a  tag seguindo  o  exemplo:

“ofício_XXX_aaaa”.

Deve-se dar preferência, sempre que possível, à utilização dos

endereços eletrônicos deste Centro de Apoio, com a finalidade de despersonalizar a

comunicação e se, necessário, efetuar resgate do histórico de mensagens recebidas

e  enviadas  por  todos  os  componentes  da  equipe,  a  qualquer  tempo,

independentemente de mudanças no quadro3.

3.3       Pedido de Materiais
A depender do tipo de material a ser solicitado4, o pedido segue

diferentes direcionamentos, podendo ser encaminhado ao próprio Ministério Público

do  Estado  do  Paraná,  à  empresa  contratada  para  serviços  de  conservação  e

limpeza ou ainda à empresa contratada para o fornecimento de água.

Os materiais de escritório e de suprimento da copa devem ser

3 No período de elaboração presente Manual estava em curso o processo de implantação de um
novo sistema eletrônico voltado a uniformizar, institucionalmente, o trâmite interno de documentos
no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná (Sistema SEI). Uma vez implantado, haverá
de se atentar para eventuais reflexos do quanto mencionado neste capítulo.

4 Além das informações deste Manual, em relação ao pedido de materiais relevante a consulta da
tabela “Planilha de Pedido de Materiais, Bens Permanentes e Frequência Liderança”, na Pasta
SECRETARIA GERAL\ADMINISTRATIVO.



solicitados ao Departamento de Aquisições e Logística, seguindo as orientações a

seguir, também disponíveis na página5 da mencionada unidade, no site do MPPR.

3.3.1    Materiais de escritório
Os pedidos de materiais de escritório são realizados por meio

de  formulário  padrão,  encaminhado via e-mail  ao Departamento de Aquisições e

Logística (DAL), na forma prevista no “Calendário para Solicitação de Material”. 

O  calendário,  o  “Formulário  Padrão  para  Requisição  de

Material” e a “Relação Básica de Materiais Disponíveis” se encontram à disposição

para download na página do DAL, no sítio eletrônico do MPPR.

O trâmite para solicitação de materiais de escritório deve seguir

o seguinte fluxo:

a) preencher o formulário “Requisição de Materiais” com todos os dados solicitados,

imprimir, colher a assinatura e carimbo do requisitante (Membro do CAOP);

b) digitalizar a relação de materiais e enviar para o e-mail do assessor responsável

pelo envio da requisição ao DAL;

c) o pedido deve ser encaminhado para o e-mail disupri@mppr.mp.br, com a relação

de materiais solicitados digitalizada anexada ao e-mail;

d) quando do recebimento dos materiais, verificar se todos os itens solicitados foram

encaminhados corretamente de acordo com o que consta na recibo de entrega; 

e)  guardar o formulário original e o recibo de entrega na pasta física “Pedidos de

Materiais” e preencher a tabela que se encontra dentro da pasta;

f) observar o Calendário para Solicitação de Material para o envio da requisição;

g) os Centros de Apoio seguem as datas marcadas em vermelho (Promotorias de

Justiça  de  Entrância  Final),  ou  seja,  atualmente  podem  ser  realizadas

semanalmente, somente às segundas-feiras.

3.3.2    Materiais da copa
O trâmite para solicitação de materiais da copa segue a mesma

5 Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos – Departamento de Aquisições e
Logística  (DAL).  Disponível  em:
http://www.administracao.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=128

mailto:disupri@mppr.mp.br
http://www.administracao.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=128


orientação dos materiais de escritório, com as seguintes diferenciações:

a)  o  pedido  deve  ser  encaminhado  para  o  e-mail  dialseg@mppr.mp.br,  com  a

relação de materiais solicitados digitalizada e anexada ao e-mail;

b) observar o Calendário para Solicitação de Material para o envio da requisição; 

c) as  copas  localizadas  na  capital  seguem,  atualmente,  as  datas  marcadas em

laranja, ou seja, os pedidos são quinzenais e sempre às sextas-feiras.

3.3.3    Materiais de limpeza
O  pedido  de  materiais  típicos  de  limpeza  deve  observar  os

contratos de terceirização desses serviços e respectivo fornecimento de material.

A partir da data de 02/01/2017, a Empresa “Liderança Limpeza

e  Conservação” assumiu  a  prestação  de  serviços  terceirizados  de  limpeza,

conservação,  copa,  garçom,  recepção,  manutenção  predial  e  carga/descarga,

conforme Pregão Eletrônico n. 25/2016.

Desde então, os pedidos de materiais de limpeza devem ser

encaminhados  para  o  e-mail  lideranca@lideranca.com.br,  uma  vez  ao  mês,

utilizando-se o formulário padrão (ANEXO 01).

Diante  da  natureza  da  contratação,  observar  eventuais

mudanças da prestadora de serviços e materiais.

3.3.4    Pedido de água mineral
O  pedido  de  água  mineral  deve  se  adequar  aos  contratos

firmados pelo Ministério Público para o respectivo fornecimento.

A partir do dia 02/01/2017, entrou em vigência o contrato de

fornecimento de água mineral com a empresa “Água Timbu”. 

A forma  de  solicitação  de  água  mineral,  contudo,  segue  o

mesmo  padrão  anterior,  devendo  ser  realizado  através  de  formulário  padrão  do

Google (link do formulário disponibilizado pelo DIALSEG).

Os pedidos realizados até as 16h30min serão entregues no dia

útil subsequente. Solicitações realizadas após o horário apontado serão entregues

no segundo dia útil a contar da data da solicitação.

mailto:dialseg@mppr.mp.br
mailto:lideranca@lideranca.com.br


Diante  da  natureza  da  contratação,  observar  eventuais

mudanças de fornecedor.

3.4       Procedimento Administrativo
3.4.1    Instauração do procedimento administrativo
a) ao  instaurar  o  Procedimento  Administrativo,  preencher  as  informações

observando:

a.1)  responsável  pela Avaliação/Instauração:  inserir  o  nome  do  Membro  do

CAOP solicitante que assinou a portaria de abertura;

a.2) localização física: inserir a pilha de localização do PA, conforme tabela de

localização disponível na rede.

b) digitalizar a portaria de abertura e os documentos anexos e inserir os documentos

em “arquivos anexos” no Sistema PRO-MP;

c) após  o  registro  no  Sistema  PRO-MP,  salvar  o  arquivo  editável  na  pasta  de

Manifestações;

3.4.2    Manifestações, ofícios e outros documentos no curso do procedimento
a) a necessidade do arquivamento dos documentos no Sistema PRO-MP dependerá

de análise de sua relevância caso a caso;

b) ao  juntar  os  documentos,  certificar-se  de  que  estão  assinados  e  numerados

sequencialmente.

3.4.3    Arquivamento do procedimento administrativo
a) antes de encerrar o procedimento administrativo, alterar a localização física dos

autos para a caixa de arquivos no Sistema PRO-MP;

b) anexar  informação de encerramento ou imprimir a página de enceramento do

Sistema PRO-MP, fazendo sua juntada;

c) colar o adesivo de “arquivado” no PA e guardar na caixa-arquivo;

d) retirar o PA da tabela de localização disponível na rede e inseri-lo na tabela de

arquivados6.

6 Nos autos do Procedimento Administrativo n.  MPPR-0046.16.102552-6,  este Centro de Apoio
oficiou a Corregedoria-Geral do Ministério Público a título de buscar esclarecimentos do quanto



4          DOCUMENTOS DE ROTINA E   ORIENTAÇÕES

4.1       Normas Gerais dos Documentos de Rotina
São considerados “documentos de rotina” para fins do presente

Manual:

a) ofícios;

b) manifestações em procedimentos;

c) informações;

d) juntadas;

e) memórias de reunião;

f) estudos.

As  formatações  a  seguir  sugeridas  têm  a  finalidade  de

apresentação uniformizada dos documentos produzidos por este Centro de Apoio,

dispondo sobre os elementos visuais de maneira harmoniosa e fluida.

Assim,  os  documentos  de  rotina  observarão,

preferencialmente,  a  seguinte  formatação no âmbito deste  Centro  de  Apoio,  que

serão tratadas no decorrer deste texto como formatação padrão:

a)  o  cabeçalho  do  documento  será  redigido  com fonte  “PT  Serif” de corpo  10,

espaçamento  entre  caracteres  expandido,  em itálico,  na  cor  preta,  espaçamento

simples entre linhas, e alinhado à direita;

TIMBRE

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS
CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

b) o texto principal  do documento, como regra, será elaborado com fonte do tipo

Arial, de corpo 12, texto justificado;

recentemente instituído pela Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Isto porque,  referida trata da necessidade expressa de comunicação ao Conselho Superior do
Ministério  Público  nos  casos  de  arquivamento  de  procedimentos  administrativos.  Apesar  da
previsão, entretanto, chegou a esta unidade a informação oficiosa de que a comunicação prevista
no artigo 12 daquela Resolução, no âmbito do Estado do Paraná, já estaria sendo adotada de
forma automatizada pelo próprio Sistema Pro-MP, sendo por isto desnecessária qualquer tipo de
comunicação conforme referido.



c) o  início  de  cada  parágrafo  do  texto  deve  ter  4  cm de  distância  da  margem

esquerda;

d) a  formatação  da  página  observará  as  seguintes  margens:  esquerda  3,0  cm;

direita 2,0 cm; em cima 3,5 cm; embaixo 1,0 cm;

e) no texto principal, será utilizado um espaçamento 1,5 entre as linhas e de 0,2 cm

acima e abaixo de cada parágrafo;

f) as notas de rodapé deverão utilizar fonte tipo Arial, de corpo 10, texto justificado,

espaçamento simples e recuo de 0,5 cm entre o texto e a numeração, conforme nota

de rodapé demonstrativa7;

g) eventual citação observará as normas estabelecidas pela ABNT, em especial:

g.1) citações curtas (de até 3 linhas) devem ser feitas no corpo do próprio texto,

entre aspas;

g.2) citações longas (mais de 3 linhas) devem ser feitas com recuo integral do

texto de 4,0 cm de distância da margem esquerda, com fonte Arial, de corpo 10

e espaçamento simples;

h) eventuais destaques no texto citado deverão ser  feitas em negrito8 e quando

houver inclusão de destaque em texto referenciado, deve-se utilizar expressões que

demonstrem o grifo (v.g.: “gn”, sem grifos no original, sem destaques no original), ao

final da citação, em itálico;

i) o documento deve ser impresso em papel timbrado, salvo se houver justificativa

para impressão em papel sem timbre;

j) como  regra,  todos  os  documentos  elaborados  devem ter  o  arquivo  de  texto

preservado  para  consulta  ou  posterior  utilização  em  casos  análogos,  evitando

retrabalho,  observando as peculiaridades adiante referidas  sobre  seu formato  de

gravação digital.

7 Note-se que na presente nota de rodapé está sendo utilizada a fonte Arial de corpo 10 com texto
justificado e recuo de 0,5 cm entre o número e a integralidade do texto. 

8 De acordo com as normas da ABNT, o recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para
destacar o elemento título deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento.



4.2       Ofícios
4.2.1    Especificidades no formato de diagramação

No  Brasil,  os  ofícios  são  regulamentados  pelo  Manual  de

Redação da Presidência da República. Com base neste regramento e no Manual de

Padronização de Carimbos e Correspondências9 elaborado pela Subprocuradoria-

Geral  de  Justiça  para  Assuntos  Administrativos  (SUBADM),  os  documentos  no

formato de  Ofício haverão de  obedecer à formatação padrão, conforme item 4.1,

observando as seguintes especificidades (conforme Anexo 02):

a) abaixo do cabeçalho, deverá constar o ti  po e   número do expediente, seguido do

ano e  identificação  do  órgão  emissor,  alinhado  à  esquerda,  e  local  e  data,  por

extenso, com alinhamento à direita, sendo desnecessário ponto após a data:

Ofício n. XXX/aaaa–CAOP CRIM                                     Curitiba, XX de XX de aaaa

b) o ende  reçamento do ofício ficará situado no canto superior esquerdo da primeira

página do documento, devendo constar o respectivo pronome de tratamento, nome

em caixa alta e negrito, cargo, unidade de trabalho e comarca, com espaçamento

simples, sem espaço entre parágrafos e fonte Arial de corpo 12:

Excelentíssimo Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXX
Procurador-Geral de Justiça
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná
Nesta

c)  deve  se  fazer  constar  a  Referência (número  do  procedimento)  e  o  Assunto

tratado, com alinhamento à esquerda:

Referência:
Assunto:

d) a  primeira linha do texto, equivalente ao destinatário do ofício deve se dar na

seguinte forma: 

Senhor(a) + Cargo,

9 Disponível  da  página  da  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  Administrativos
(SUBADM), no site do Ministério Público do Estado do Paraná, com acesso restrito para Membros
e servidores.



Ex.: Senhora Promotora de Justiça; Senhor Juiz de Direito

e)  a depender da necessidade, diante da diagramação do texto para adaptá-lo ao

tamanho do arquivo,  a formatação padrão poderá ser  alterada, com variação do

tamanho da fonte, entre corpo 10 a 12, e do espaçamento entre os parágrafos;

f) é obrigatório constar a partir da segunda lauda o número da página,  no canto

inferior direito no rodapé, em fonte tipo Arial de corpo 10;

g) o fechamento não deve vir no início de uma página, podendo se fazer necessário

editar  os espaçamentos entre linhas com vistas a que ao menos o fim do último

parágrafo do texto acompanhe o fecho na última página do expediente;

h)  no final  do documento, fazer constar o nome do signatário,  centralizado, e na

linha abaixo, seu respectivo cargo;

i) no rodapé deve constar o endereço do Centro de Apoio, com e-mails e telefones

para contato,  redigido com fonte  Times New Roman de corpo 8 e espaçamento

simples, texto centralizado; 

j) todos os ofícios elaborados devem ter o arquivo de texto preservado para registro

em pasta específica, consulta e/ou posterior utilização em casos análogos, evitando

retrabalho;

l) para facilitar a localização, os nomes dos arquivos editáveis devem ser formados

da seguinte maneira:

tipo do documento + _ + número do ofício + ano + destinatário + palavras-chaves

do conteúdo

Ex.: Of_n.027 - SUBPLAN - Plano Setorial de Ação

4.2.2    Encaminhamento
a) antes de ser enviado, o ofício deve ser digitalizado e incluído no Sistema PRO-

MP, no respectivo procedimento, se houver, na aba “Arquivos Anexos”;

b) a remessa do ofício pode se dar física ou digitalmente, dando-se preferência a

esta última modalidade sempre que possível:



b.1) fisicamente: extrair cópia do ofício preferencialmente assinado, carimbar

com  o  carimbo  de  cópia,  encaminhando-os  na  sequência  pelo  malote

juntamente com o caderno de protocolo devidamente preenchido; no caso de

encaminhamento para outros órgãos ou outras comarcas, enviar pelo correio

seguindo as orientações do item 2.1.1.2;

b.2) digitalmente: digitalizar o ofício assinado e encaminhar como anexo  por

correspondência eletrônica (e-mail) ao destinatário, solicitando-se confirmação

de recebimento (vide item 7). 

4.3       Manifestações
As manifestações exaradas no âmbito deste Centro de Apoio

são aquelas destinadas a inaugurar, dar andamento ou determinar arquivamento dos

procedimentos  administrativos,  além  de  manifestações  diversas  em  protocolos

originários da Procuradoria-Geral de Justiça.

4.3.1    Especificidades no formato de diagramação
Os  documentos  no  formato  de  Manifestação haverão  de

obedecer  à  formatação  padrão,  conforme  item  4.1,  observando  as  seguintes

especificidades (conforme Anexo 03):

a) identificar o documento com a numeração sequencial e identificação do ano, de

acordo com a Tabela de Numeração de Manifestações (arquivo editável);

b) abaixo do cabeçalho deve constar:

b.1) “Manifestação”, seguida de seu número e ano (preenchido de acordo com

a tabela referida), de maneira centralizada, em caixa alta e negrito;

b.2) a referência (número do procedimento) e o assunto, com recuo de 4,0 cm

de distância da margem esquerda, espaçamento entre linhas 1,5 de 0,2 cm

acima e abaixo do parágrafo, com negritos, na forma a seguir:

MANIFESTAÇÃO N. XXX/AAAA

Referência: PA n. MPPR-0046.17.XXXXXX-X

Assunto:  Transformação do  Centro de  Regime Semiaberto



Masculino  de  Ponta  Grossa  (CRAPG)  em  unidade

penitenciária destinada ao cumprimento de pena em regime

fechado

c) a numeração de página deverá ser inserida no canto inferior direito no rodapé, em

fonte tipo Arial de corpo 10, a partir da 1a página;

d) os capítulos, subtítulos etc. deverão seguir o padrão abaixo:

1 CAPÍTULO (caixa alta e negrito)

1.1 Subtítulo (caixa baixa e em negrito)

1.1.1 Subitem (caixa baixa e sem negrito)

Note-se que não haverá recuo entre a margem esquerda e a

numeração dos capítulos. Entre o número e o título não deverá ser colocado ponto e

constará um espaço equivalente a uma tabulação (“Tab”) de 1,25 cm. Ademais, na

numeração dos capítulos, subtítulos etc. deverão ser utilizados números arábicos, e

não romanos.

e) no corpo do texto, quando for necessário elencar itens, devem ser utilizadas letras

do  alfabeto  em  caixa  baixa  seguida  de  parênteses,  sem  recuo  e  em  negrito,

conforme segue:

Com  base  no  estudo  elaborado  pela  Equipe  do  CAOP

Criminais, do Júri e de Execuções Penais, conclui-se que:

a) item;

b) item;

c) item.

 Ou ainda podem ser utilizadas letras minúsculas do alfabeto a

indicar  contagem  em  números  romanos,  em  caixa  baixa  e  itálico,  seguida  de

parênteses,  com recuo de 4,0 cm de distância da margem esquerda, apenas na

primeira linha, conforme segue:



Com  base  no  estudo  elaborado  pela  Equipe  do  CAOP

Criminais, do Júri e de Execuções Penais, conclui-se que:

i) item;

ii) item;

iii) item.

Em todos os casos, a frase após a marcação do item deverá

iniciar  com letra  minúscula.  Cada item terminará com ponto  e  vírgula,  utilizando

ponto final somente no último item.

f) para  otimizar  a  localização,  os  nomes  dos  arquivos  devem ser  formados da

seguinte maneira:

tipo do documento + _ + número da manifestação + ano + número do procedimento

+ palavras-chaves do conteúdo

Ex.: Manifestação n.XXX-ano – PA n. 0046.17.XXXXXX-X – SUBPLAN Plano

Setorial de Ação

4.3.2    Juntada do documento
A  manifestação  deve  ser  anexada  ao  Procedimento

Administrativo,  numerada sequencialmente,  e inserida ao procedimento digital  no

Sistema PRO-MP.

4.4       Informações
A  peça  Informação inserida  no  bojo  do  procedimento

administrativo em andamento se destina a registrar dados, notícias e informações

relevantes relacionados ao objeto do respectivo procedimento.

4.4.1    Especificidades no formato de diagramação
Os documentos no formato de  Informação devem haverão de

obedecer  à  formatação  padrão,  conforme  item  4.1,  observando  as  seguintes

especificidades (conforme Anexo 04):



a) no início do documento deve constar:

a.1) “informação”, de maneira centralizada, em caixa alta e negrito;

a.2) a referência (número do procedimento) e o assunto, com recuo de 4,0 cm

de  distância  da  margem  esquerda,  espaçamento  entre  linhas  de  1,5  e

espaçamento de 0,2 cm acima e abaixo do parágrafo, com negritos na forma a

seguir:

INFORMAÇÃO

Referência: PA n. MPPR-0046.17.XXXXXX-X

Assunto: Transformação do  Centro  de Regime Semiaberto

Masculino  de  Ponta  Grossa  (CRAPG)  em  unidade

penitenciária destinada ao cumprimento de pena em regime

fechado

b) a numeração de página deverá ser inserida a partir da 1a página no canto inferior

direito no rodapé, em fonte tipo Arial de corpo 10;

c) para  otimizar  a  localização,  os  nomes dos  arquivos  devem ser  formados da

seguinte maneira:

tipo do documento + número do procedimento + palavras-chaves do conteúdo

Ex.: Informação - PA n. 0046.16.039104-1 - SUBPLAN Plano Setorial de Ação

4.4.2    Juntada do documento
A  Informação deve  ser  anexada  ao  Procedimento

Administrativo e inserida ao procedimento digital no Sistema PRO-MP.

4.5       Juntadas
A  Juntada  se  destina  a  registrar  a  inserção  de  documentos

relevantes ao procedimento administrativo e que necessitem ser especificados, não

sendo essencial à anexação de documentação.



4.5.1    Especificidades do formato de diagramação
Julgando-se  necessária  a  confecção, os  documentos  no

formato de Juntada haverão de obedecer à formatação padrão, conforme item 4.1,

observando as seguintes especificidades (conforme Anexo 05):

a) no início do documento, para identificação, deve constar:

a.1) “juntada”, de maneira centralizada, em caixa alta e negrito;

a.2) a referência (número do procedimento) e o assunto, com recuo de 4,0 cm

de distância da margem esquerda, espaçamento entre linhas 1,5 de 0,2 cm

acima e abaixo do parágrafo, com negritos na forma a seguir:

JUNTADA

Referência: PA n. MPPR-0046.17.XXXXXX-X

Assunto: Transformação do  Centro  de Regime Semiaberto

Masculino  de  Ponta  Grossa  (CRAPG)  em  unidade

penitenciária destinada ao cumprimento de pena em regime

fechado

b) o documento deve ser impresso em papel timbrado, salvo se houver justificativa

para impressão em papel sem timbre;

c) os documentos em formato Juntada não precisam ser salvos na pasta da rede;

d) em regra, os documentos elaborados devem ser elaborados com o padrão de

texto abaixo:

Aos XX dias do mês de XXXX de dois mil e dezessete, faço a

juntada  de  cópias  da  minuta  do  Termo  de  Cooperação  a  ser  firmado  entre  o

Ministério  Público  do  Paraná  e  a  Secretaria  Estadual  de  Segurança  Pública,

apresentada por este CAOP ao Procurador-Geral de Justiça no último dia dd de

mm de aaaa.

Nome Completo
Cargo/Função



4.6       Memórias de Reunião
Memória  de  reunião  é  um texto  que  se  destina  a  registrar

assuntos tratados em reuniões. Deve refletir, de forma sucinta, o que foi debatido,

devendo conter, na medida do possível, os seguintes dados: data, hora e local da

reunião;  pauta;  procedimento  administrativo  a  que  se  refere,  se  houver;  órgãos

envolvidos e respectivos representantes; resumo do que foi tratado na reunião, com

encaminhamentos e conclusões. 

A  memória  deve  ser  assinada  pelo  servidor  que  fez  as

anotações e/ou pelo Membro do Ministério Público do CAOP que acompanhou a

reunião.

4.6.1    Especificidades no formato de diagramação
Os documentos no formato de Memória de Reunião haverão de

obedecer  à  formatação  padrão,  conforme  item  4.1,  observando  as  seguintes

especificidades (conforme Anexo 06):

a) no  início  do  documento  deve  constar  a  data,  local,  pauta  e  procedimento

administrativo relacionado, na forma a seguir:

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: dd/mm/aaaa

Local: Identificar órgão e endereço completo de onde ocorreu a reunião 

Pauta: Descrever pauta da reunião. 

PA relacionado: MPPR-0046.17.XXXXXX-X

b) na sequência discriminar a relação dos presentes, como no exemplo:

Presentes: 
1 Centro de Apoio Operacional das Promotorias  Criminais,  do Júri  e de  

Execuções Penais:
• Fulano – Cargo 

• Fulano – Cargo



• Fulano – Cargo 

2   Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
• Fulano – Cargo 

• Fulano – Cargo 

3 Departamento Penitenciário do Estado do Paraná:
• Fulano – Cargo

• Fulana – Cargo 

c) após, iniciar tópico intitulado “desenvolvimento da reunião”, a fim de descrever,

sucintamente, o que foi discutido em reunião.

d) por fim, redigir as conclusões e encaminhamentos finais, seguido das assinaturas

do Membro e Assessor Jurídico do CAOP, conforme modelo:

Desenvolvimento da  reunião:  Descrever,  sucintamente,  o que  foi  discutido  na

reunião.

Conclusões e encaminhamentos finais: Conclusões da reunião

(assinatura) (assinatura) 
Nome  Nome

Promotor(a) de Justiça     Assessor Jurídico

e) em  regra,  os  documentos  em  formato  de  Memória  de  Reunião  devem  ser

elaborados com o padrão de texto do Anexo 06;

f) para  otimizar  a  localização,  os  nomes  dos  arquivos  devem ser  formados da

seguinte maneira:

tipo do documento + data (dd/mm/aaaa) + número do procedimento + palavras-

chaves do conteúdo

Ex.: Memória de reunião – dd.mm.aaaa - PA n. 0046.16.039104-1 - SUBPLAN

Plano Setorial de Ação



4.7       Estudos 
4.7.1    Especificidades no formato de diagramação

Os documentos no formato de Estudos haverão de obedecer à

formatação  padrão,  conforme  item 4.1,  observando  as  seguintes  especificidades

(conforme Anexo 07):

a) no início do documento deve constar  o  número do estudo (de acordo com a

Tabela de Pesquisas), referência (se houver) e assunto, na forma a seguir:

ESTUDO N. XXX/2017

Referência: PA n. MPPR-0046.XX.XXXX-X
Assunto: (tema do estudo)

b) a numeração de página deverá ser inserida no canto inferior direito no rodapé, em

fonte tipo Arial de corpo 10, a partir da 1a página;

c) os capítulos, subtítulos etc. deverão seguir o padrão abaixo:

1 CAPÍTULO (caixa alta e negrito)

1.1 Subtítulo (caixa baixa e em negrito)

1.1.1 Subitem (caixa baixa e sem negrito)

Note-se que não haverá recuo entre a margem esquerda e a

numeração dos capítulos. Entre o número e o título não deverá ser colocado ponto e

constará um espaço equivalente a uma tabulação (“Tab”) de 1,25 cm. Ademais, na

numeração dos capítulos, subtítulos etc. deverão ser utilizados números arábicos, e

não romanos.

d) no corpo do texto, quando for necessário elencar itens, devem ser utilizadas letras

do  alfabeto  em  caixa  baixa  seguida  de  parênteses,  sem  recuo  e  em  negrito,

conforme segue:

Com  base  no  estudo  elaborado  pela  Equipe  do  CAOP

Criminais, do Júri e de Execuções Penais, conclui-se que:



a) item;

b) item;

c) item.

 Ou ainda podem ser utilizadas letras minúsculas do alfabeto a

indicar  contagem  em  números  romanos,  em  caixa  baixa  e  itálico,  seguida  de

parênteses,  com recuo de 4,0 cm de distância da margem esquerda, apenas na

primeira linha, conforme segue:

Com  base  no  estudo  elaborado  pela  Equipe  do  CAOP

Criminais, do Júri e de Execuções Penais, conclui-se que:

i) item;

ii) item;

iii) item.

Em todos os casos, a frase após a marcação do item deverá

iniciar  com letra  minúscula.  Cada item terminará com ponto  e  vírgula,  utilizando

ponto final somente no último item.

e) após  finalizadas  as  correções  do  estudo,  este  deve  ser  arquivado  em pasta

própria na rede e os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte maneira:

tipo do documento + número + ano + palavras-chaves do conteúdo

Ex.: Estudo n.XXX-ano – Compensação entre confissão e reincidência



5          LÍNGUA PORTUGUESA
Os cuidados com o uso correto das normas gramaticais devem

estar presentes no dia a dia dos servidores públicos. Obedecer a norma culta nas

produções documentais rotineiras garante eficiência, organização e credibilidade aos

trabalhos desenvolvidos.

Em  razão  disso,  sugere-se  a  leitura  dos  instrumentos  já

publicados por outros órgãos, que trazem normas gerais e técnicas de elaboração e

redação de documentos oficiais. São eles: o Manual de Redação da Presidência da

República10, o Manual de redação oficial e diplomática do Itamaraty11 e a coletânea

“Dicas de Português  – Redação Oficial”  elaborada pela Comunicação Interna do

Conselho Nacional de Justiça12.

5.1       Pronomes de Tratamento
Os pronomes de tratamento estão entre os pronomes pessoais

e são usados em situações formais. Ao serem empregados, exigem a observação de

alguns cuidados.

Oportuno  destacar  que,  em  regra,  serão  utilizados  nos

documentos produzidos por este Centro de Apoio os pronomes Vossa Excelência
(para os casos de autoridades como Magistrados, Promotores de Justiça, Delegados

de Polícia, Defensores Públicos, Parlamentares, Secretários de Estado etc.) e, no

caso das demais autoridades e/ou particulares, deverá ser empregado o pronome

Vossa Senhoria.

10 Brasil. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República. 2 ed. rev.
E  atual.  Brasília:  Presidência  da  República,  2002.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm. Acessado em: 20 de março de 2017.

11 Brasil.  Ministério  das  Relações  Exteriores. Manual  de  Redação  Oficial  e  Diplomática  do
Itamaraty.  Brasília,  2016.  Disponível  em:  https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-
br/file/CAD/LXVI%20CAD/Bibliografia/Atos%20Internacionais/Manual_de_Reda
%C3%A7%C3%A3o_Oficial_e_Diplom%C3%A1tica_do_Itamaraty.pdf.  Acessado  em:  21  de
março de 2017.

12 Brasil. Conselho Nacional  de Justiça.  Dicas de Português – redação oficial.  Disponível  em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/e33296cedf0b88d531ca5e452077c
397.pdf. Acessado em: 20 de março de 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm.
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/e33296cedf0b88d531ca5e452077c


5.1.1    Endereçamento no envelope
a) no  envelope,  o  endereçamento  das  comunicações  dirigidas  às  autoridades

tratadas por “Vossa Excelência”, terá a seguinte forma: 

A Sua Excelência o Senhor Fulano de Tal 
Cargo
Endereço – Cidade – Estado
CEP

b) para as demais autoridades e particulares, o endereçamento correto é: 

Ao Senhor Fulano de Tal 
Endereço
Endereço – Cidade – Estado
CEP



6          INSTRUÇÕES PARA ATENDIMENTO
Para o atendimento ao público por esta unidade, recomenda-se

a todos  os integrantes da equipe deste  Centro de Apoio a leitura do Manual  de

Atendimento do Ministério Público do Estado do Paraná, elaborado pelo Centro de

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, disponível no site13 do MPPR.

Considerando  que  o  volume  de  ligações  telefônicas  –

recebidas  e  efetuadas  –  é  bastante  superior  ao  de  atendimentos  presenciais,

seguem orientações específicas e adaptadas a esse órgão auxiliar para atendimento

ao telefone.

Para tanto, utilizar-se-á a seguinte nomenclatura: i) atendente:

pessoa da equipe do CAOP que atendeu o telefone;  ii) interlocutor: quem efetuou

ligação para o Centro de Apoio; iii) destinatário: pessoa a quem se destina a ligação.

6.1       Recebimento de ligações
6.1.1    Orientações gerais do bom atendimento
a) busque sempre atender prontamente, não permitindo que o telefone toque mais

de duas vezes;

b)  seja  sempre  muito  educado  e  prestativo:  lembre-se  que  você  representa  a

Instituição do Ministério Público;

c)  utilize os  pronomes  de  tratamento  “senhor”  e  “senhora”  para  todos  os

interlocutores;

d) ao colocar o interlocutor na espera, explique o motivo;

e)  capture  as  ligações  de  outros  terminais  quando não  forem atendidas  após  o

segundo toque;

f) busque a solução para problema apresentado dentro do Centro de Apoio, e, não

sendo  possível,  indique  da  maneira  mais  precisa  possível  onde  a  pessoa  pode

encontrar resposta;

g) faça anotações;

13 Paraná.  Ministério  Público.  Manual  de  Atendimento  do  MP-PR.  Disponível  em:
http://www2.mppr.mp.br/restrito/manualllllMPPR.pdf.

http://www2.mppr.mp.br/restrito/manualllllMPPR.pdf.


h) caso o destinatário da ligação esteja ocupado ou ausente do Centro de Apoio,

anote o recado (item 6.1.4, abaixo) e informe o interlocutor que tão breve possível o

destinatário entrará em contato;

i)  seja cortês no encerramento da ligação e, sendo cabível, comprometa-se com o

retorno.

6.1.2    Atendendo a ligação telefônica recebida
a) saudação inicial  – identifique a unidade, dizendo algo como: “Centro de Apoio

Criminal14, bom dia!”;

b) caso  o  interlocutor  não  se  identifique  de  imediato,  deve-se  questionar  com

educação e delicadeza as informações como nome, cargo e comarca de atuação;

c)  sendo constatado que não se trata de integrante do Ministério Publico deve-se

verificar se a solicitação está entre as atividades desenvolvidas pelo CAOP e, caso

não esteja,  deve-se informar o motivo15 e, na medida  do possível,  qual  setor  do

MPPR poderá ser procurado, se for o caso;

d) evite  o  uso  do  gerundismo  – vício  de  linguagem  com  uso  inadequado  do

gerúndio;

e)  ao encerrar a chamada, seja cortês, dizendo algo como: “Tenha um bom dia,

permanecemos à disposição”.

6.1.3    Transferindo a ligação
a) ao transferir a ligação, informe ao interlocutor, dizendo: “Um momento, por favor.

Vou transferir o (a) senhor(a) para o(a) Promotor(a) de Justiça Fulano(a)”;

b)  aguarde  o destinatário atender a ligação e, antes de transferi-la, informe quem

deseja falar;

c) para transferir a ligação: aperte flash (círculo com uma bolinha no centro ou R,

14 Embora este órgão identifique as áreas de atuação no plural (Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais), é permitido que se faça o atendimento
por  telefone  com  a  saudação  “Centro  de  Apoio  criminal”,  por  brevidade,  para  identificação
imediata.

15 Exemplo:  havendo requerimento de auxílio em dúvidas técnico-jurídicas,  deve-se informar que
este órgão presta esse auxílio aos órgãos de execução do MPPR.



dependendo do aparelho) + ramal desejado;

d) no caso de ligação relacionado à Consultas, observe o quanto referido no item

2.1.1 deste Manual;

e) caso observe que o destinatário não atendeu a ligação após o segundo toque ou

constate que não possa atendê-la, resgate a chamada  (flash  + 55), informando o

interlocutor sobre a impossibilidade de atendimento e anotando recado (item 6.1.4,

abaixo).

6.1.4    Anotando recados
Em  caso  de  impossibilidade  de  atendimento  imediato  pelo

Promotor de Justiça (ou outro destinatário), deve-se, sempre que possível, anotar

data e horário da ligação; nome do interlocutor, sua função e comarca; destinatário

da  ligação;  números  de  telefone  para  retorno;  urgência  no  retorno  e,  por  fim,

identificação do responsável pelo atendimento, deixando o recado em local visível

no ambiente de trabalho do destinatário.

a) anotar nome, telefone, data e hora, conforme modelo abaixo:

Data e horário da ligação:

Nome de quem ligou:

Função e comarca:

Deseja falar com:

Assunto:

Recado: 

Contatos (telefone, e-mail):

Melhor horário para retornar:

Urgência

Identificação de quem anotou o recado (nome + função):



6.2       Efetuando ligações
Na realização de ligações deve-se observar, no que for cabível,

as orientações gerais do bom atendimento contidas no item 6.1.1.

6.2.1    Ligações interurbanas
Para realizar ligações interurbanas e internacionais, deverá ser

utilizado  o  Código  de  Operadora  (CSP)  indicado  pela  Subprocuradoria-Geral  de

Justiça para Assuntos Administrativos (SUBADM).

Ressalta-se  que  a  partir  de  01/12/2016  há  orientação  da

SUBADM para utilizar o Código de Operadora (CSP) 21, em razão da homologação

do  resultado  de  processo  licitatório PE  04/2016-MP/PGJ  e  pela  celebração  do

contrato  de  prestação  de  serviços  de  telefonia  fixa  com a  empresa  Claro  S.A.,

vencedora do certame para realização de chamadas do tipo LDN (Longa Distância

Nacional).

Ainda  conforme  a  SUBADM,  as  ligações  realizadas  em

desacordo com essa orientação deverão ter seus valores ressarcidos ao FUEMP

(Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná).

Diante da natureza da contratação, observar atualidade dessa

informação e eventuais mudanças de Operadora para realizar ligações interurbanas

e internacionais.



7          INSTRUÇÕES PARA USO DO E-MAIL
Os  e-mails  encaminhados  pela  equipe  de  assessores  deste

CAOP devem observar o disposto na Portaria n. 05/201616, da SUBPLAN, bem como

as seguintes diretrizes:

a)  para  comunicações  via  internet,  poderão  ser  utilizados  os  e-mails funcionais

individuais  ou  o  endereço  eletrônico  dos  grupos  de  e-mails formados  pelos

integrantes deste Centro de Apoio, quais sejam:

- “Área criminal” <=> mpcaopcrim@mppr.mp.br

- “Área do Júri” <=> mpcaopjuri@mppr.mp.br

- “Área de Execuções Penais” <=> caopepenal@mppr.mp.br

a.1) recomenda-se, porém, sempre que possível, dar preferência à utilização

dos endereços eletrônicos do Centro de Apoio, com a finalidade de despersonalizar

a comunicação, ao tempo que também possibilite resgate de mensagens recebidas

e enviadas por qualquer componente da equipe, independentemente de mudanças

no quadro.

b) as comunicações eletrônicas devem ser assinadas com nome completo e cargo

para identificação do responsável pelo envio; 

c) padrão de resposta:

Prezado(a) Senhor(a)/Doutor(a) Fulano,

(Texto do e-mail)

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Att.,

Nome completo
Cargo
Ministério Público do Estado do Paraná
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  Execuções
Penais 
Rua Mauá, 920, 5º andar, Alto da Glória, Curitiba-PR

16 Paraná.  Ministério  Público.  Portaria  n.  05,  de  07  de  abril  de  2016.  Disponível  em:
http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/dti/portaria0516_correio_institucional.pdf

mailto:mpcaopcrim@mppr.mp.br
mailto:mpcaopjuri@mppr.mp.br
mailto:caopepenal@mppr.mp.br
http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/dti/portaria0516_correio_institucional.pdf


CEP 80030-200
Tel.: (41) 3253-3102 | 3353-7174



8          CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Para viabilizar  a  comunicação a familiares e  outras  pessoas

indicadas em caso emergência, recomenda-se que todos os integrantes da equipe

deste Centro de Apoio indiquem os dados (nome e telefone) das pessoas a serem

contatadas  em  eventual  urgência,  os  quais  ficarão  arquivados  em  pasta  física

específica para este fim.



9          ANEXOS
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