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DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

Unidade de Aplicação:

DDCP  –  Departamento  de  Distribuição  e  Controle
Processual

Responsável(is) envolvido(s):

Servidores, estagiários e terceirizados do Departamento de
Distribuição e Controle Processual

Objetivo: 

Distribuir os processos de 2º Grau encaminhados pelo Tribunal de Justiça ao Ministério Público aos gabinetes dos
Procuradores.
Histórico de Revisão:

Emissão inicial deste documento

1. PROCEDIMENTO

Atividade Responsáveis Informações Complementares

1
Receber os processos criminais para
distribuição.

Servidor

As caixas com os processos criminais são 
colocadas pelos estagiários nas mesas de 
cada servidor para distribuição  durante a 
atividade de Recebimento e Separação de 
Processos (PAF MP DDCP-INS 01).

2
Conferir os processos conforme 
especificado nas guias do TJ.

Servidor
As guias ficam sobre os processos, e nelas 
deve ser verificado se estão de acordo os 
números dos processos e os volumes.

3 Assinar as guias de remessa. Servidor
Preenchendo as datas de recebimento e 
entregando-as ao Apoio Administrativo.

4 Arquivar as guias de remessa.
Apoio

Administrativo

As guias são digitalizadas e arquivadas 
eletronicamente.
Caso a guia venha sem o processo ou com o 
volume incorreto, o Apoio Administrativo deve 
entrar em contato com o TJ e solicitar o envio 
do processo correto na próxima entrega.
Se o processo for encaminhado sem a 
respectiva guia, conferir se ele foi destinado 
corretamente ao Departamento de Distribuição
e Controle Processual. Se positivo, entrar em 
contato com o TJ, solicitando envio da guia 
por email, encaminhando o processo para 
distribuição, caso contrário, encaminhar o 
processo ao TJ no dia útil subsequente 
(através da troca de caixas), afixando bilhete 
de aviso sobre o destino.

5
Verificar se o processo pode ser 
distribuído livremente.

Servidor

A informação que determina se o processo 
pode ser distribuído livremente ou não está 
contida na folha de estudo para distribuição 
juntada ao processo.

5.1

Se o processo não puder ser 
distribuído livremente, conferir se o 
processo está cadastrado no PRO-
MP.

Servidor

Selecionar no sistema a opção 
“Acompanhamento Processo Físico 2º Grau”, 
digitando o nº do processo no campo 
apropriado.

5.1.1
Se o processo não estiver 
cadastrado no PRO-MP, buscar 
dados no sistema JURAI.

Servidor
Conferindo os dados do processo com o 
sistema.
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5.1.2
Cadastrar como prevento na tela do 
PRO-MP, partindo para etapa 7.

Servidor

Identificar o item Instauração e Registro no 
sistema PRO-MP, realizando os seguintes 
passos:
- clicar em Processo Físico 2º Grau;
- inserir no respectivo campo o número do 
processo;
- selecionar o campo “Sim” para a pergunta “É
prevento?”;
- indicar o número do prevento ao lado do 
campo;
- clicar em buscar;
- conferir os dados do processo; e,
- em clicar em cadastrar. 
Nota 1: O número do prevento está na folha de estudo 
para distribuição.

5.2

Estando o processo cadastrado no 
PRO-MP, cadastrar como 
dependente no PRO-MP, partindo 
para etapa 7.

Servidor

Identificar o item Instauração e Registro no 
sistema PRO-MP, realizando os seguintes 
passos:
- clicar em Processo Físico 2º Grau;
- inserir no respectivo campo o número do 
processo;
- selecionar o campo “Sim” para a pergunta “É
dependente?”;
- indicar o número do prevento ao lado do 
campo;
- clicar em buscar;
- conferir os dados do processo; e,
- em clicar em cadastrar. 
Nota 2: O número do prevento está na folha de estudo 
para distribuição.

6
Podendo o processo ser distribuído 
livremente, cadastrar os processos 
no sistema.

Servidor

Identificar o item Instauração e Registro no 
sistema PRO-MP, clicar em Processo Físico 2º
Grau, inserir no respectivo campo o número 
do processo, clicar em buscar, conferir os 
dados do processo e em cadastrar. 
Nota 3: É possível que existam processos com a 
indicação de prevenção (para distribuição não livre). 
Todavia, quando não cadastrados nos sistemas PRO-MP 
e JURAI, estes deverão ser distribuídos livremente.

7 Distribuir o processo no sistema. Servidor

O sistema atribui um número referente ao 
Procurador para cada processo em 
distribuição. Anota-se, na capa do processo, o 
número do Procurador e o número do seu 
grupo.

8
Receber os processos cíveis para 
distribuição, seguindo para atividade 
10.

Servidor

Os processos cíveis conferidos e separados 
na atividade Recebimento e Separação de 
Processos (PAF MP DDCP-INS 01) são 
entregues aos servidores da distribuição.

9
Paralelamente, retirar os processos 
criminais já distribuídos das mesas 
dos servidores.

Funcionários
terceirizados e

estagiários
x-x-x-x

9.1
Separar os processos de acordo 
com os gabinetes de destino.

Apoio da
Coordenação,
funcionários

terceirizados e
estagiários

Colocando os processos criminais na bancada
de separação.
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9.2
Imprimir no sistema os recibos de 
envio de documentos dos processos 
submetidos aos Procuradores. 

Apoio da
Coordenação,
funcionários

terceirizados e
estagiários

Identificar, no sistema PRO-MP, o item 
Remessas 2º Grau, clicar em Remessa 
Gabinetes, selecionar os grupos criminais 
para os quais foram submetidos os processos 
e imprimir os respectivos recibos (essa 
mesma sequencia deve ser feita para todos os
grupos para os quais serão remetidos os 
processos físicos).

9.3
Conferir os processos de acordo 
com os recibos de envio.

Apoio da
Coordenação,
funcionários

terceirizados e
estagiários

x-x-x-x

9.4
Amarrar os processos com os 
recibos de envio.

Apoio da
Coordenação,
funcionários

terceirizados e
estagiários

Aguardando a finalização da distribuição dos 
processos cíveis para sua retirada (atividade 
13).

10
Verificar se o processo pode ser 
distribuído livremente.

Servidor

A informação que determina se o processo 
pode ser distribuído livremente ou não está 
contida na folha de estudo para distribuição 
juntada ao processo.

10.1

Se o processo não puder ser 
distribuído livremente, conferir se o 
processo está cadastrado no PRO-
MP.

Servidor

Selecionar no sistema a opção 
“Acompanhamento Processo Físico 2º Grau”, 
digitando o nº do processo no campo 
apropriado.

10.1.1
Se o processo não estiver 
cadastrado no PRO-MP, buscar 
dados no sistema JURAI.

Servidor
Conferindo os dados do processo com o 
sistema.

10.1.2
Cadastrar como prevento na tela do 
PRO-MP, partindo para a atividade 
12.

Servidor

Identificar o item Instauração e Registro no 
sistema PRO-MP, realizando os seguintes 
passos:
- clicar em Processo Físico 2º Grau;
- inserir no respectivo campo o número do 
processo;
- selecionar o campo “Sim” para a pergunta “É
prevento?”;
- indicar o número do prevento ao lado do 
campo;
- clicar em buscar;
- conferir os dados do processo; e,
- em clicar em cadastrar. 
Nota 4: O número do prevento está na folha de estudo 
para distribuição.

10.2 Estando o processo cadastrado no 
PRO-MP, cadastrar como 
dependente no PRO-MP partindo 
para a atividade 12.

Servidor Identificar o item Instauração e Registro no 
sistema PRO-MP, realizando os seguintes 
passos:
- clicar em Processo Físico 2º Grau;
- inserir no respectivo campo o número do 
processo;
- selecionar o campo “Sim” para a pergunta “É
dependente?”;
- indicar o número do prevento ao lado do 
campo;
- clicar em buscar;
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- conferir os dados do processo; e,
- em clicar em cadastrar. 
Nota 5: O número do prevento está na folha de estudo 
para distribuição.

11
Podendo os processos serem 
distribuído livremente, cadastrá-los 
no sistema.

Servidor

Identificar o item Instauração e Registro no 
sistema PRO-MP, clicar em Processo Físico 2º
Grau, inserir no respectivo campo o número 
do processo, clicar em buscar, conferir os 
dados do processo e em cadastrar. 
Nota 6: É possível que existam processos com a 
indicação de prevenção (para distribuição não livre). 
Todavia, quando não cadastrados nos sistemas PRO-MP 
e JURAI, estes deverão ser distribuídos livremente.

12 Distribuir os processos no sistema. Servidor

O sistema atribui um número referente ao 
Procurador para cada processo em 
distribuição. Anota-se, na capa do processo, o 
número do Procurador e o número do seu 
grupo.

13
Retirar os processos cíveis já 
distribuídos das mesas dos 
servidores.

Funcionários
terceirizados e

estagiários
x-x-x-x

14
Separar os processos de acordo 
com os gabinetes de destino.

Apoio da
Coordenação,
funcionários

terceirizados e
estagiários

Colocando os processos cíveis na bancada de
separação.

15
Imprimir no sistema os recibos de 
envio de documentos dos processos 
submetidos aos Procuradores. 

Apoio da
Coordenação,
funcionários

terceirizados e
estagiários

Identificar, no sistema PRO-MP, o item 
Remessas 2º Grau, clicar em Remessa 
Gabinetes, selecionar os grupos cíveis para os
quais foram submetidos os processos e 
imprimir os respectivos recibos (essa mesma 
sequencia deve ser feita para todos os grupos 
para os quais serão remetidos os processos 
físicos).

16
Conferir os processos de acordo 
com os recibos de envio.

Apoio da
Coordenação,
funcionários

terceirizados e
estagiários

x-x-x-x

17
Amarrar os processos com os 
recibos de envio.

Apoio da
Coordenação,
funcionários

terceirizados e
estagiários

x-x-x-x

18 Enviar os processos aos Gabinetes
Funcionários

terceirizados e
estagiários

Para processos dos gabinetes da Sede da 
Mal. Hermes, o envio é feito através de 
carrinhos de movimentação.
Para as demais Sedes, colocam-se as cargas 
em armário próprio, aguardando a chegada do
motorista do Departamento para a realização 
da atividade Entrega e Recebimento de 
Processos (PAF MP DDCP-INS 03).
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2. SIGLAS E DEFINIÇÕES

2.1 Câmaras (Cíveis/Criminais): denominação utilizada pelo Tribunal de Justiça para identificar um grupo composto 
por um colegiado de Desembargadores, que se reúnem para analisar e julgar processos em nível de segundo 
grau.

2.2 DDCP: Departamento de Distribuição e Controle Processual.
2.3 Grupos (Cíveis/Criminais): Forma de organização das Procuradorias de Justiça no MPPR. Visa distribuir os 

serviços de forma equitativa, proporcional e alternadamente entre os Procuradores de Justiça. Estabelecida pela 
resolução 34/2013 do Colégio de Procuradores de Justiça do MPPR.

2.4 MPPR: Ministério Público do Estado do Paraná.
2.5 TJ: Tribunal de Justiça.

3. DOCUMENTOS A SEREM ARQUIVADOS

Documento Responsável
Tipo de
arquivo

Local de
arquivo

Ordenação

Diretrizes para DGD

Código
Prazo

Arquivo
Corrente

Destino
Após o
Prazo

Guias de remessa
do TJ

Apoio
Administrativo

Cópia
Eletrônica

Arquivo Guias de
remessa do TJ

Data

4. CONTROLES DE PROCESSO

Não há controles de processo estabelecidos para este documento.

5. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Referência Título/ Descrição Dispositivo(s)

MOF
Manual de Orientação Funcional do MPPR 
<http://www.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=555>

Verbetes: 13, 14, 
18, 20 e 24.

6. ANEXOS E/OU MODELOS

Número Descrição Disponível em:

01 Fluxograma do Processo
Ao final deste 
Procedimento.

02 Guias de remessa do TJ.
Ao final deste 
Procedimento.
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7. VALIDAÇÃO

Colaboração Elaboração Revisão DDO
Servidores, Estagiários e Terceirizados 
do Departamento de Distribuição e 
Controle Processual.

Equipe DDO (Ainoan Arlindo, Alcides Santos Neto,
Bianca Schwerdt Zilli).

Sandra Mancino
Diretora

Análise Departamento Aprovação
Silvestre Schinda
Diretor

Murilo Cezar Soares e Silva
Promotor de Justiça -
Núcleo de Assessoramento da SUBPLAN

Assinatura: Assinatura:
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ANEXO 1 – FLUXOGRAMA
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ANEXO 2 – GUIA DE REMESSA DO TJ
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