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Portaria nº 003, de 23 de setembro de 2008. 
 

O Doutor MARCOS EDUARTE REOLON, Juiz Federal Substituto 
da Vara Federal e JEF Criminal da Subseção Judiciária de Bento 
Gonçalves/RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de tramitação célere e 

racional dos inquéritos policiais, bem como a decisão proferida no 
Procedimento de Controle Administrativo n. 599, do Conselho 
Nacional de Justiça, que entendeu que o exame da realidade 
brasileira evidencia que a atividade jurisdicional, na fase 
administrativa do inquérito, afigura-se como mero procedimento 
burocrático e totalmente dispensável, sendo sua permanência 
incompatível com os princípios da celeridade, da eficiência e do 
interesse geral, 

 
RESOLVE 
 
Artigo 1º. Determinar o trâmite direto dos inquéritos 

distribuídos a esta Vara Federal de Bento Gonçalves/RS entre a 
Polícia Federal e o Ministério Público Federal, quando houver 
necessidade de dilação de prazo para a conclusão das investigações, 
sem a necessidade de qualquer despacho judicial para a prorrogação 
de prazos. 

 
Parágrafo primeiro. Na primeira representação pela dilação 

de prazo, o inquérito policial deverá ser remetido, obrigatoriamente, 
a Juízo, para autuação e para distribuição entre os Juízos 
competentes, caso ainda não o tenha sido. 

 
Parágrafo segundo. Nos demais casos não previstos no 

caput deste artigo, caberá à Polícia Federal ou ao Ministério Público 
Federal apresentar diretamente o inquérito policial perante o Juízo 
competente para deliberação. 
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Parágrafo terceiro. É de inteira responsabilidade da Polícia 

Federal e do Ministério Público Federal a organização dos meios 
necessários à tramitação direta dos inquéritos. 

 
 Artigo 2°. Por ocasião da inspeção ordinária anual realizada 

nesta Vara Federal de Bento Gonçalves/RS, todos os inquéritos 
deverão ser remetidos a este Juízo, para serem submetidos à 
inspeção. 

 
Artigo 3°. Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de outubro 

de 2008, após efetiva ciência do Ministério Público Federal e da 
Polícia Federal. 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. COMUNIQUEM-SE. CUMPRA-SE. 
 

 
 

 
MARCOS EDUARTE REOLON, 

Juiz  Federal Substituto na titularidade plena, 
Vara Federal e Juizado Especial Federal Criminal Adjunto, 

Subseção Judiciária de Bento Gonçalves. 
 


