
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORREGEDORIA

ATO ORDINATÓRIO Nº 9, DE 6 DE JULHO DE 2017.

Altera  dispositivos do  Ato Ordinatório CMPF nº  2,  de  7 de fevereiro de
2013,  que  dispõe  sobre  a  realização  de  inventário  anual  e  inventário
extraordinário  pelas  Procuradorias  da  República  nos  Estados  (PR)  e
Municípios (PRM) e nas Procuradorias Regionais da República (PRR).

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art.

3º,  inciso  VII,  do  Regimento  da  Corregedoria  do  MPF  (Resolução  CSMPF  nº  100,  de  3  de

novembro de 2009), RESOLVE:

Art. 1º A ementa do Ato Ordinatório CMPF nº 2, de 7 de fevereiro de 2013, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a realização de inventário ordinário e inventário extraordinário pelas

Procuradorias da República nos Estados (PR) e Municípios (PRM) e nas Procuradorias Regionais

da República (PRR).”

Art. 2º O caput e o parágrafo único do art. 1º passam a vigorar com as seguintes

redações:

“Art. 1º Os gabinetes dos membros do MPF farão, bienalmente, inventário ordinário

dos  expedientes  que  se  encontram  sob  sua  responsabilidade  (documentos,  processos

administrativos, autos administrativos extrajudiciais, autos judiciais e inquéritos policiais) em data a

ser fixada pelas respectivas unidades, por meio de portaria ou resolução.

Parágrafo  único.  O  relatório  do  inventário  ordinário  deverá  ser  encaminhado  ao

Procurador-Chefe respectivo até trinta dias após a data da sua realização.”

Art. 3º Revogar o § 3º do art. 3º do Ato Ordinatório CMPF nº 2, de 7 de fevereiro de

2013:

“Art. 3º
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§ 3º (Revogado).”

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.

HINDEMBURGO CHATEUBRIAND FILHO
Subprocurador-Geral da República Corregedor-Geral do Ministério Público Federal
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