
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

PORTARIA PGR/MPF Nº 781, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

 

Alterada pela Portaria PGR/MPF n° 179, de 14 de abril de 2021 

 

 

Dispõe sobre medidas destinadas a assegurar a continuidade dos 

trabalhos desempenhados por membros integrantes de forças-tarefas, 

nas hipóteses encerramento das designações. 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício das competências 

conferidas pelo art. 26, incisos VIII e XIII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993;  

CONSIDERANDO a relevância das atividades desempenhadas por membros 

do Ministério Público Federal designados pelo Procurador-Geral da República para atuação 

coordenada em regime de força-tarefa; 

CONSIDERANDO ser facultado aos membros do Ministério Público Federal, 

por questões de foro íntimo, solicitar a dispensa da designação anteriormente deferida para 

atuação coordenada em regime de força-tarefa; 

CONSIDERANDO a possibilidade de membros do Ministério Público Federal 

que atuam como procuradores naturais de relevantes casos em regime de força-tarefa 

requererem a permuta ou remoção para outros ofícios; 

CONSIDERANDO que constantes alterações na coordenação das forças-

tarefas instituídas no âmbito do Ministério Público Federal podem causar prejuízos à 

adequada resolução dos casos objeto da atuação coordenada, mormente por eventual solução 

de continuidade nas investigações e processos em curso; 

CONSIDERANDO a necessidade de imprimir maior eficiência à atuação 

coordenada de membros do Ministério Público Federal até que sobrevenha disciplina 

definitiva acerca de grupos de trabalho instituídos para o enfrentamento à corrupção; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 

atribui ao Procurador-Geral da República competências para, mediante designações, instituir e 

prorrogar forças-tarefas, bem como praticar atos de gestão de pessoal; 
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RESOLVE: 

Art. 1° Nas hipóteses de desligamento, licença, permuta, remoção ou cessação 

da designação, o membro do Ministério Público Federal integrante de atuação coordenada em 

regime de força-tarefa deverá comunicar previamente o Procurador-Geral da República, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data do desligamento. 

Parágrafo único. A comunicação prévia deverá vir acompanhada de relatório 

acerca do acervo total da força-tarefa e das metas em curso, de modo a auxiliar o Procurador-

Geral da República na decisão quanto à recomposição da equipe. 

Art. 2º Não sendo possível o cumprimento do prazo estipulado no artigo 

anterior, o membro do Ministério Público que optar pelo da atuação conjunta deverá adotar as 

medidas necessárias para a adequada transição dos trabalhos, de modo a evitar prejuízos 

decorrentes desligamento da descontinuidade da sua atuação. 

Art. 3º A eficácia das regras estabelecidas nos artigos anteriores tem aplicação 

limitada no tempo, até que sobrevenha disciplina definitiva sobre a designação de membros 

do Ministério Público Federal para atuações coordenadas em casos de relevância nacional ou 

regional. 

   Art. 4º O disposto nesta portaria se aplica, no que couber, aos integrantes dos 

grupos de atuação especial de combate ao crime organizado - GAECOs, devendo a 

comunicação prévia ao Procurador-Geral da República ocorrer com antecedência mínima de 6 

(seis) meses à data do desligamento. (Incluído pela Portaria PGR/MPF n° 179, de 14 de abril 

de 2021) 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 16 set. 2020. Caderno 

Administrativo, p. 1. 
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