
Ministério Público da União

PORTARIA Nº 679, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996

Revogada pela PORTARIA Nº 327, DE 17 DE SETEMBRO DE 2001

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, e 

           Considerando que a Medida Provisória nº 1522, de II de outubro de 1996, reeditada pela de 

n° 1.522-1, de 12 de novembro de 1996, introduziu alterações no artigo 38 da Lei n° 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990;

           Considerando que a Lei nº 8.112/90, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos,

           Considerando que a Lei nº 8.112/90, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos, é aplicável aos servidores dos Quadros de Pessoal do Ministério Público da União

           Considerando,  por  último,  a  necessidade  de  se  regulamentar,  no  âmbito  do  MPU,  os 

procedimentos relativos à substituição, resolve:

           I - O substituto assumirá a titularidade do cargo em comissão, função de direção, chefia ou 

função  gratificada  (FG),  cumulativamente  com  o  cargo  que  ocupa,  não  lhe  sendo  designado 

substituto, nos afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares do titular.

           II - O substituto somente fará jus à gratificação pelo exercício do cargo em comissão, função 

de  direção,  chefia  ou  função  gratificação,  exercido  por  período  superior  a  30  (trinta)  dias 

consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excedam o referido período, 

dentro dos quais não poderá ocorrer qualquer espécie de interrupção.

           III -Não será devida gratificação pelas substituições por período igual ou inferior a 30 (trinta) 

dias.

           IV -  Na  estrutura  de  cargos  do  MPU,  somente  aqueles  de  Direção  e  Assessoramento 

Superiores do Grupo DAS e Funções Gratificadas (FG's), terão os seus respectivos substitutos.

           IV  -  Nos  casos  de  substituição  o  ato  de  designação  do  substituto  será  publicado  no 

BOLETIM INTERNO, exceção feita àquelas relacionadas a cargos em comissão, cujo ato deverá ser 

publicado no Diário Oficial da União.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/69222/PT_PGR%20_%202001_327.pdf?sequence=3


           V -Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  retroagindo os  seus  efeitos 

financeiros a contar de 1º de novembro de 1996.

           VI - Revogam·se as disposições em contrário.
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