
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

 PORTARIA PGR/MPF Nº 74, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1992

Alterada pela Portaria PGR/MPF nº 201, de 06 de abril de 1992
Alterada pela Portaria PGR/MPF nº 232, de 20 de abril de 1992

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, tendo em

vista o disposto no art. 128, § 5º, inciso I,alínea a, da Constituição Federal, e no art. 96 da Lei nº

1.341, de 30 de janeiro de 1951,

RESOLVE:

Art.  1º  -  A garantia  constitucional  da  vitaliciedade  será  adquirida  pelos  membros  do

Ministério Público Federal mediante aprovação em estágio probatório de dois (2) anos de efetivo

exercício no cargo inicial da carreira, a ser cumprido nos termos e condições estabelecidos neste

ato.

§ 1º. O período de estágio probatório é contado da data em que o membro do Ministério

Público Federal assumir o efetivo exercício de seu cargo.

§  2º.  Além do desempenho funcional,  será  considerada  a  conduta  pessoal  e  pública  do

estagiário, na medida em que possa com prometer a dignidade da instituição.

Art. 2º - Durante o período probatório, o estagiário exercerá as atribuições do cargo nos

diferentes setores de atuação do Ministério Público, cumprindo fielmente os deveres a que estiver

sujeito. Seu desempenho funcional será avaliado especialmente quanto aos seguintes aspectos:

a) idoneidade moral;

b) assiduidade;

c) disciplina;

d) eficiência;

e) competência profissional.

Art.  3º  -  Enquanto  submetido  ao  estágio  probatório,  o  membro  do  Ministério  Público

Federal não poderá se afastar do exercício do cargo, salvo por motivo de férias, casamento ou luto,

de acordo com, a legislação em vigor.

Parágrafo único. Os afastamentos obrigatórios decorrentes de licenças para tratamento de

saúde, para acompanhar cônjuge, à  gestante, à adotante e paternidade, bem assim de convocação
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para o serviço militar, suspendem o curso do prazo do estágio probatório, que recomeçará a correr,

pelo tempo faltante, na data em que o estagiário reassumir o efetivo exercício do cargo.

Art. 4º - O desempenho funcional de cada estagiário será verificado e avaliado por uma

Comissão de Estágio Probatório coadjuvada por Subcomissões criadas nas capitais dos Estados que

sediem Procuradorias Regionais da República.

§ 1. A Comissão de Estágio Probatório será constituída por um Subprocurador-Geral da

República, que a presidirá, e dois Procuradores da República de lª Categoria.

§ 2º. As Subcomissões de Estágio Probatório serao constituídas por três Procuradores da

República  de  lª  Categoria,  em  exercício  em  qualquer  dos  Estados  sob  jurisdição  de  cada

procuradoria Regional, e presididas por quem atue junto aos Tribunais Regionais Federais.

"§ 2º. As Subcomissões de Estágio Probatório serão constituídas por três Procuradores da

República  de  1ª  Categoria,  em  exercício  em  qualquer  dos  Estados  sob  jurisdição  de  cada

Procuradoria  Regional,  e  presididas  por  quem atue  junto  aos  Tribunais  Regionais  Federais  ou

Tribunais Regionais Eleitorais."(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 232 de 20 de Abril de

1992)”

§ 3º. Os membros da Comissão e das Subcomissões de Estágio Probatório serão designados

pelo Procurador-Geral da República. -

§ 4º. A Comissão de Estágio Probatório exercerá suas atribuições com o apoio técnico e

administrativo de uma secretaria,  vinculada ao Gabinete  do Procurador-Geral  da República.  As

Subcomissões receberão esse apoio das Chefias das Procuradorias Regionais. -

Art.  5º  -  As  Subcomissões  acompanharão  diretamente  o  desempenho  funcional  dos

membros do Ministério Público Federal sujeitos a estágio probatório.

§ 1º. - As atribuições das Subcomissões serão exercidas  mediante a apreciação de relatórios

mensais  que  os  estagiários  deverão  submeter-lhes,  expondo  e  documentando  suas  atividades,

complementados  por  informações  obtidas  direta  ou  indiretamente  pelos  membros  das

subcomissões.

§  2º.  Os  relatórios  dos  estagiários  serão  encaminhados  às  Subcomissões  de  Estágio

Probatório por intermédio dos Procuradores Chefes em cada Estado, que se manifestarão a respeito

e enviarão estatísticas mensais da movimentação dos processos distribuídos aos estagiários.

§  3º.  Com  base  nos  relatórios  e  estatísticas  referidos  nos  parágrafos  anteriores  e  nas

informações  que  colherem,  as  Subcomissões  opinarão  sobre  o  desempenho  dos  estagiários,

submetendo suas manifestações, trimestralmente, à Comissão de Estágio Probatório, que poderá

solicitar outras informações.

"§ 4º. Para efeito da avaliação prevista neste artigo, serão considerados somente os trabalhos

de autoria individual e exclusiva dos estagiários.".   (  Incluído pela Portaria nº 201, de 1992  )  
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Art.  6º  -  Compete  à  Comissão  de  Estágio  Probatório  promover  a  avaliação  final  do

desempenho profissional de cada estagiário e submeter ao Procurador-Geral da República parecer

fundamentado, cinco (5) meses antes do término do estágio.

Art. 7º - Se o parecer da Comissão for favorável à confirmação do. estagiário no cargo, o.

Procurador-Geral da República aguardara o término do período de estágio, para mandar proceder

aos registros funcionais necessários, podendo determinar a coleta de outras informações que julgue

convenientes.

Art.  8º  -  Se  o  parecer  for  contrário  à  confirmação  ou,  sendo  favorável,  com  ele não

concordar fundamentadamente o Procurador-Geral da República, o estagiário terá vista do parecer

ou do  despacho, para se manifestar em cinco (5) dias.

Parágrafo único. Se o Procurador-Geral da República não aceitar as razões do estagiário,

designará comissão de inquérito administrativo, integrada por três (3) Subprocuradores-Gerais da

República, alheios à Comissão de Estágio Probatório, para, no prazo improrrogável de noventa (90)

dias e com ampla defesa, apurar o desempenho do estagiário e opinar pela exoneração ou pela

confirmação no cargo.

Art.  9º-  A qualquer  tempo  durante  o  período  de  estágio  probatório,  de  ofício  ou  por

solicitação da Comissão de Estágio Probatório, o Procurador-Geral da República poderá determinar

a instauração de inquérito administrativo, visando à exoneração do estagiário em razão de fatos que

comprometam seu desempenho funcional ou a dignidade da instituição.

Art. 10 - A decisão final do Procurador-Geral da República será proferida antes da data

prevista para o término do estágio probatório, considerando-se favorável ao estagiário caso não seja

formalizada até aquela data, salvo se ele estiver respondendo a inquérito administrativo, hipótese

em que será proferida quando findar.

Art. 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação, aplicando-se ao estágio

probatório em curso, revogada a Portaria nº 725, de 13 de novembro de 1989.

ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 18 fev. 1992, seção 1, p. 2030.
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