
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA GERAL 
 

PORTARIA Nº 123, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 

Alterada pela Portaria SG/MPF nº 135, de 24 de fevereiro de 2023 

 

 

Institui medidas adicionais de segurança para proteção do Procurador-

Geral da República e dos Subprocuradores-Gerais da República em 

instalações aeroportuárias. 

 

 

A SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso II do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05 de maio de 2015, 

resolve: 

Art. 1º Instituir medidas adicionais de segurança para proteção do Procurador-

Geral da República e dos Subprocuradores-Gerais da República em instalações 

aeroportuárias, nos termos dessa Portaria. 

Parágrafo único. As medidas de segurança previstas nesta portaria também são 

destinadas: (Incluído pela Portaria SG/MPF nº 135, de 24 de fevereiro de 2023) 

I – ao Secretário(a)-Geral do Ministério Público Federal; (Incluído pela 

Portaria SG/MPF nº 135, de 24 de fevereiro de 2023) 

II – ao Secretário(a)-Geral Adjunto do Ministério Público Federal; (Incluído 

pela Portaria SG/MPF nº 135, de 24 de fevereiro de 2023) 

III – às autoridades estrangeiras, ocupantes de cargos análogos ou de escalão 

similar que estejam em contribuição com o desenvolvimento da atuação da Procuradoria-

Geral da República. (Incluído pela Portaria SG/MPF nº 135, de 24 de fevereiro de 2023) 

Art. 2º As medidas adicionais de segurança consistem na proteção do 

Procurador-Geral da República e dos Subprocuradores-Gerais da República nos seus 

deslocamentos nas dependências do Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino 

Kubitschek, em observância às regras regentes do sistema aeroportuário. 
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Parágrafo único. A extensão das medidas adicionais de segurança a outros 

aeroportos das unidades da federação fica condicionada à existência de disponibilidade 

orçamentária e de recursos humanos. 

Art. 3º As autoridades referidas no artigo anterior deverão solicitar as medidas 

adicionais de segurança com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, informando 

os dados do voo, à Secretaria de Segurança Institucional. 

Parágrafo único. Todas as providências e procedimentos relativos às medidas 

adicionais de segurança são de responsabilidade da Secretaria de Segurança Institucional. 

Art. 4º O Procurador-Geral da República e os Subprocuradores-Gerais da 

República deverão fornecer cópia do documento de identificação e do passaporte, bem como 

declaração de autorização de despacho de bagagem e check-in. 

Parágrafo único. A documentação a que se refere o caput ficará sob a guarda da 

Secretaria de Segurança Institucional. 

Art. 5º Os Agentes de Segurança Institucional designados para execução das 

medidas adicionais de segurança serão previamente credenciados para cada proteção. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 4 mar. 2021. Caderno 

Administrativo, p. 1. 
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