
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PR-MG-00014739/2013

PORTARIA PRMG Nº 123, DE 4 DE ABRIL DE 2013.

Revoga a Portaria PRMG nº 319, 24 out. 2012.
Revoga a Portaria PRMG nº 356, 26 out. 2012.
Revogada pela Portaria PRMG nº 18, 21 jan. 2014.

Estabelece critérios para o funcionamento da PRM Viçosa.

 

O Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas
Gerais,  no uso das  atribuições  previstas  no art.  106,  XX, do Regimento  Interno do
Ministério  Público  Federal  aprovado  pela  Portaria  PGR  nº  591,  de  20/11/2008,
RESOLVE:

Art. 1º. A Procuradoria da República no Município de Viçosa – PRM
Viçosa,  com  área  de  circunscrição  equivalente  à  área  de  jurisdição  das  Subseções
Judiciárias de Viçosa – MG e de Ponte Nova - MG, funcionará provisoriamente na sede
da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, situada na Av. Brasil,  nº
1877,  Bairro  Funcionários,  em Belo  Horizonte  –  MG,  CEP 30140-002,  com início
efetivo das suas atividades no dia 20/05/2013.

Art. 2º.  A  acervo  de  processos  judiciais,  inquéritos  policiais,
procedimentos cíveis e criminais e demais expedientes vinculados à PRM Viçosa, que
aportarem nesta  PRMG a  partir  do  dia  13/05/2013,  somente  serão  distribuídos  aos
Ofícios da PRMG, observada a temática de especialização, se necessitarem de atuação
urgente ou para atendimento de prazo preclusivo.

Parágrafo  único.  Da  mesma  forma,  os  processos  judiciais,  inquéritos
policiais,  procedimentos  cíveis  e  criminais  e  demais  expedientes  vinculados  à  PRM
Viçosa, que já estiverem distribuídos na PRMG, e não demandarem atuação urgente,
poderão ser remetidos à referida unidade, com declínio de atribuições, a partir do dia
13/05/2013.

Art.  3º.  Cabe  à  Coordenadoria  Jurídica,  em  conjunto  com  a
Coordenadoria  de  Informática,  providenciar  as  necessárias  adequações  do  sistema
ÚNICO para o efetivo funcionamento da PRM Viçosa.

Art.  4º.  Até  que  sejam lotados  servidores  na  PRM  Viçosa,  deverá  a
Secretaria  Estadual  providenciar  a  designação  de  um Técnico  Administrativo  e  um
Analista Processual para a composição do Gabinete do membro que atuar na referida
unidade.

Art. 5º. Ficam revogadas as portarias PRMG nº 319, de 24/10/2012 e nº
356,  de  26/10/2012,  que  estabeleciam  critérios  para  o  atendimento  do  expediente
judicial  e  extrajudicial  das  Subseções  Judiciárias  de  Ponte  Nova  e  Viçosa,
respectivamente.
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Art.  4º.  Esta  portaria  entre  em  vigor  na  data  da  sua  publicação,
produzindo efeitos a partir do dia 13 de maio de 2013.

  

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO

Este texto não substitui o  publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 5 abr. 2013. Caderno

Administrativo, p. 34.
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