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PORTARIA PRMG Nº 319, DE 24 DE OUTUBRO DE 2012.

Revoga a Portaria PRMG nº 232, 27 set. 2011.
Revoga a Portaria PRMG nº 233, 27 set. 2011.
Revogada pela Portaria PRMG nº 123, 4 abr. 2013.

Estabelece critérios para a atendimento do expediente judicial e
extrajudicial da Subseção Judiciária de Ponte Nova – MG.

 

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 e na
Portaria PGR nº 70,  de 20/11/2008, RESOLVE:

Art. 1º. Até que seja instituída a Procuradoria da República no Município
– PRM vinculada ao  expediente judicial da Subseção Judiciária de Ponte Nova – MG,
inaugurada  no  dia  19/10/2012,  atenderão  aos  referidos  serviços  os  membros  do
Ministério Público Federal lotados na Procuradoria da República no Estado de Minas
Gerais – PRMG, segundo as respectivas especializações dos Ofícios.

Art.  2º.  O  disposto  no  artigo  anterior  também  se  aplica  aos
procedimentos  cíveis  e  criminais,  inclusive  inquéritos  policiais,  vinculados  aos
municípios que integram a jurisdição da referida Subseção Judiciária.

Parágrafo  único.  Os  inquéritos  policiais  e  os  procedimentos  cíveis  e
criminais que estiverem tramitando em outras unidades do MPF deverão ser remetidos à
PRMG,  em  declínio  de  atribuições,  salvo  despacho  fundamentado  do  membro  que
presida a referida investigação no sentido de ser mantido o feito sob os cuidados do seu
Ofício de atuação institucional.

Art.  3º.  Para  o  atendimento  das  audiências  na  referida  Subseção
Judiciária deverão ser observadas as regras vigentes, com preferência de designação aos
membros lotados na Capital.

Art.  4º.  A  Coordenadoria  Jurídica  deverá  providenciar  a  criação,  no
Sistema UNICO, de uma unidade específica, intitulada PRM Ponte Nova, para fins de
registro das movimentações de processos, procedimentos e demais expedientes.

Parágrafo Único. Os processos e procedimentos deverão ser etiquetados
com a indicação da unidade específica referida no caput.

Art.  5º.  A  Secretaria  Estadual  da  PRMG  deverá  providenciar  a
contratação  de  serviço  de  malote  para  atender  à  movimentação  de  processos,
procedimentos e demais documentos com a Secretaria da Subseção Judiciária de Ponte
Nova.
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Art. 6º. Ficam revogadas as Portarias PRMG nº 232/2011 e 233/2011,
ambas  de  27/09/2011,  que  fixavam  regramentos  provisórios  para  atendimento  das
Subseções Judiciárias de Manhuaçu - MG e Muriaé – MG.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

  

ADAÍLTON RAMOS DO NASCIMENTO

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, 2. quinzena out. 2012.
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