
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 191, de 22 de setembro de 2010

O  PROCURADOR-CHEFE  da  Procuradoria  da  República  no 
Estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições, tendo em 
vista a competência delegada pela Portaria PGR nº 274, de 27 de abril 
de 1998 e, em face da necessidade de preservar a imparcialidade nas 
apurações  de  irregularidades  no  serviço  e/ou  responsabilidade  por 
infração disciplinar, RESOLVE:
Art. 1º – Deverão ser nomeadas 05 (cinco) comissões para condução de 
processos disciplinares e/ou sindicância no âmbito da Procuradoria da 
República em Minas Gerais.

Art.  2º  –  É  atribuição  das  referidas  comissões  a  apuração  de 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício do 
cargo ou função, nos termos da Lei 8112/90.

Art. 3º – A designação das comissões terão validade até que todas as 
comissões tenham sido efetivamente designadas para atuar em processo 
para apuração de irregularidade.

Art. 4º – As comissões serão compostas por 1 (um) Procurador Regional 
da República ou Procurador da República, 1 (um) analista processual e 
1 (um) servidor de outro cargo que não analista processual, além de 1 
suplente para cada um desses.

Art. 5º – As comissões serão assim denominadas: C-01 (Comissão 01), 
C-02 (Comissão 02), C-03 (Comissão 03), C-04 (Comissão 04) e C-05 
(Comissão 05).

Art.  6º  –  As  comissões  terão  a  composição,  conforme  sorteio 
eletrônico  realizado,  através  de  Sistema  de  Pesquisa  da  Base  de 
Pessoal desta PRMG.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para fins de seleção dos integrantes das comissões 
de que trata o art. 1º serão excluídos os Membros e servidores que 
atuaram nas últimas 05 (cinco) comissões.

Art.  7º  –  Os  procedimentos  administrativos  serão  vinculados  às 
Comissões indicadas, em ordem seqüencial, observando-se a paridade na 
distribuição.

Art. 8º – No caso da impossibilidade de atuação da comissão, por 
impedimento, suspeição ou qualquer outro motivo, será designada a 
comissão  imediatamente  posterior,  devendo-se  voltar  a  designar  a 
comissão que não atuou para próxima apuração de irregularidade.

Art. 9º – As comissões designadas pela Portaria PRMG Nº 049, de 17 de 
março de 2010, publicada no Boletim de Serviço do Ministério Público 
Federal nº  06 – 2ª quinzena de março/2010, terão mandato até que 
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todas tenham sido designadas para atuar em processo de sindicância 
e/ou disciplinar.
PARÁGRAFO  ÚNICO  –  Deverão  ser  excluídas  automaticamente,  aquelas 
comissões cujos integrantes já atuaram nas comissões designadas pela 
Portaria nº 61, de 05 de março de 2009, publicada no Boletim de 
Serviço  do  Ministério  Público  Federal  nº  05  –  1ª  quinzena  de 
março/2009.

Art. 10 – Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Tarcísio Henriques Filho
Procurador-Chefe

Publicado no BS/MPF n.18 2ªquinzena/setembro/2010.
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