
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
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PORTARIA PRMG Nº 115, de 02 de março de 2016.

Comunica a suspensão do expediente interno e 
externo,  nas  unidades  da  Procuradoria  da 
República em Minas Gerais, nos dias 21 a 22 
de março de 2016, por ocasião de manutenção 
dos  servidores  de  rede  locais  e 
indisponibilidade de sistemas eletrônicos de 
toda a Justiça Federal da 1ª Região.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  EM 
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições:

CONSIDERANDO  a  PORTARIA/PRESI/21/2016,  do  Tribunal 
Regional  Federal  da  1ª  Região  que  comunica  a  suspensão  do 
expediente interno e externo em razão da manutenção nos vinte e 
seis bancos de dados dos sistemas eletrônicos de toda a Justiça 
Federal  da  1ª  Região  e  por  ocasião  da  suspensão  dos  prazos 
processuais no período de 18 a 27 de março de 2016;

CONSIDERANDO  a  oportunidade  e  conveniência  para 
realizar manutenção nos servidores de rede desta Procuradoria, 
situação que inviabilizará o acesso aos sistemas informatizados;

RESOLVE: 

Art.  1º  COMUNICAR a  suspensão  do  expediente  das 
Unidades da Procuradoria da República  em Minas Gerais, inclusive 
nos municípios, interno e externo e o atendimento ao público em 
geral nos dias 21 e 22 de março de 2016.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
§  1º  A  Assessoria  de  Comunicação  da  PR/MG  deve 

divulgar  amplamente  o  teor  desta  Portaria  em  seus  sítios  de 
intranet e internet, murais de aviso e na sala de atendimento ao 
cidadão, pelo menos uma vez por semana até o dia 18 março de 
2016, devendo manter aviso permanente, em destaque, no Portal da 
PR/MG, durante todo o período.

§ 2º Fica mantida, em todo o período, a apreciação de 
ações, procedimentos e medidas de urgência que visem a evitar 
perecimento de direito, em regime de plantão.

§  3º  A  Coordenadoria  Jurídica  e  de  Documentação  – 
COJUD
deve providenciar escala de plantão para o período, com ampla 
divulgação a todos os interessados.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

BRUNO NOMINATO DE OLIVEIRA
Procurador-Chefe
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