
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 25/02/2021 | Edição: 37 | Seção: 2 | Página: 46

Órgão: Editais e Avisos/Ministério Público da União

EDITAL DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a impossibilidade momentânea de prover a titularidade plena do 2º Ofício da

2ª Procuradoria de Justiça Militar em Brasília/DF, ante a condição prevista na Portaria nº 1/PGJM, de

6/1/2020, contida no processo SEI 19.03.0000.0009097/2019-90 (0638990) e a suspensão do 12º

Concurso para Promotor de Justiça Militar (Edital de 18 de março de 2020 - 12º Concurso Público);

CONSIDERANDO a possibilidade de atuação do Membro, com acumulação de ofícios em

unidades distintas, quando houver condições tecnológicas ou operacionais que possibilitem a substituição

sem o deslocamento físico, nos termos do Artigo 52, § 2º, do Ato Conjunto CASMPU nº 1/2014;

CONSIDERANDO o pedido veiculado em sede da reunião virtual realizada com a Procuradoria

de Justiça Militar em Brasília, no âmbito do projeto "Diálogo com as Regionais", na qual os membros

relataram sobrecarga de trabalho devido ao grande número e complexidade de feitos naquela Unidade

Regional;

CONSIDERANDO as conclusões do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria PGJM 101/2020

(0750468);

CONSIDERANDO o princípio da eficiência do serviço público, preconizado pelo art. 37 da

Constituição Federal;

CONSIDERANDO o contido no artigo 124, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio

de 1993, resolve:

Art. 1º Comunicar que se encontra disponível a atuação, em regime de acumulação de ofícios,

no 2º Ofício da 2ª Procuradoria de Justiça Militar em Brasília/DF.

Art. 2º A designação do Promotor ou do Procurador de Justiça Militar perante a 2ª Procuradoria

de Justiça Militar dar-se-á sem prejuízo das atribuições no seu ofício de origem e unicamente na

modalidade remota, sem deslocamento físico, nos moldes previstos no Artigo 52 do Ato Conjunto CASMPU

nº 1/2014 e perdurará, inicialmente, até 31/3/2021.

§ 1º O membro designado responderá pelos feitos e procedimentos, judiciais e extrajudiciais,

distribuídos ao ofício substituído no período da acumulação na modalidade remota, bem como pelas

audiências, salvo os atos que devem ser obrigatoriamente realizados de forma presencial.

§ 2º Na hipótese de atos que devam ser realizados obrigatoriamente de forma presencial, a

substituição para tais atos processuais recairá sobre os demais membros da mesma unidade do ofício

substituído, mediante compensação.

Art. 3º O membro designado fará jus à gratificação por exercício cumulativo de ofício,

observados os demais requisitos previstos no Ato Conjunto CASMPU nº 1/2014 e outros normativos

aplicáveis.

Art. 4º Os interessados em participar do certame deverão encaminhar mensagem eletrônica

para o endereço eletrônico pgjm.gabinete@mpm.mp.br, no período de 25/2/2021 a 26/2/2021.

§ 1º As inscrições poderão ser feitas até as 18 (dezoito) horas, horário de Brasília, do dia

26/2/2021.

§ 2º Havendo mais de um interessado, prevalecerá o critério de antiguidade na carreira.

§ 3º Não serão admitidos à seleção os membros integrantes de Procuradorias de Justiça Militar

que já se encontrarem com seus quadros incompletos.

Art. 5º Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça Militar.
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