
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 2ª REGIÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA PRR2 Nº 79, DE 3 DE MARÇO DE 2017.

Revogada parcialmente pela Portaria PRR2 nº 134, de 17 de março de 2017

Estabelece regras para a implantação do projeto piloto de teletrabalho na
Procuradoria Regional da República da 2ª Região.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA

DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos

pelo artigo 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, pelo artigo 55, do Regimento

Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 357 de 5 de maio de 2015) e pela

Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015, e,

CONSIDERANDO o princípio da eficiência e o direito à saúde e à segurança no

trabalho, consoante as normas da Constituição da República;

CONSIDERANDO  a  Lei  nº  12.551/2011,  que  equipara  os  efeitos  jurídicos  do

trabalho  realizado  a  distância  àqueles  decorrentes  da  atividade  laboral  exercida  mediante

subordinação pessoal e direta;

CONSIDERANDO  o  imperativo  de  regulamentação  do  teletrabalho  previsto  na

Portaria PGR/MPU nº 707, de 20 de dezembro de 2006, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 26, de

7 de abril de 2015;

CONSIDERANDO a edição da  Portaria PGR/MPU nº 110, de 11 de dezembro de

2015, que dispõe sobre a realização de teletrabalho a título de experiência-piloto no âmbito do

Ministério Público da União;

CONSIDERANDO que a implantação do processo eletrônico judicial possibilita a

realização do trabalho remoto com o uso de tecnologias de informação e comunicação;

CONSIDERANDO a necessidade de se promover meios para motivar e engajar os
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servidores com os objetivos da instituição, estabelecidos no Planejamento Estratégico de cada ramo

Ministério Público da União e no Plano de Desenvolvimento Institucional da Escola Superior do

Ministério Público da União;

CONSIDERANDO  as  vantagens  e  benefícios  advindos  do  teletrabalho  para  a

Administração,  para  o servidor  e  para  a  sociedade e,  também,  a  relevância  da prevenção e  do

monitoramento dos fatores de risco associados às mudanças na organização do trabalho;

CONSIDERANDO a aprovação  pelo  Exmo.  Procurador-Geral  da  República,  nos

autos do PGEA MPF nº 1.00.000.002337/2016-71, da implantação de projeto piloto do regime de

teletrabalho nesta Unidade do Ministério Público Federal, resolve:

Art. 1º. As atividades dos servidores da Procuradoria Regional da República da 2ª

Região  podem  ser  executadas  fora  de  suas  dependências,  sob  a  denominação  de  teletrabalho,

observados os termos e condições desta Portaria.

Parágrafo  único.  Denomina-se  teletrabalho  o  exercício  das  atividades  fora  das

dependências do órgão mediante a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que,

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

Art. 2º. O teletrabalho objetiva:

I - contribuir para a melhoria de programas socioambientais do Ministério Público da

União,  visando à  sustentabilidade  ambiental,  com a  diminuição de  poluentes  na  atmosfera  e  a

redução  no  consumo  de  água,  esgoto,  energia  elétrica,  papel  e  de  outros  bens  e  serviços

disponibilizados nos órgãos do Ministério Público;

II -  possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores; 

III  -  ampliar  a  possibilidade  de  trabalho  dos  servidores  com  dificuldade  de

deslocamento, portadores de necessidades especiais, das servidoras gestantes e as lactantes cujos

filhos contem com até 24 (vinte e quatro) meses de vida;

IV - promover meios para atrair, motivar e engajar os servidores com os objetivos da

Instituição.

Art. 3º. A realização do teletrabalho é facultativa, a critério da chefia imediata do

setor ou do gabinete, e restrita às atribuições em que seja possível, em função da característica do

serviço, mensurar objetivamente o desempenho do servidor, sem prejuízo ao atendimento interno e

externo.

Art. 4º. Compete à chefia imediata indicar, dentre os servidores interessados, aqueles

que realizarão atividades fora das dependências do órgão, observados os seguintes requisitos:



I  -  é  vedada  a  realização  de  teletrabalho  pelos  servidores:  I.I  -  que  ainda  não

concluíram os 12 (doze) primeiros meses de estágio probatório; I.II - que tenham subordinados,

salvo autorização expressa da chefia imediatamente superior; I.III - que tenham sofrido penalidade

disciplinar (art. 127 da Lei nº 8.112/1990) nos dois anos anteriores à indicação;

II - terão prioridade de designação os servidores com deficiência, os servidores com

jornada reduzida por motivo de saúde, as servidoras gestantes e as lactantes cujos filhos contem

com até 24 (vinte e quatro) meses de vida;

III - o limite máximo de servidores designados em teletrabalho, por unidade, é de

30% (trinta  por  cento)  da  respectiva  lotação  de  exercício,  arredondando-se  as  frações  para  o

primeiro número inteiro imediatamente superior;

IV - será mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja

atendimento ao público externo e interno;

V -  será  atribuído  a  servidor  que  tenha  demonstrado  comprometimento  com  as

tarefas recebidas e habilidades de autogerenciamento de tempo e de organização; e

VI - promover-se-á, sempre que possível, o revezamento de servidores designados a

realizar o teletrabalho, com o propósito de ampliar o acesso a essa modalidade de trabalho.

§  1º  -  O  servidor  interessado  em  participar  do  regime  de  teletrabalho  deverá

encaminhar sua solicitação de forma eletrônica via sistema (Hórus).

§  2º  -  Os  servidores  habilitados  para  o  teletrabalho  serão  indicados  pela  chefia

imediata eletronicamente, cuja solicitação será submetida ao Procurador-Chefe para deferimento e

autorização.

§ 3º -  No caso dos servidores vinculados à Administração, a indicação da chefia

imediata,  além  de  ser  efetuada  via  sistema,  também  se  dará  por  meio  do  formulário  de

"Planejamento e Acompanhamento do Teletrabalho", Anexo I desta Portaria. 

§ 4º - A participação dos servidores indicados pela chefia imediata condiciona-se ao

deferimento e autorização do Procurador-Chefe.

§ 5º - O servidor interessado que esteve afastado por período igual ou superior a 30

(trinta) dias, nos últimos 12 (doze) meses, para tratamento de saúde, nos moldes descritos no art.

202 e seguintes da Lei nº 8.112/1990, deverá submeter-se à avaliação de saúde como pré-requisito

para iniciar atividades em regime de teletrabalho.

§  6º  -  Quando  o  limite  a  que  se  refere  o  inciso  III  deste  artigo  inviabilizar  a

implementação  do  teletrabalho  em  unidade  específica,  a  aplicação  do  percentual  poderá  ser
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estendida  à  unidade  imediatamente  superior,  e  assim  sucessivamente  até  sua  integralização,

podendo, inclusive, alcançar o nível da unidade macro de vinculação.

§  7º  -  Na  hipótese  de  implementação  do  teletrabalho  nos  termos  do  parágrafo

anterior, a gestão da atividade ficará a cargo da chefia da unidade superior.

§ 8º - Os gabinetes de membros ou unidades equivalentes não estão submetidos ao

limite constante do inciso III deste artigo. (Revogado pela    Portaria PRR2 nº 134, de 17 de março de  

2017)

§ 9º  -  Os servidores  com indicação de teletrabalho pela  Junta  Médica  não serão

computados no percentual previsto no inciso III deste artigo.

§ 10º -  O revezamento referido no inciso VI, supra, deverá ocorrer pelo menos de

seis em seis meses, desde que haja outros servidores aptos ao teletrabalho na mesma unidade e que

estejam acima do limite estabelecido no artigo 4º, inciso III, desta Portaria.

Art.  5º.  A estipulação  de  metas  de  desempenho  diárias,  semanais  ou  mensais  é

requisito para a implantação do teletrabalho na unidade.

§ 1º -  As chefias imediatas  estabelecerão as  metas  e  prazos a  serem alcançados,

observados os parâmetros da razoabilidade e, sempre que possível, em consenso com os servidores.

§ 2º - A meta de desempenho do servidor em regime de teletrabalho será, no mínimo,

equivalente  àquela  estipulada  para  os  servidores  que  executarem  as  mesmas  atividades

presencialmente.

§ 3º - Para cumprimento da meta de trabalho, faculta-se ao servidor prestar serviços

nas dependências da PRR2, desde que cientificada a Chefia Imediata.

§  4º  -  O  alcance  das  metas  de  desempenho  pelos  servidores  em  regime  de

teletrabalho equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho. 

§  5º  -  O  cumprimento  tardio  ou  não  cumprimento  das  metas  impostas,  se

injustificável, poderá determinar o retorno do servidor às dependências físicas da PRR2.

Art. 6º. São atribuições da chefia imediata acompanhar o trabalho dos servidores em

regime de teletrabalho e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas, devendo o servidor:

I - atender às convocações para comparecimento às suas dependências, sempre que

houver necessidade e/ou interesse da Chefia Imediata;

II  -  manter telefones  de contato permanentemente atualizados e  ativos,  durante o

horário da jornada de trabalho; 
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III  -  consultar  diariamente  a  sua  caixa  postal  individual  de  correio  eletrônico

institucional;

IV  -  manter  a  chefia  imediata  informada  acerca  da  evolução  do  trabalho  e  de

eventuais dificuldades que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;

V  -  reunir-se  periodicamente  com  a  chefia  imediata  para  apresentar  resultados

(parciais e finais) e obter orientações/informações, de modo a proporcionar o acompanhamento dos

trabalhos; 

VI  -  retirar  processos  e  demais  documentos  das  suas  dependências,  quando

necessário,  somente com autorização da Chefia Imediata,  e os devolver íntegros ao término do

trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata;

VII  -  guardar  sigilo  das  informações  contidas  nos  processos  e  nos  demais

documentos, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º. São deveres da chefia imediata:

I - acompanhar o trabalho e a adaptação dos servidores em regime de teletrabalho,

dando  ciência  à  autoridade  que  autorizou  o  teletrabalho  sobre  sua  evolução,  dificuldades

encontradas, frequência e quaisquer outras situações ocorridas;

II- aferir e monitorar o cumprimento das metas e prazos estabelecidos;

III- encaminhar relatório trimestral à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, conforme

Anexo II,  com a relação de servidores,  as dificuldades  verificadas e quaisquer  outras situações

detectadas  que  possam  auxiliar  no  desenvolvimento  do  teletrabalho,  e  também  destacar  os

resultados alcançados, inclusive no que concerne ao incremento da produtividade;

Art. 8º. As informações constantes nos relatórios trimestrais, mencionados no art. 7º,

III, serão consolidadas e analisadas pela CGP, com vistas à adoção das medidas necessárias pelas

áreas competentes e, quando for o caso, proposição de ajustes na regulamentação, e encaminhadas

ao gestor da unidade macro.

Parágrafo único. A cada doze meses de realização do teletrabalho na Procuradoria

Regional  da  República  da  2ª  Região,  a  CGP deverá  apresentar  relatório  de  implantação  do

teletrabalho,  com parecer  fundamentado sobre  os  resultados  auferidos,  com base  nos  relatórios

trimestrais encaminhados pelos setores, para avaliação pelo Procurador-Chefe.

Art.  9º.  Compete  exclusivamente  ao  servidor  providenciar  as  estruturas  física  e

tecnológica necessárias à realização do teletrabalho, nos moldes do art. 12, da Portaria PGR/MPU

nº 110, de 11 de Dezembro de 2015.
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Art.  10.  O  servidor  que  realizar  atividades  em  regime  de  teletrabalho  pode,  a

qualquer tempo, solicitar o retorno ao trabalho nas dependências do órgão.

Art. 11. No interesse da Administração, em observância às normas desta Portaria, a

chefia  imediata  pode,  justificadamente,  desautorizar  o  regime de teletrabalho para  um ou mais

servidores.

Art. 12. Os casos omissos serão deliberados pelo Procurador-Chefe.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,    9  de  mar.   2017.  Caderno  
Administrativo, p.   12  .
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 2ª REGIÃO

ANEXO I

PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TELETRABALHO

NOME DO SERVIDOR:

LOTAÇÃO: MAT. Nº:

N TRABALHO PACTUADO
(Descrição)

PRAZO
SITUAÇÃO*

INÍCIO FIM

1 (       )

2
 

(       )

3
 

(       )

4
 

(       )

5
 

(       )

6
 

(       )

7 (       )

* Legenda do campo de SITUAÇÂO
(A)  Em andamento no prazo

(B)  Em andamento com atraso

(C) Concluído antes do prazo

(D) Concluído no prazo

(E) Concluído com atraso

(F) Início em data futura

COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS

TELETRABALHADOR CHEFE IMEDIATO PROCURADOR-CHEFE

Ciente dos requisitos técnicos do art. 7º.
Ciente do trabalho pactuado.

Ciente em ____/____/____

Assinatura e carimbo

Em ____/____/____

Assinatura e carimbo

Autorizo conforme planejamento acima.

Em ____/____/____

Assinatura e carimbo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 2ª REGIÃO

ANEXO II 

TELETRABALHO - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE DESEMPENHO

CHEFIA IMEDIATA:
INÍCIO:

LOTAÇÃO:
COORDENADOR:

FIM:
LOTAÇÃO:

PRODUTIVIDADE DOS TELETRABALHADORES

NOME DOS TELETRABALHADORES
QUANTIDADE DE 

DIAS EM
TELETRABALHO

PRODUTIVIDADE
CIÊNCIA DO 

TELETRABALHADOR
N.

ATENDEU NÃO ATENDEU

1

2

3

4

5

6

7

8

PRODUTIVIDADE DA UNIDADE
A PRODUTIVIDADE DA UNIDADE AUMENTOU? (   )  SIM (   )  NÃO
A PRODUTIVIDADE DA UNIDADE DIMINUIU? (   )  SIM (   )  NÃO
A PRODUTIVIDADE DA UNIDADE CONTINUOU A MESMA? (   )  SIM (   )  NÃO

DIFICULDADES OBSERVADAS



CHEFE IMEDIATO COORDENADOR (ou CHEFE DE DIVISÃO)

Em      ____/____/______ Em      ____/____/______

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo


