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RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Em 26 de fevereiro de 2007.

Reconheço a DÍVIDA de que trata o processo nº
1.00.000.001039/2007-73, em favor do Membro do MPF, Dr.
HEITOR ALVES SOARES, relativa a despesas com a
aquisição de passagem aérea em viagem oficial a serviço,
trecho Belém/Manaus/Porto Velho, dia 30/11/2006, no valor
total de R$ 554,62 (quinhentos e cinquenta e quatro rais e
sessenta e dois centavos), nos termos do Decreto nº 93.872/
86,  art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c”, e IN/STN nº 05/96.

Em 27 de Fevereiro de 2007.

Processo n.º 1.00.000.001478/2007-86. Reconheço
a DÍVIDA relativa a prestação de serviços de telefonia móvel
à longa distância nacional (LDN) para atender ao Ministério
Público Federal, no valor de R$ 123,34 (cento e vinte e três
reais e trinta e quatro centavos), referente a despesas do
corrente exercício, e de R$ 122,54 (cento e vinte e dois reais
e cinqüenta e quatro centavos), referente a despesas de
exercícios anteriores, nos termos do Decreto n.º 93.872/86,
artigo 22, §§ 1º e 2º, alínea “a”, em favor da BRASIL
TELECOM S/A.

Processo n.º 1.00.000.000043/2007-14. Reconheço
a DÍVIDA, referente a despesas de exercícios anteriores,
com fornecimento de passagens aéreas, para atender ao
Ministério Público Federal, no valor de R$ 830,02
(oitocentos e trinta reais e dois centavos), em favor da
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA., nos termos do
Decreto n.º 93.872/86, artigo 22, §§ 1º e 2º, alínea “a”.

Em 28 de Fevereiro de 2007.

Processo n.º 1.00.000.001668/2007-01. Reconheço
a DÍVIDA, referente a despesas de exercícios anteriores,
com prestação de serviços de manutenção do sistema de
supervisão e controle predial, para atender ao Ministério
Público Federal, no valor de R$ 412,32 (quatrocentos e doze
reais e trinta e dois centavos), em favor da ARAÚJO ABREU
ENGENHARIA S/A, nos termos do Decreto n.º 93.872/86,
artigo 22, §§ 1º e 2º, alínea “c”.

LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO
Secretário de Administração

Ordenador de Despesas

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 1ª REGIÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria nº 03, de 14 de fevereiro de 2007.

Estabelece procedimentos para a

salvaguarda de dados, informações,

documentos, processos, procedimentos e

materiais de natureza sigilosa, no âmbito

da Procuradoria Regional da República da

1ª Região.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista a necessidade de
regulamentar a tramitação dos processos, procedimentos e
demais dados, informações e documentos de natureza
sigilosa na PRR da 1ª Região, resolve

Art. 1º. As informações, os documentos, os dados,
os processos judiciais, os processos e procedimentos
administrativos a que seja atribuída natureza sigilosa,
conhecidos em decorrência do exercício da função, no âmbito
desta Procuradoria Regional da República da 1ª Região, serão
resguardados e protegidos na forma desta Portaria.

Parágrafo único. Toda autoridade responsável
pelo manuseio de dados ou informações contidos em
processos ou procedimentos considerados sigilosos
providenciará para que o pessoal sob suas ordens conheça
integralmente as medidas de segurança ora estabelecidas,
zelando pelo seu fiel cumprimento.

Art. 2º. Os processos judiciais identificados pela
Justiça Federal como sigilosos, assim continuarão
classificados, de acordo com a indicação aposta no
documento ou na capa dos autos, conforme disposto na
Portaria Diges/Presi nº 846, de 23.11.2001, do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.

Art. 3º. Os processos e procedimentos
administrativos de caráter sigiloso, assim identificados de
acordo com a normatização da unidade administrativa de
origem, continuarão classificados como sigilosos em sua
tramitação pela PRR da 1ª Região.

Art. 4º. Os processos judiciais considerados
sigilosos serão registrados no sistema de acompanhamento
processual da PRR da 1ª Região, resguardadas a integridade
e a confiabilidade dos dados.

Parágrafo único. No registro e anotação, os
nomes dos requeridos serão omitidos, sendo registrada a
expressão “SIGILOSO” em seu lugar.

Art. 5°. Os processos e procedimentos
administrativos classificados como sigilosos serão
registrados no sistema eletrônico utilizado pelos Núcleos
da PRR da 1ª Região, resguardadas a integridade e a
confiabilidade dos dados.

§ 1º. No registro e anotação, os nomes dos
requeridos serão omitidos, sendo registrada a expressão
“SIGILOSO” em seu lugar.

Art. 6°. Os processos sigilosos que forem
encaminhados envelopados, pelo TRF da 1ª Região, à
Coordenadoria de Controle Processual, serão registrados e
distribuídos com base nos dados informados na etiqueta,
se suficientes, e encaminhados ainda envelopados ao
gabinete do Procurador Regional da República a que forem
distribuídos.

§ 1°. Quando num mesmo envelope forem
acondicionados dois ou mais processos ou  procedimentos
sigilosos que não guardem relação entre si, a Coordenadoria
de Controle Processual, pelo funcionário designado na forma
do art. 13, fica autorizada a abrir o envelope e proceder a
distribuição dos feitos, a fim poder determinar a correta
distribuição ao mesmo Procurador Regional.

§ 2°. O mesmo procedimento será adotado quando
as informações constantes da etiqueta aposta no envelope
não forem suficientes para a distribuição do processo.
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§ 3°. Procedida a distribuição, ato contínuo, o
processo será novamente envelopado e imediatamente
encaminhado ao gabinete do Procurador Regional.

§ 4°. Na hipótese de serem encaminhados
processos sigilosos pelo TRF da 1ª Região sem estarem
devidamente envelopados, a Coordenadoria de Controle
Processual fará a distribuição do feito consoante o art. 4°, e
o envelopará antes do encaminhamento ao gabinete, sem
prejuízo da comunicação do fato, por escrito, ao servidor
encarregado no TRF da 1ª Região.

Art. 7°. Os Núcleos adotarão os procedimentos
descritos no artigo 6° e seus parágrafos, com relação aos
processos e procedimentos sigilosos que lhes forem
encaminhados.

Art. 8°. Em nenhuma hipótese documentos
sigilosos, juntados aos processos ou isoladamente,
tramitarão em caráter ostensivo, isto é, sem estarem
devidamente envelopados, pelas dependências da PRR1ª
da Região.

Art. 9°. No gabinete, os documentos, processos
e procedimentos sigilosos somente serão manuseados pelo
Procurador Regional ou pelas pessoas por ele designadas,
na forma do art. 12.

Art. 10. Ressalvado o disposto nos artigos 2° e
3°, caberá exclusivamente ao Procurador Regional da
República a quem forem distribuídos documentos,
informações, processos e procedimentos administrativos,
determinar a aposição ou retirada da chancela de sigiloso,
em despacho fundamentado.

Parágrafo único. Definido como sigiloso, o
documento, processo ou procedimento receberá aposição
de etiqueta ou carimbo em cor vermelha com a indicação
“SIGILOSO”.

Art. 11. A PRR da 1ª Região, no prazo de 120 dias,
passará a manter registro eletrônico das manifestações
sigilosas, cujo acesso, mediante senhas pessoais, será
restrito ao Procurador-Chefe, ao Procurador Regional
vinculado, aos servidores por ele designados na forma do
art. 12 desta Portaria, e aos servidores da Coordenadoria de
Controle Processual, dos Núcleos e da Divisão de Informática
designados na forma do art. 13.

Art. 12. O Procurador Regional, a seu critério,
poderá indicar um ou mais servidores de seu gabinete, sob
sua exclusiva e total responsabilidade, a quem competirá
receber, custodiar e manusear as informações, os
documentos, os processos judiciais, os processos e
procedimentos administrativos sigilosos.

Parágrafo único. Os servidores indicados na
forma do caput deste artigo serão designados pelo
Procurador Regional, com comunicação ao Procurador-
Chefe, à Coordenadoria de Controle Processual e aos
Núcleos, vedada a indicação de estagiários.

Art. 13. A Coordenadoria de Controle Processual
e os Núcleos indicarão os servidores autorizados a manusear
e distribuir os processos sigilosos naquelas unidades,
respectivamente; a Divisão de Informática indicará os
servidores autorizados a manter e atualizar o registro das
manifestações sigilosas referidas no art. 11

Parágrafo único. Os servidores indicados na
forma do caput deste artigo serão designados por ato do
Procurador-Chefe, vedada a indicação de estagiários.

Art. 14. É vedado a servidor não autorizado, nos
termos desta Portaria, manusear dados, documentos,
procedimentos ou processos sigilosos, ressalvado o mero
transporte de um setor a outro, e o seu recebimento pelo
setor, desde que devidamente envelopados e lacrados.

Art. 15. Em hipótese nenhuma, estagiários
poderão manusear ou receber documentos, processos e
procedimentos de natureza sigilosa. O mero transporte
somente será permitido, em caráter excepcional, desde que
envelopado e lacrado, devendo assim ser mantido.

Art. 16. Elaborada a manifestação do Procurador
Regional, os processos judiciais sigilosos, acompanhados
da referida manifestação, serão devolvidos à Coordenadoria
de Controle Processual envelopados e identificados por
etiqueta aposta no envelope.

Parágrafo único. É responsabilidade do
Procurador Regional ou dos servidores designados na forma
do art 12 a destruição imediata de eventuais minutas
produzidas antes do texto final encaminhado a juízo.

Art. 17. As manifestações em processos ou
procedimentos sigilosos, quando digitados em computador,
deverão ser gravadas em unidades removíveis, devidamente
etiquetadas e identificadas com a palavra “SIGILOSO”. O
Procurador Regional, se optar por mantê-las no disco rígido
de seu computador de serviço, assume exclusiva
responsabilidade pela decisão tomada, devendo protegê-
las com o uso adequado de senhas.

Art. 18. A Coordenadoria de Controle Processual,
antes de encaminhar os processos judiciais sigilosos ao
TRF da 1ª Região, abrirá o envelope e conferirá o feito com
a respectiva manifestação, o número de volumes e anexos,
após o que providenciará o reenvelopamento e lacre, para o
devido envio, identificado por etiqueta aposta no envelope,
ao Tribunal, observado o disposto no art. 13. pelo servidor
designado na forma do art. 13 quanto aos servidores
autorizados a faze-lo.

Art. 19. A Coordenadoria de Controle Processual
exigirá recibo do servidor encarregado dos autos judiciais
sigilosos no Tribunal Regional da 1ª Região, bem como o
número de volumes e anexos, e da respectiva manifestação.

Art. 20. Para fins de atuação em sessão, o gabinete
do Procurador Regional providenciará cópia da manifestação
sigilosa, que deverá ser encaminhada em invólucro opaco,
lacrado e rubricado, com a identificação do processo a que
se refere, à Coordenadoria de Controle Processual, que
manterá a sua guarda e providenciará sua entrega ao
Procurador Regional encarregado da respectiva sessão de
julgamento no TRF da 1ª Região.

§ 1°. Somente o Procurador Regional designado
para a sessão poderá abrir o envelope e fazer uso da cópia
da manifestação.

§ 2º.  Caso outro Procurador Regional tenha que
oficiar nos autos ou comparecer à sessão de julgamento de
processo sigiloso, deverá comunicar previamente o fato ao
Procurador-Chefe, para seu conhecimento, independente de
deferimento.

§ 3°. Ao término da sessão, o Procurador
devolverá a manifestação sigilosa em envelope lacrado e
rubricado ao auxiliar de plenário, que a devolverá à
Coordenadoria de Controle Processual, encarregada da sua
guarda.
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Art. 21. A reprodução de documentos, processos
e procedimentos sigilosos depende de requisição escrita
do Procurador Regional ou de um dos servidores designados
na forma do artigo 12.

 § 1°. A requisição conterá o número do processo
ou procedimento, nome e assinatura do requisitante,
matrícula do servidor, quando requisitante, datas da
solicitação e entrega das respectivas cópias, nome e matrícula
do servidor que fez a reprodução.

§ 2°. O responsável pela reprodução entregará
ao requisitante todas as cópias feitas, ainda que defeituosas.

§ 3°. O servidor designado na forma do art. 12
deverá acompanhar a feitura das cópias de documentos,
processos ou procedimentos sigilosos, destruindo
imediatamente as cópias defeituosas e qualquer material que
possa dar origem a reprodução não autorizada de material
sigiloso.

§ 4°. A cópia receberá o mesmo tratamento
conferido ao original sigiloso.

§ 5º. Considerada a conveniência, por
decisão do Procurador Regional a quem hajam sido
distribuídos os autos, poderá ser providenciada a
digitalização de peças de processos ou procedimentos tidos
por sigilosos, aplicando-se a essa digitalização e sua
conservação os mesmos requisitos de proteção, objetivando
resguardar a integridade e o sigilo.

Art. 22. A não observância dos procedimentos
determinados nesta Portaria, especialmente a tramitação de
autos e documentos, processos e procedimentos sigilosos
sem a devida acomodação em envelope, ou a deterioração
deste, deverá ser imediatamente comunicada por escrito ao
Setor da origem do documento, para as devidas
providências, sob pena de responsabilização.

Art. 23. Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Portaria nº 04, de 23 de fevereiro de 2007.

Fixa o horário de trabalho no âmbito da

Procuradoria Regional da República da 1ª

Região e regulamenta o cumprimento da

jornada de trabalho.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais e da competência delegada pela
Portaria PGR nº 708, de 20 de dezembro de 2006,

Considerando o disposto nas Portarias PGR nº
707 e PGR nº 708, de 20 de dezembro de 2006, e

Considerando os termos da Resolução TRF1 nº
7, de 23 de maio de 2000, que dispõe sobre a jornada de
trabalho e o horário de funcionamento da Justiça Federal de
1º e 2º graus da Primeira Região, resolve:

Art. 1º. O horário de funcionamento da
Procuradoria Regional da República da 1ª Região - PRR1 é
das 07h00min às 20h00min nos dias úteis, ininterruptamente,
de segunda a sexta-feira.

Parágrafo único. O público externo será atendido
no período das 12h00min às 19h00min.

Art. 2º. O membro do Ministério Público Federal

fixará o horário de trabalho do servidor lotado em seu
gabinete, na forma do art. 2º da Portaria PGR nº 708, de 20 de
dezembro de 2006, que estabelece:

“O membro do Ministério Público Federal fixará o
horário de trabalho do servidor lotado em seu gabinete,
observando a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais, a ser cumprida de segunda a sexta-feira entre as
7h e 20h, e o remeterá ao Secretário-Geral, por meio de
documento próprio (Anexo I).”

§ 1º. O formulário “Indicação de Horário de
Trabalho” especificado no Anexo I está disponível na
Intranet desta Regional para o devido preenchimento.

§ 2º. Caso o membro do Ministério Público Federal
não remeta o documento especificando o horário
anteriormente mencionado no prazo de 5 (cinco) dias da
entrada em vigor desta portaria, ou da respectiva
apresentação do servidor em seu gabinete, aplicar-se-á a
norma geral estabelecida para os demais servidores da PRR1.

Art. 3º. A jornada diária de trabalho dos servidores,
observando a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais, será de:

a) 7 (sete) horas diárias em turno corrido, com
início às 07h00 ou às 13h00min, e mais 5 (cinco) horas
semanais complementares no turno inverso, estabelecidas
em escalas individuais fixas, de acordo com o interesse da
Administração, ou

b) 8 (oito) horas diárias em dois turnos, das 09h00
às 12h00 e das 14h00 às 19h00 (intervalo de duas horas para
refeição) ou das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00
(intervalo de uma hora para refeição).

Art. 4º. O ocupante de cargo em comissão ou
função comissionada de todos os níveis submete-se a regime
integral de dedicação ao serviço (art. 3º, b), podendo ser
convocado em horário excedente ou em dia que não haja
expediente, sempre que houver interesse da Administração.

Art. 5º.  Os dirigentes das unidades
administrativas organizarão a jornada dos servidores que
lhes são subordinados de modo que as atividades não
sofram interrupção durante o horário de funcionamento
estabelecido no art. 1º, inclusive entre 12h00 e 14h00.

§ 1º. A jornada mínima de trabalho dos ocupantes
de cargo de chefia será de 8 (oito) horas diárias, com intervalo
de uma ou duas horas para refeição, observado o interesse
do serviço.

§ 2º. Na fixação da jornada de trabalho, deverá
ser observado o cumprimento de, no máximo, 10 (dez) horas
diárias.

Art. 6º. O Secretário Regional e o Chefe de
Gabinete do Procurador-Chefe remeterão o documento
especificado no Anexo I ao Procurador-Chefe, devidamente
preenchido e assinado por todos os servidores das
respectivas unidades, no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Após verificação, pelo
Procurador-Chefe, do cumprimento das normas
estabelecidas nesta portaria e nas Portarias PGR nº 707 e
708, de 20 de dezembro de 2006, os formulários (Anexo I)
serão encaminhados à Divisão de Pessoal para controle,
registro e arquivo.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de
março de 2007, revogadas as disposições em contrário.


