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Portaria nº 46, de 14 de abril de 2011. 
 

Institui o Sistema de Transporte Ecológico – EcoTransporte, da PRR 

– 1a Região. 

 

O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 
1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e tendo em vista 
os termos da Portaria PGR nº 453, de 15 de setembro de 2010, RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir o Sistema de Transporte Ecológico – EcoTransporte, no âmbito da PRR – 1a Região.  
Art. 2º. O EcoTransporte é destinado ao uso exclusivo dos servidores e estagiários lotados na PRR – 1a 

Região.  
§1º. Mediante autorização especial emitida pelo Secretário Regional da PRR – 1a Região, o 

EcoTransporte pode ser utilizado por usuários não enquadrados no caput deste artigo. 
§2º. Para utilização do EcoTransporte, o usuário deve apresentar identificação funcional ou a 

autorização especial prevista no parágrafo anterior. 
Art. 3º. O EcoTransporte destina-se ao transporte dos usuários de que trata o artigo 2º desta Portaria, no 

percurso entre a Rodoviária de Brasília e as instalações da PRR – 1a Região, e vice-versa. 
Parágrafo único. Os servidores e estagiários interessados na utilização do EcoTransporte devem 

cadastrar-se perante a Seção de Transporte, informando os horários previstos de utilização do Sistema em formulário próprio. 
Art. 4º. O EcoTransporte deve ser implementado por esta PRR – 1a Região, utilizando veículos 

integrantes de sua frota ou veículos de terceiros, neste caso, contratados mediante procedimento especifico previsto em lei. 
Art. 5º. Compete à Seção de Transporte, auxiliada pelas Assessorias de Integração de Gestão 

Socioambiental, planejar e executar o EcoTransporte, devendo: 
I – formular as escalas e os itinerários de funcionamento do EcoTransporte, podendo criar ou suprimir 

viagens, conforme a necessidade e o volume de usuários; e 
II – elaborar relatórios informando o número de viagens diárias e o número de usuários por viagem, 

com o objetivo de verificar a eficiência do EcoTransporte. 
Art. 6º. É vedado: 
I – alteração de itinerário; 
II – mudança de horário de saída, sem aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas; e 
III – viagem de passageiros em pé. 
Art. 7º. Fica proibida a utilização do EcoTransporte: 
I – em atividade de caráter particular; 
II – no transporte de familiares; e 
III – no transporte de pessoas não previstas no artigo 2º desta Portaria, salvo se autorizadas na forma do 

§1º do mesmo artigo. 
Art. 8º A empresa contratada para operar o EcoTransporte deve observar a legislação de regência sobre 

transporte de pessoas, responsabilizando-se por eventuais danos causados aos usuários do EcoTransporte e a terceiros. 
Art. 9º. A utilização do EcoTransporte está limitada aos horários e capacidade máxima de lotação 

prevista em ato específico do Secretário Regional da PRR – 1a Região, sendo que o esgotamento da capacidade não exime o 
usuário do cumprimento do horário de trabalho, na forma fixada em regulamento. 

Art. 10. Em razão da implementação do EcoTransporte, não será concedido Auxílio-Transporte aos 
servidores e estagiários referente ao percurso servido pelo referido Sistema. 

Parágrafo único. Durante o período de implantação do Sistema - Projeto Piloto, a ser definido por ato do 
Secretário Regional da PRR – 1a Região, o Auxílio-Transporte somente deve ser descontado dos servidores e estagiários que 
fizerem uso efetivo do transporte. 

Art. 11. Cabe ao Secretário Regional da PRR – 1a Região dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação do 
disposto nesta Portaria, sendo os casos omissos decididos pelo Procurador-Chefe Regional. 

Art. 12º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Portaria nº 47, de 14 de abril de 2011. 
 

Regulamenta os critérios que definem a lotação dos estagiários de 

nível superior do curso de Direito, na PRR – 1ª Região. 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, 

no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e tendo em vista o disposto na 
Portaria PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 2010, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 576, de 12 de novembro de 2010, 
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que regulamenta o Programa de Estágio no âmbito do Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério 
Público da União, RESOLVE: 

Art. 1º. Regulamentar os critérios que definem a lotação dos estagiários de nível superior do Programa 
de Estágio do curso de Direito da PRR – 1ª Região, conforme normas estabelecidas por esta Portaria. 

DOS OBJETIVOS 
Art. 2º. O Programa de Estágio do curso de Direito da PRR – 1ª Região tem por objetivo proporcionar 

aos estudantes de Direito, regularmente matriculados em instituições de ensino superior conveniadas com a PRR – 1ª Região, 
o exercício de atividades correlatas à sua formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na 
instituição de ensino, não gerando vínculo empregatício com a Unidade. 

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTÁGIO 
Art. 3º. O Procurador-Chefe Regional da PRR – 1ª Região deve designar 03 (três) ou mais Procuradores 

Regionais da República para, sob a presidência de um deles, integrarem a Comissão de Seleção de Estágio. 
Art. 4º. Cabe à Comissão de Seleção de Estágio, com o apoio da Divisão de Recursos Humanos, redigir 

e divulgar o edital de convocação para o processo seletivo, organizar, elaborar, aplicar e corrigir a prova escrita, bem como 
propor ao Procurador-Chefe Regional sugestões necessárias ao aperfeiçoamento do processo seletivo de estagiários de 
Direito. 

§ 1º. A elaboração e a correção da prova escrita é atribuição da Comissão de Seleção de Estágio da Área 
de Direito.  

§ 2º. A aplicação da prova é atribuição do Setor de Estágio da PRR – 1ª Região. 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 5º. Lotação inicial é a primeira distribuição dos candidatos aprovados a cada processo seletivo para 

preenchimento das vagas disponíveis em cada gabinete ou núcleo. 
Parágrafo único. A distribuição dos candidatos aprovados durante a lotação inicial deve respeitar a 

ordem de classificação no processo seletivo e a opção do turno de realização de estágio assinalado pelo estudante no ato da 
inscrição no processo seletivo, bem como, tanto quanto possível, a lista de antiguidade dos Procuradores na carreira 
publicada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Art. 6º. Reposição é o preenchimento de vagas surgidas em razão de rescisão ou término de contrato de 
estágio. 

§ 1º. Os pedidos de reposição devem ser formulados por escrito, preferencialmente por mensagem 
eletrônica, pelo supervisor do estagiário e encaminhados à Divisão de Recursos Humanos da PRR – 1ª Região, sendo 
atendidos por ordem cronológica. 

§ 2º. A reposição somente deve ser solicitada a partir da conclusão da lotação inicial e limitar-se-á à 
existência de candidatos aprovados no processo seletivo, bem como ao seu prazo de validade. 

§ 3º. Para o cumprimento do exposto no parágrafo anterior, a conclusão da lotação inicial deve ser 
publicada nos meios de comunicação internos adequados, a critério da Assessoria de Comunicação da PRR – 1ª Região.  

DOS ESTAGIÁRIOS 
Art. 7º. São aptos a participar do Programa de Estágio os estudantes regularmente matriculados em 

curso de Direito oferecido por instituição conveniada com a PRR – 1ª Região e que preenchem os requisitos estabelecidos no 
edital de convocação para o processo seletivo. 

DA LOTAÇÃO INICIAL DOS ESTAGIÁRIOS 
Art. 8º. Os estagiários devem ser lotados, prioritariamente, nos gabinetes dos Procuradores Regionais da 

República, sendo atendidos, em seguida, o gabinete do Procurador-Chefe Regional e o gabinete do Procurador Regional 
Eleitoral. 

Parágrafo único. O atendimento aos Núcleos e ao Ofício do Ministério Público junto ao CADE fica 
condicionado à disponibilidade de vagas, a critério do Procurador-Chefe Regional. 

Art. 9º. Podem ser lotados até 02 (dois) estagiários em cada gabinete, de acordo com o turno indicado 
pelo gabinete/núcleo e com o horário que o candidato tiver disponibilidade.  

§ 1º. Nenhum outro critério será observado para a distribuição dos estagiários, além do previsto no 
caput deste artigo. 

§ 2º. Após preenchida a primeira vaga inicial de cada gabinete, proceder-se-á ao preenchimento da 
segunda vaga inicial. 

§ 3º. Caso o membro não queira permanecer com o estagiário pode ser feita a permuta com estagiário de 
outro gabinete, limitada a 2 (duas) permutas por gabinete. 

§ 4º. Somente se excepcionará a ordem cronológica dos pedidos de reposição quando se tratar de 
lotação inicial devido à chegada de novo Procurador Regional. 

§ 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, prevalece o critério de antiguidade caso haja carência de 02 
(dois) estagiários em gabinete de Procurador Regional mais antigo. 

DOS CRITÉRIOS DE RELOTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 
Art. 10. Relotação é a alocação em outro gabinete ou núcleo de estagiário já contratado e colocado à 

disposição da Divisão de Recursos Humanos em caráter definitivo ou provisório. 
§ 1º. A relotação em caráter definitivo ocorre nos casos de remoção, promoção, aposentadoria ou outros 

casos em que houver desligamento de Procurador Regional desta Unidade e no caso de o estagiário ser colocado à disposição 
da Divisão de Recursos Humanos definitivamente. 
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§ 2º. A relotação em caráter provisório ocorre durante os períodos de férias, licença-prêmio e 
afastamentos prolongados de Procurador Regional, desde que autorizado pelo supervisor. 

§ 3º. O supervisor deve colocar o estagiário à disposição para relotação mediante encaminhamento de 
documento escrito encaminhado à Divisão de Recursos Humanos. 

§ 4º. A relotação também pode ser feita mediante prévio acordo entre membros, devendo ser 
imediatamente comunicada à Divisão de Recursos Humanos pelo supervisor por meio de documento escrito para que sejam 
tomadas as providências necessárias. 

§ 5º. A relotação em caráter definitivo de estagiários colocados à disposição da Divisão de Recursos 
Humanos obedece a ordem cronológica dos pedidos de reposição e a relotação em caráter provisório obedece a ordem da 
lista de antiguidade na carreira. 

§ 6º. Nos casos especificados acima, pode ocorrer entrevista entre o estagiário e o novo supervisor do 
estágio, para verificação da adequação do perfil do candidato ao novo gabinete ou núcleo. 

§ 7º. Caso não haja vaga ou haja recusa em receber o estagiário em outro gabinete, será providenciado o 
seu desligamento do programa de estágio da PRR – 1ª Região. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 11. Os casos omissos e duvidosos devem ser resolvidos pelo Procurador-Chefe Regional, ouvida, 

quando for o caso, a Comissão de Seleção de Estágio. 
Art. 12. Revoga-se a Portaria PRR1 nº 50, de 27 de junho de 2008 – publicada no Boletim de Serviço 

do MPF nº 12, da 2ª quinzena de junho de 2008 –, e suas alterações. 
 
RETIFICAÇÃO 
 

Retificação da Ordem de Serviço Extraordinária GABPCR/PRR1 nº 03/2011 –  publicada no Boletim de 
Serviço nº 06 da 2ª quinzena de março de 2011, págs. 165-166 – Onde se lê: "1ª TURMA SUPLEMENTAR – 
PROCURADOR: CARLOS FREDERICO SANTOS", Leia-se: "1ª TURMA SUPLEMENTAR –  PROCURADOR: 
ELIANA PÉRES TORELLY DE CARVALHO"; Onde se lê: "5ª TURMA SUPLEMENTAR – DIA: 5-12-19-26", Leia-se: 
"5ª TURMA SUPLEMENTAR –  DIA: 06-13-27". 

 
ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 

Procurador-Chefe Regional 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
 

Portaria nº 30, de 01 de abril de 2011. 
 

Institui o Núcleo Eleitoral no âmbito da Procuradoria Regional da 

República da 2ª Região.  

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos pela Portaria PGR nº 316, de 24 de junho de 
2010, e tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 393, de 11 de setembro de 1997, RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir o Núcleo Eleitoral no âmbito da Procuradoria Regional da República da 2ª Região. 
Art. 2º. Alocar a vaga criada pela Portaria PGR nº 84, 1º de março de 2011, no Núcleo Eleitoral. 
Art. 3º. O Núcleo Eleitoral será composto pelo Procurador Regional Eleitoral e pelo Procurador 

Regional Eleitoral Substituto. 
Art. 4º. Decorrerá de processo eletivo a designação, pelo Procurador-Geral da República, do Procurador 

Regional Eleitoral, pelo período de dois anos, permitida uma recondução.  
Parágrafo único. Poderão concorrer à eleição os membros lotados e em exercício na Procuradoria 

Regional da República da 2ª Região. 
Art. 5º. O preenchimento da vaga deixada pelo Procurador Regional Eleitoral eleito se dará mediante 

licitação, com base no critério de antiguidade, entre os Procuradores Regionais da República que manifestarem interesse. 
Art. 6º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ 
Procuradora-Chefe Regional 

 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE, EM EXERCÍCIO 

 

EDITAL Nº 01 
Em, 11 de abril de  2011. 

 


