
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

PORTARIA Nº 239, DE 29 DE AGOSTO DE 2011. 

 

Revogada pela Portaria PRDF nº 142, de 23 de maio de 2018 

 

Altera dispositivos da Portaria PR/DF nº 188, de 18 de no-

vembro de 2008, publicada no Boletim de Serviço do MPF 

nº 22, da 2ª quinzena de novembro/2008, que regulamen-

tou o plantão de sobreaviso dos servidores no âmbito da 

Procuradoria da República no Distrito Federal, e dá outras 

providências. 

 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pela Portaria PGR nº 

393, de 11 de setembro de 1997, e pela Portaria PGR nº 184, de 08 de abril de 2011, conside-

rando a necessidade de adequação e normatização do plantão de sobreaviso dos servidores da 

PR/DF, RESOLVE alterar a Portaria nº 188, de 18 de novembro de 2008, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 1º – O plantão de sobreaviso dos servidores, no âmbito da PR/DF, realizar-

se-á com a finalidade de auxiliar os Procuradores Plantonistas no atendimento das demandas 

que recomendem atuação de urgência do Ministério Público Federal, especialmente as oriundas 

da Justiça Federal e do Departamento de Polícia Federal.    

Art. 2º – O plantão de sobreaviso será cumprido semanalmente, com início às 

19 horas de cada segunda-feira e término às 06:59 horas da segunda-feira seguinte. 

Art. 3º – Ficarão à disposição do plantão: 

I - um servidor da Seção de Transporte – ST/CA; 
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II – alternadamente, um servidor da Coordenadoria Jurídica – COORJU e um 

servidor ocupante de função de confiança - FC lotado em gabinete. 

Art. 4º – Compete à Coordenadoria de Administração - CA e à Coordenadoria 

Jurídica – COORJU,  até o quinto dia útil de cada mês, a indicação, à Chefia de Gabinete do 

Procurador-Chefe, dos servidores que figurarão na escala de plantão. 

Parágrafo único - A escala a que se refere o caput será elaborada pela Chefia de 

Gabinete do Procurador-Chefe, com periodicidade bimestral. 

Art. 5º – O servidor da Seção de Transporte – ST/CA, durante o cumprimento 

do plantão, ficará com telefone celular funcional, com vistas a informar o Procurador Planto-

nista acerca das demandas de urgência que surgirem. 

Art. 6º – São atribuições do servidor da Seção de Transporte – ST/CA: 

I – informar ao chefe imediato e à Chefia de Gabinete qualquer eventualidade 

que o impossibilite de cumprir a semana do plantão; 

II – portar, durante o período previsto para o plantão, o telefone celular funcional 

disponibilizado pela Administração, devendo atender a todas as ligações; 

III – permanecer, durante o exercício do plantão de sobreaviso, disponível para 

eventual comparecimento à PR/DF, de forma ágil e rápida; 

IV – receber documentação e processos, quando acionado pelo servidor planto-

nista da Justiça Federal, da Polícia Federal ou de outros órgãos; 

V – entrar em contato com os Procuradores Coordenadores Cível e Criminal, 

caso não seja possível contatar o Procurador Plantonista; 

VI – conduzir o expediente recebido até o local onde se encontre o Procurador 

Plantonista; 

VII – proceder à entrega dos autos e/ou documentos na Justiça Federal ou no 

Departamento de Polícia Federal, após a manifestação do Procurador Plantonista; 

VIII – remeter todos os recibos à Coordenadoria Jurídica – COORJU, para re-

gistros necessários e posterior arquivamento, no primeiro dia útil subsequente ao término do 

plantão. 

Art. 7º – O servidor da Seção de Transporte – ST/CA, ao ser contatado pela 

Justiça Federal, pelo Departamento de Polícia Federal ou por qualquer outro órgão, deverá, 

necessariamente, antes de proceder ao contato com o Procurador Plantonista, identificar as se-

guintes informações: 

  I -  nome da pessoa que contatou o telefone de plantão da PR/DF; 

  II – sendo servidor público, o cargo que ocupa; 

 



 

  III - telefone para contato; 

  IV - local onde se encontra; 

  V - a natureza do expediente a ser entregue ao MPF (ex. inquérito policial, ofício 

de comunicação de flagrante, relaxamento de prisão, liberdade provisória, etc.) e a finalidade 

da sua remessa à PR/DF (ex. manifestação, concessão de prazo, etc.); 

  VI - indagar ao servidor da Justiça Federal, da Polícia Federal ou do órgão res-

ponsável pelo contato, se, após a manifestação do MPF, haverá servidor na instituição de origem 

para o recebimento dos autos e/ou documentos. 

  Art. 8º - O quadro de empregados terceirizados desta Procuradoria não está au-

torizado, pela Chefia da Unidade, a receber e/ou ficar na guarda de autos judiciais e adminis-

trativos oriundos do plantão. 

  Parágrafo único. Caso haja determinação do Procurador Plantonista autorizando 

o recebimento e/ou guarda, tal fato deverá ser comunicado, por escrito, à COORJU, para fins 

de registro. 

Art. 9º – O servidor da Coordenadoria Jurídica – COORJU, assim como o ocu-

pante de FC lotado em gabinete, durante o cumprimento do plantão de sobreaviso, permanecerá 

à disposição do Procurador Plantonista para pronto comparecimento à PR/DF, com intuito de 

proceder à realização de eventuais pesquisas e outras tarefas reputadas necessárias à manifes-

tação do Parquet Federal. 

Art. 10 – São atribuições do servidor da COORJU e dos Gabinetes: 

I - informar ao chefe imediato e à Chefia de Gabinete qualquer eventualidade 

que o impossibilite de cumprir a semana do plantão; 

II – apresentar-se ao Procurador Plantonista, no início do período do plantão de 

sobreaviso, informando o número de telefone no qual poderá ser encontrado, caso necessário; 

III – permanecer, durante o exercício do plantão, disponível para eventual com-

parecimento à PR/DF, de forma ágil e rápida; 

Art. 11 – O período efetivamente trabalhado pelo servidor plantonista será lan-

çado  pelo gestor de frequência no Grifo, de acordo com a regulamentação da PGR. 

Parágrafo único. O lançamento a que se refere o caput está condicionado ao en-

vio de memorando, pelo servidor plantonista, ao gestor de frequência, com a concordância do 

Procurador Plantonista. 

 

 

 

 



 

Art. 12 – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Art. 13 – Revogam-se as disposições contrárias. 

 

   ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA 

               PROCURADORA-CHEFE 

 

 

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, ano 25, n. 16, p. 168-169, ago. 

2011. 
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