
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 1032, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.

Revoga  a  Portaria  PR-RJ-1552/2017  e  edita  nova  regulamentação  sobre
a implementação do teletrabalho na Procuradoria da República do Rio de
Janeiro e nas unidades municipais vinculadas e dá outras providências.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO RIO DE

JANEIRO, 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 56, 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;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência (artigo 37) e o direito à

saúde  e  à  segurança  no  trabalho  (artigos  6º,  7º,  inciso  XXII,  e  39,  §  3º,  da  Constituição  da

República);

CONSIDERANDO   a   Resolução   CNMP   n.º   157/2017,   aprovada,   por

unanimidade,  em  31  de  janeiro  de  2017  (Proposição  n° 1.00447/2016-80), publicada no Diário

Eletrônico do CNMP de 22 de fevereiro, e que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Ministério

Público  e  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  e  dá  outras  providências  e  Portaria

PGR/MPU n.º 39, de 28 de abril de 2017, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Ministério

Público da União;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  promover  meios  para  motivar  e  engajar  os

servidores  com os  objetivos  da  instituição,  bem como  a   possibilidade   de   imprimir   maior

produtividade  às  atividades  desempenhadas  e  a  necessidade  de  racionalizar  os  custos

operacionais  no  âmbito  do Ministério Público;

CONSIDERANDO  a  possibilidade  de  exercício  do  trabalho de  forma  remota,

dado  o  avanço  tecnológico,  mormente  em  razão  da implantação do processo eletrônico;

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;
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CONSIDERANDO  que  a  Lei  12.551/2011  equipara  os  efeitos  jurídicos  da

subordinação  exercida  por  meios  telemáticos  e informatizados à exercida por meios pessoais

ediretos;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  melhor  operacionalizar  a  Gestão  do

Teletrabalho da PR/RJ;

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria PR/RJ nº 1552/2017.

Art. 2º. O teletrabalho, regulamentado pela Portaria MPU/PGR nº 39, de 28 de abril

de 2017, observará, nas unidades da Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro, as

disposições suplementares desta Portaria.

Parágrafo único. Para os fins de que trata a presente Portaria:

I –teletrabalho: modalidade de trabalho realizada de forma remota, com a utilização

de recursos tecnológicos;

II -unidade menor: unidade de lotação funcional com chefia imediata vinculada;

III -chefia imediata: membro ou servidor ocupante de cargo em Comissão ou função

comissionada  de  natureza  gerencial,  aos  quais  se  reporta  diretamente  servidor  com vínculo  de

subordinação;

IV-chefia mediata: membro ou servidor ocupante de cargo em Comissão ou função

comissionada de natureza gerencial, aos quais se reporta diretamente a chefia imediata;

V -servidor:  todos  os  integrantes  do quadro de pessoal  do Ministério  Público  da

União, nos termos da Lei n.º 13.316/2016;

Art.  3º.  Atendidos  os  requisitos  da  Portaria  PGR/MPU  n.º  39/2017,  o  servidor

interessado em realizar o teletrabalho somente poderá ser indicado pela chefia imediata da unidade

ao qual estiver ordinariamente vinculado.

§1º As chefias imediatas poderão estabelecer critérios em seus respectivos setores

para a indicação, podendo ainda solicitar ao servidor a apresentação de relatórios das atividades

desempenhadas em teletrabalho.

Art. 4º. As chefias não poderão solicitar a substituição dos servidores designados para

realizar o  teletrabalho,  sendo expressamente vedada a  solicitação de qualquer auxílio  externo à

unidade do servidor colocado em regime de teletrabalho para atividades que deveriam ser realizadas

por ele.
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§1º.  Em  nenhuma  hipótese  o  servidor  vinculado  ao  Gabinete  de  Procurador  da

República,   em   regime   de   teletrabalho,   terá   suas  atribuições  transferidas  aos  setores

administrativos da PR/RJ.

§ 2º . É de exclusiva incumbência dos demais integrantes da equipe do Gabinete a

realização de eventual tarefa extraordinária, que não possa ser realizada remotamente pelo servidor

em teletrabalho, nem que possa aguardar sua chegada na sede da Procuradoria da República.

Art. 5º. É vedadaa retirada de qualquer documento físico da unidade pelo servidor em

regime de teletrabalho.

Parágrafo  único.  O  servidor  poderá  digitalizar  os  documentos  que  se  fizerem

necessários  ao  cumprimento  das  atividades  a  seremrealizadas em regime de teletrabalho,desde

que não onere de nenhuma forma a Administração, seja pelo uso de material de expediente, seja

pela utilização de mão de obra terceirizada.

Art. 6º. Durante a realização do teletrabalho, a convocação para comparecimento do

servidor às dependências da unidade na qual estiver lotado, pela chefia imediata ou de ordem desta,

sempre que houver necessidade ou interesse do serviço, deverá ser comunicada, preferencialmente,

por meio de correio eletrônico institucional, observado o horário de expediente da PR/RJ.

Parágrafo  único:  A  convocação  para  comparecimento  no  mesmo  dia  ,  que  trata

o  caput,  deverá  considerar  a  jornada  diária preestabelecida no regime presencial, a distância

entre a residência do servidor e a sede da unidade, bem como o tempo de deslocamento, devendo o

servidor, ao ser cientificado, justificar imediatamente a eventual impossibilidade de atendimento.

Art.  7º.  É  de  inteira  responsabilidade  do  servidor  lotado  em  gabinete  de

membro  designado  para  teletrabalho  informar  à  chefia imediata e  à Coordenadoria Jurídica e de

Documentação sobre eventuais licenças para tratamento médico durante o período de designação,

devendo,  ainda,  solicitar  o  cancelamento da referida  designação à  Coordenadoria  de Gestão de

Pessoas.

Art. 8º. Fica imediatamente cancelado o regime de teletrabalho de servidor lotado em

Gabinete de membro que, por qualquer motivo, afaste-se das funções, devendo o servidor retornar

no  mesmo dia  do  afastamento  do  membro  ao  regime  presencial,  observando-se  o  disposto  no

parágrafo único do Art. 6º, independentemente de qualquer manifestação do membro substituto.

§1º. É ônus do servidor em regime de teletrabalho manter contínuo contato com os

demais  integrantes  da  equipe  de  Gabinete  para  ter  conhecimento  de  eventual  e  imprevisível

afastamento do Procurador da República titular do Ofício ao qual esteja vinculado.



§2º. O contato referido no parágrafo anterior independe de publicação de portaria ou

de outro ato oficial, sendo ônus exclusivo do servidor em teletrabalho manter-se permanentemente

informado, por qualquer meio de comunicação possível, sobre os assuntos de interesse do Gabinete

ao qual é vinculado, notadamente sobre eventual e imprevisível afastamento do membro titular.

§3º.   O  cancelamento   de  que  trata   o   caput   não  exime  o   servidor   da

responsabilidade  do  cumprimento  das  metas  originalmente estabelecidas em acordo com a chefia

imediata, em especial as sujeitas aos prazos processuais e legais.

§4º. Durante o prazo de vinculação ao ofício de membro designado para atuar em

substituição (acumulação de  ofícios)  ou  lotação provisória,  poderá  haver  novas  designações  do

servidor para atuação em teletrabalho, a critério do membro a ser atendido, mediante envio, pelo

sistema Único, de documento assinado eletronicamente pelo membro atuante em substituição de

ofício à Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

§5º. Não se aplica a hipótese prevista no caput para os dias sem distribuição aos

membros.

§6º.  Nenhum  membro  substituto  poderá  autorizar  servidor  vinculado  ao  Ofício

substituído  ao  regime  de  teletrabalho  por período superior ao do exercício de suas atividades em

substituição no Ofício.

§7º.  A  avaliação  de  autorização  para  o  regime  de  teletrabalho  por  servidor

vinculado   a   Ofício   vago   caberá   ao   Coordenador   da  respectiva  Área,  consultada  a

Coordenadoria Jurídica e de Documentação.

§8º. O servidor que deixar de cumprir injustificadamente o disposto no caput e nos

§§ 1º e 2º ficará proibido de retornar ao regime de teletrabalho pelo período de um ano.

§9º. Na hipótese prevista no § 8º, o servidor poderá requerer ao Procurador-Chefe o

afastamento  da  proibição,  mediante  apresentação  da  justificativa  para  o  descumprimento,

permanecendo vedada a realização do teletrabalho até a decisão a ser proferida.

§10º. Nos casos de afastamento do Município onde está instalada a sede da unidade

de lotação ou da região metropolitana respectiva por servidor em regime de teletrabalho, autorizado

na forma prevista no §5º do art. 9º da Portaria PGR nº 39 de 28 de abril de 2017, a apresentação do

servidor à Unidade poderá ocorrer no primeiro dia útil subsequente, observando-se o disposto no

parágrafo único do Art. 6º.

Art.  9º.  O  membro  poderá  delegar  para  servidores  integrantes  do  Gabinete  o

acesso  aos  sistemas  de  informação  necessários  para aferição e monitoramento do cumprimento
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das metas estabelecidas, mediante envio de memorando assinado eletronicamente à Coordenadoria

de Gestão de Pessoas, que adotará as providências cabíveis para a delegação.

Parágrafo único. O servidor que receber a delegação de que trata o caput não poderá

efetuar a própria designação para teletrabalho.

Art.  10.  A  designação  para  o  teletrabalho  não  poderá  ser  superior  a  31(trinta  e

um)  dias  corridos,  sem  prejuízo  da  utilização de designações consecutivas para cumprimento

das atividades que, por sua natureza, excedam o referido período.

§1º. O servidor deverá comparecer à unidade pelo menos uma vez quando designado

para período entre 15 e 31 dias consecutivos.

§2º. O servidor em regime de teletrabalho pode, somente quando necessário e no

interesse da Administração, prestar serviços nas dependências do órgão a que pertence.

§3º.  O  servidor  beneficiado  por  horário  especial  previsto  no  art.  98  da  Lei

8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990,  ou  em  legislação específica terá preferência no regime de

teletrabalho, caso em que ficará vinculado às metas e às obrigações da citada norma, obedecido o

disposto no §1º. deste artigo.

Art. 11. Sempre que houver necessidade de se alterar designação efetuada no sistema

de teletrabalho, deverá a chefia imediata ou o servidor delegado comunicar à Coordenadoria de

Gestão de Pessoas por mensagem eletrônica do problema ocorrido, da justificativa para realização

da alteração e do respectivo plano de trabalho.

Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação.

Art. 13. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS

Este  texto  não  substitui  o  Publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  13  set.  2019.  Caderno
Administrativo, p. 35.
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