
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PORTARIA N° 309, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

Disciplina o exercício do plantão para atendimento de demandas urgentes do
MPF em MT, fora do horário de expediente normal, em atenção à Resolução
CSMPF n° 159/2015, bem como estabelece outras providências correlatas.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO

GROSSO, no uso das  atribuições  que lhe  foram conferidas  pelo  inciso II  do artigo  50 da  Lei

Complementar nº 75/  199  3, pelo artigo 56 do Anexo da Portaria PGR/MPF n° 357  /2015 (Regimento

Interno Diretivo do Ministério Público Federal) e pelo artigo 33 do Anexo da Portaria SG/MPF nº

382/2015 (Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal);

CONSIDERANDO a  Resolução  CSMPF n°  159/2015,  alterada  pelas  Resoluções

CSMPF nº  160/2015 e  nº  191/2019,  que fixou regras  orientadoras  do exercício  de plantão  nas

unidades do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO a  Portaria PGR/MPU nº 78, de 21/08/2019, que regulamenta o

direito dos servidores à folga compensatória decorrente de plantão cumprido nos finais de semana,

feriados, dias de ponto facultativo e recesso forense;

CONSIDERANDO  a  edição  da  Portaria  Conjunta  nº001/2016/DIREF,  de

04/10/2016, que estabelece a comunicação exclusivamente por meio eletrônico, durante o plantão,

no âmbito do sistema de justiça federal em Mato Grosso;

CONSIDERANDO  as  deliberações  tomadas  nas  reuniões  do  Colégio  de

Procuradores da República lotados em MT, nos dias 24/06/2013, 03/02/2016 e 26/08/2019;

RESOLVE:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I
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Do funcionamento do plantão

Art.  1º  -  Fica  regulamentado  o  plantão  na  Procuradoria  da  República  em Mato

Grosso e em suas unidades municipais para atendimento de demanda urgente que exija atuação

imediata de membro do MPF fora do horário de expediente normal.

Art.  2º  -  O plantão do MPF em MT funcionará por meio  de 04 (quatro) escalas

específicas:

I  -  a  primeira  para  atender  as  demandas  urgentes  surgidas,  fora  do  horário  de

expediente,  na área de atribuição da Procuradoria da República em MT (municípios  da área de

competência da Seção Judiciária de MT, assim como das Subseções Judiciárias de Diamantino e de

Juína), ressalvados nos períodos indicados nos incisos III e IV;

II  -  a  segunda  para  atender  as  demandas  urgentes  surgidas,  fora  do  horário  de

expediente, na área de atribuição das Procuradorias da República nos Municípios de Cáceres, Sinop,

Rondonópolis e Barra do Garças (municípios da área de competência das Subseções Judiciárias de

Cáceres, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças), ressalvados nos períodos indicados nos incisos

III e IV;

III - a terceira para atender as demandas urgentes surgidas, em todo o Estado de MT,

no período do recesso forense de final de ano;

IV - a quarta para atender as demandas urgentes surgidas, em todo o Estado de MT,

no período dos feriados de “Carnaval” e da “Semana Santa”.

Parágrafo único - Os plantões terão início às 17h30 e encerramento às 07h30 do dia

útil subsequente.

Art. 3º - A Chefia de Gabinete da PR/MT será responsável por elaborar e controlar as

escalas de membros e de servidores plantonistas designados.

§1º - As escalas anuais para o ano seguinte serão elaboradas até o dia 15 (quinze) de

novembro e, após aprovadas pelo Procurador-Chefe,  serão divulgadas para todos os membros e

servidores plantonistas do MPF lotados em MT, abrindo-se prazo de 10 dias corridos para eventuais

impugnações.

§2º - As impugnações às escalas de plantão serão julgadas pelo Procurador-Chefe da

PR/MT, com possibilidade de recurso para o Colégio de PRs de MT.

§3º - Após a definição das escalas anuais de plantão pelo Procurador-Chefe ou pelo

Colégio de PRs de MT (em grau de recurso), será publicado documento abrangendo as 04 (quatro)

escalas anuais de plantonistas.



Capítulo II

Da designação para o plantão ordinário

Art. 4º - A designação de membros e de servidores do MPF para o plantão ordinário

será realizada por meio de portaria mensal do Procurador-Chefe, conforme escalas elaboradas pela

Chefia de Gabinete, observando-se os critérios estabelecidos neste artigo.

§1º - Todos os membros do MPF lotados na PR/MT e nas PRMs de MT constarão

das escalas para atendimento de casos urgentes aportados fora do horário de expediente, em ordem

de antiguidade (dos mais antigos para os mais recentes), seguindo as escalas do ano anterior e os

critérios definidos nesta portaria.

§2º - A escala de plantão da capital será composta pelos membros do MPF lotados na

PR/MT e na PRM/Juína.

§3º - A escala de plantão do interior será composta pelos membros do MPF lotados

nas PRMs de Cáceres, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças.

§4º - O Procurador da República plantonista ficará de sobreaviso, acompanhado de

um servidor (ocupante de FC de assessor de PR, ocupante de cargo em comissão CC-2 ou analista

processual).

§5º - A designação de assessor para o plantão da capital observará escala própria,

independente do membro do MPF escalado, sendo primeiramente designados os ocupantes de CC-2

e, em seguida, os exercentes de FC-2, observando-se ainda a ordem sequencial dos Ofícios (do 1º ao

14º).

§6º - A designação de assessor para o plantão do interior será feita pelo Procurador

da República plantonista, conforme os critérios definidos por cada unidade.

Capítulo III

Da designação para o plantão no recesso forense

Art.  5º  -  No  recesso  forense,  serão  designados  02  (dois)  membros  do  MPF

plantonistas,  cada  um responsável  por  metade  do período do recesso  forense,  consoante escala

específica, que seguirá a ordem inversa de antiguidade (dos mais recentes para os mais antigos),

excluídos aqueles que já se responsabilizaram pela incumbência mais recentemente.



§1º  -  O  plantão  de  recesso  poderá  ser  realizado,  integral  ou  parcialmente,  por

Procurador da República que se voluntariar, mediante anuência do membro do MPF originalmente

escalado.

§2º - A escala específica de plantonistas no recesso forense seguirá a atual sequência

já existente.

Art. 6º - A escala dos servidores designados para o plantão no recesso forense será

composta pelos servidores da Procuradoria da República em MT, lotados em gabinetes, ocupantes

de CC2 e exercentes de FC2.

§1º - A ordem de antiguidade no exercício da FC2 ou do CC2 será o critério utilizado

para escolha do dia de preferência na escala.

§2º  –  Eventuais  voluntários  que  se  disponibilizem a  realizar  mais  de  um dia  de

plantão terão preferência na escolha em detrimento dos mais antigos que optem por apenas um dia.

§3º  -  Caso  o  número  de  servidores  seja  superior  aos  dias  de  recesso,  ficarão

desonerados os mais antigos que ainda não tenham recebido o benefício nos anos anteriores.

§4º - Em caso de exoneração ou afastamento involuntário de algum dos servidores

escalados, aqueles que foram desonerados reassumirão o plantão, seguindo a ordem de antiguidade

invertida (do mais novo para o mais antigo dentre os desonerados).

Capítulo IV

Da designação para o plantão nos feriados de “Carnaval” e da “Semana Santa”

Art. 7º – No período dos feriados prolongados de “Carnaval” e da “Semana Santa”,

os membros do MPF serão designados conforme escala específica, na ordem de antiguidade (dos

mais  antigos  para  os  mais  recentes),  excluídos  aqueles  que  já  se  responsabilizaram  pela

incumbência mais recentemente e/ou que realizaram o plantão de recesso do ano anterior.

§1º  -  Os  plantões  dos  feriados  prolongados  de “Carnaval”  e  da “Semana  Santa”

poderão  ser  realizados  por  Procurador  da  República  que  se  voluntariar,  mediante  anuência  do

membro do MPF originalmente escalado.

§2º - A escala específica de membros do MPF plantonistas dos feriados prolongados

de “Carnaval” e da “Semana Santa” seguirá a atual sequência já existente.

Art.  8º  -  A  escala  dos  servidores  plantonistas  para  os  períodos  dos  feriados  de

“Carnaval” e da “Semana Santa”, quando o membro do MPF escalado for da capital, será composta



por  quem se  voluntariar  até  a  elaboração  da  escala  no  ano  anterior  ou  pela  lista  compulsória

formada por sorteio realizado em 2017.

Parágrafo único - No caso do membro do MPF escalado para ser plantonista, nos

períodos dos feriados de “Carnaval” e da “Semana Santa”, ser do interior caberá a ele indicar o

assessor que o acompanhará no período designado.

Capítulo V

Da tramitação dos feitos e comunicações durante o plantão

Art. 9º - A Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) ou o Setor Jurídico

das PRMs (SJUR) distribuirá ao “Procurador Natural” todos os feitos recebidos pelo MPF (ainda

que pelo técnico de transporte) dentro do horário de expediente, devendo comunicar imediatamente

para o Procurador responsável ou sua assessoria, antes do término da jornada de trabalho.

Art. 10 - Os feitos enviados ao MPF, após o horário de início do plantão, devem ser

encaminhados imediatamente ao servidor plantonista, sem qualquer distribuição.

Art.  11  -  No  primeiro  dia  útil  subsequente  à  realização  do  plantão,  o  servidor

plantonista  deverá  comunicar  o  número  do  processo  à  COJUD  ou  à  SJUR  para  cadastro  e

vinculação da manifestação.

Art. 12 - As manifestações feitas em plantão devem ser cadastradas no sistema Único

e assinadas eletronicamente.

Art. 13 - As portarias e as escalas de plantão serão divulgadas, no sítio eletrônico da

PR/MT, tanto na página da internet como no portal da intranet, a fim de facilitar o acionamento

pelos interessados.

Parágrafo único - As portarias serão encaminhadas, por mensagem eletrônica, para

todos  os  membros  e  servidores  do  MPF  lotados  em MT,  para  a  Diretoria  do  Foro  da  Seção

Judiciária do Mato Grosso, para a Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso e para a

Defensoria Pública da União em Mato Grosso.

Art. 14 - As comunicações entre os órgãos durante o plantão se darão exclusivamente

por meio eletrônico, com a digitalização das peças e o envio aos endereços eletrônicos da Justiça

Federal e da Polícia Federal, sempre precedido de contato telefônico com a instituição receptora,

nos termos da Portaria Conjunta nº001/2016/DIREF.

TÍTULO II



DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Capítulo I

Dos afastamentos e impedimentos

Art. 15 - A concessão de férias, folga compensatória ou licença-prêmio por tempo de

serviço do membro ou do servidor do MPF designado para o plantão, após a publicação da escala,

somente ocorrerá após a comprovação de permuta do período, nos termos do artigo subsequente.

Art.  16  -  Caso  o  membro  ou  servidor  do  MPF  responsável  pelo  plantão  esteja

impossibilitado para o encargo, deverá realizar permuta voluntária prévia e comunicar à Chefia de

Gabinete, antes da expedição da portaria mensal.

Parágrafo único - Após expedida a portaria mensal, eventuais solicitações de permuta

devem ser direcionadas ao Procurador-Chefe, por escrito, para análise e deliberação.

Art.  17 - Caso a impossibilidade para responder pelo plantão decorra de situação

imprevisível, inafastável e justificável, o membro ou servidor do MPF designado em escala deverá

comunicar  o  fato  imediatamente  à  Chefia  de  Gabinete  da  PR/MT  para  as  providências  de

substituição.

Art. 18 - Nos casos do artigo anterior, a Chefia de Gabinete consultará voluntários

interessados em realizar o plantão e, não havendo candidatos, convocará o primeiro membro ou

servidor do MPF constante da escala de plantão do ano subsequente ainda não acionado, que será

devidamente compensado com sua exclusão na lista do ano seguinte.

Capítulo II

Da folga compensatória

Art. 19 - Os membros do MPF que realizarem plantão terão direito à compensação,

na  base  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  de  plantão  por  01  (um)  dia  de  descanso,  nos  termos  da

Resolução CSMPF nº159/2015.

Parágrafo  único  -  A  fruição  das  folgas  compensatórias  ficará  condicionada  ao

interesse do serviço, devendo ser autorizada pelo Procurador-Chefe da PR/MT, mediante solicitação

expressa do interessado, formulada com antecedência mínima de 07 (sete) dias, quando o período

de gozo for de até 03 (três) dias, e de 15 (quinze) dias, quando o período de gozo for superior a 03

(três) dias.



Art.  20  -  Os  servidores  que  realizarem  plantão  terão  direito  a  01  (um)  dia  de

compensação para 01 (um) dia de plantão cumprido nos finais de semana, feriados, dias de ponto

facultativo e recesso forense, preservada a possibilidade de compensação das horas efetivamente

trabalhadas, quando mais benéfico, nos termos da Portaria PGR/MPU nº78/2019.

Parágrafo  único  -  A  fruição  das  folgas  compensatórias  ficará  condicionada  ao

interesse do serviço, devendo ser autorizada pela chefia imediata, mediante solicitação prévia do

servidor interessado.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo I

Das disposições finais

Art.  21  –  Os  casos  omissos  e  as  situações  excepcionais  serão  resolvidos  pelo

Procurador-Chefe.

Art. 22 – Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 23 – Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se  ciência  aos  excelentíssimos  membros  do  Conselho  Superior  do  Ministério
Público  Federal  e  aos  excelentíssimos  Procuradores  da  República  lotados  na  Procuradoria  da
República de Mato Grosso.

GUSTAVO NOGAMI

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 21 nov. 2019. Caderno 
Administrativo, p. 9.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/192362/DMPF_ADM_20191121.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/192362/DMPF_ADM_20191121.pdf

