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Dispõe sobre o uso da garagem do edifício-sede da Procuradoria Geral da
República.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe

confere o art. 49, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993, resolve:

Art. 1° O controle de acesso, circulação e permanência de veículos na garagem do

edifício-sede  da  Procuradoria  Geral  da  República  -  PGR  passa  a  ser  regulamentado  por  esta

Portaria.

Art. 2º As vagas da garagem da PGR são destinadas à guarda da frota oficial e ao

estacionamento de veículos de membros, servidores e visitantes nos termos desta Portaria.

§  1º  Os  veículos  oficiais  deverão  estacionar  agrupados  em  área  devidamente

designada na garagem.

§  2º  As  vagas  destinadas  aos  veículos  oficiais  não  poderão  ser  utilizadas  para

veículos particulares. 

§ 3º Não será permitido o estacionamento de veículos fora das vagas demarcadas na

garagem.

Art.  3º  Compete  à  Unidade  de  Segurança  Institucional  -  USI,  área  vinculada  à

Secretaria Geral do Ministério Público Federal - MPF, exercer o controle de acesso à garagem da

PGR. 

Art. 4º O acesso à garagem somente será permitido aos veículos cadastrados e com a

devida  credencial  em  local  visível  pelo  para-brisa  dianteiro  do  veículo,  ressalvados  os  casos

previstos nesta Portaria. 
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§ 1º Cada membro ou servidor lotado na PGR terá direito a somente uma credencial

de acesso na qual poderá cadastrar até três veículos.           

§ 2º Poderão ser cadastrados dois ou mais servidores para o mesmo veículo, hipótese

em que será fornecida apenas uma credencial.

§ 3º A credencial de acesso é pessoal e intransferível, sendo vedado o seu uso para

liberação de acesso a terceiros, inclusive prepostos ou familiares. 

§ 4º A credencial de acesso será fornecida pela Seção de Controle de Acesso/USI

mediante apresentação do documento original do veículo, acompanhado da respectiva cópia.

Art. 5° A garagem da PGR conterá vagas privativas, reservadas, rotativas e rotativas

especiais, que serão utilizadas mediante credenciais de acesso de acordo com a seguinte convenção:

I - vagas privativas pintadas com um retângulo fechado horizontalmente na cor azul

em toda a extensão frontal: credencial na cor azul destinada a membros;

II - vagas reservadas: 

a)  pintadas  com um retângulo  fechado  horizontalmente  na  cor  preta  em toda  a

extensão frontal: credencial na cor preta destinada a servidores ocupantes de CC-05 a CC-07; 

b) pintadas com um retângulo fechado horizontalmente na cor amarela em toda a

extensão frontal: credencial na cor amarela destinada a servidores ocupantes de CC-03 e CC-04; e

c) uma vaga destinada à Associação Nacional dos Procuradores da República e uma

vaga  destinada  à  Associação  dos  Servidores  do  Ministério  Público  Federal  com as  inscrições

horizontais - ANPR e ASMPF - respectivamente. 

III - vagas rotativas sem pintura de retângulo fechado em toda a extensão frontal:

credencial na cor verde destinada aos demais servidores;

IV - vagas rotativas para motocicletas pintadas com a inscrição horizontal “ Motos”:

credencial na cor verde;

V - vagas rotativas especiais pintadas com o símbolo internacional de acesso para

pessoas  com deficiência  e  com as  inscrições  horizontais  -  IDOSO e GESTANTE -  em toda  a

extensão frontal: credencial na cor vermelha destinada aos servidores com deficiência, aos idosos e

às gestantes; e

VI - vagas rotativas especiais pintadas com um retângulo fechado horizontalmente na

cor branca em toda a extensão frontal: destinadas para os pacientes que utilizarão o Sistema de

Saúde e para o embarque e desembarque das crianças matriculadas no Materninho. 

§ 1º Os veículos oficiais da PGR, devidamente identificados, estão dispensados do

uso de credenciais de acesso à garagem.



§ 2º Nos casos de descumprimento do especificado neste artigo, a USI notificará o

servidor para que proceda a imediata retirada do veículo e, no caso de não atendimento, poderá

desencadear as medidas administrativas cabíveis. 

§  3º  Poderão  ser  liberadas  até  cinco  vagas  para  membros  de  outros  Ministérios

Públicos, magistrados e advogados, devidamente identificados, daquelas discriminadas no inciso I

deste artigo, não se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 6º.

Art. 6º As vagas privativas serão ocupadas da seguinte forma:

I - cento e cinquenta para veículos oficiais do MPF; e

II  -  sessenta  e  três  para  veículos  particulares  dos  Subprocuradores-Gerais  da

República e demais membros do MPF.

Parágrafo único.  Não será permitida a  utilização das vagas descritas  no inciso II

deste artigo por servidores ou visitantes, em qualquer situação ou circunstância, ainda que mediante

permissão de Subprocurador-Geral da República ou membro do MPF.

Art. 7º As vagas reservadas são de uso exclusivo dos servidores com credencial de

acesso correspondente.

§ 1º As vagas reservadas poderão ser utilizadas pelos servidores substitutos, quando

no exercício da titularidade, após expedição da credencial provisória, nas mesmas condições de uso,

pelo período de tempo que durar o afastamento.

§ 2º A Seção de Controle de Acesso/USI expedirá a credencial de acesso para os

servidores substitutos após consulta em sistema informatizado ou documento informando o motivo

e o período do afastamento do titular, expedido pela Secretaria ou unidade correspondente do titular.

§ 3º  Cessado o motivo que originou o direito descrito no § 2º,  o usuário deverá

dirigir-se à Seção de Controle de Acesso/USI para devolução da credencial.

Art. 8º A USI deverá acompanhar, com apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas, as

alterações dos atos de designação e dispensa de cargos em comissão, níveis CC-03 a CC-07, na

PGR.

Art. 9º As vagas rotativas especiais serão distribuídas da seguinte forma:

I - dez para pessoas com deficiência;

II - quinze para idosos; e 

III - quinze para gestantes.

§ 1º Os veículos de propriedade das pessoas com deficiência e dos idosos deverão

portar credencial legal expedida pelo DETRAN, identificando a respectiva situação.



§ 2º Mediante solicitação da interessada, a credencial de acesso para gestante será

fornecida a partir do 4º mês de gestação, salvo quando autorizado anteriormente pela Secretaria de

Serviços  Integrados de Saúde no caso de gestações com complicações ou de risco,  que exijam

cuidados especiais em relação ao deslocamento da servidora.

§  2º  A credencial  de  acesso  às  vagas  reservadas  para  servidoras  gestantes  será

concedida  a  qualquer  tempo,  mediante  requerimento  próprio  que  deverá  ser  acompanhado  de

atestado médico indicando a condição da requerente, fornecido preferencialmente pela Secretaria de

Serviços Integrados de Saúde; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 1.006, de 22 de novembro

de 2016)

§  3º  O  acesso  às  vagas  rotativas  especiais  reservadas  às  servidoras  gestantes  é

assegurado apenas durante a gestação, devendo a servidora que deixar de possuir essa condição

comunicar  o  fato  à  Secretaria  de  Segurança  Institucional  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  da

ocorrência, bem como providenciar a restituição da respectiva credencial no mesmo prazo, salvo na

ocorrência de causas impeditivas, devidamente justificadas.  (Incluída pela Portaria PGR/MPF nº

1.006, de 22 de novembro de 2016)

Art.  10.  As  visitas  oficiais  agendadas  para  os  gabinetes  do  Procurador-Geral  da

República,  do  Vice-Procurador-Geral  da  República,  do  Vice-Procurador-Geral  Eleitoral  e  dos

Subprocuradores-Gerais da República deverão ser comunicadas à USI para efeito de controle de

acesso e reserva de vaga para a autoridade, se necessário.

Parágrafo  único.  Poderão  ter  acesso  à  garagem,  em  local  a  ser  indicado  pela

vigilância, os veículos oficiais de outros órgãos públicos, após prévia identificação, devendo ser

indicada a autoridade ou o setor a que irá se dirigir.

Art. 11. O embarque e desembarque de pessoas deverão ser realizados apenas no

mezanino do Bloco A e no térreo dos Blocos B e F, salvo quando realizado por meio de veículo

oficial.

Art. 12. O embarque e desembarque de usuários do serviço do Ecotransporte serão

realizados em local específico na garagem da PGR.

Art.  13.  O estacionamento  em frente  ao  Bloco  F  é  destinado  a  uso  exclusivo  e

temporário de veículos oficiais para manutenção e limpeza, assim como para veículos de carga e

descarga de fornecedores, de imprensa e de oficiais de justiça.

Parágrafo único. Em caso de mau tempo, poderão ser destinadas vagas temporárias

na garagem aos indicados no caput.
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Art. 14. Compete ao usuário, durante o ingresso na garagem, manter os faróis acesos

do veículo,  trafegar  no sentido da via,  observar  a  velocidade máxima de 20 km/h e  as demais

normas de trânsito.

§ 1º A PGR não se responsabiliza pelo trancamento dos veículos, bem como por

danos que possam ocorrer em razão da incorreta utilização da garagem. 

§  2º  É  vedado  o  conserto  de  veículos  na  garagem,  ressalvadas  as  situações  de

emergência.

Art. 15. Cabe à USI a interdição do acesso à garagem mediante a colocação da placa

“Garagem Lotada” quando não houver mais vagas disponíveis.

§ 1º Não será permitida a formação de filas de veículos nas dependências da PGR à

espera de vagas na garagem. 

§ 2º Uma vez fechada por falta de vagas, a garagem será reaberta após a liberação de

quinze vagas rotativas, podendo o quantitativo sofrer alteração devido ao horário e ao fluxo de

veículos.

Art. 16. No caso de solenidades, eventos ou realização de obras, a garagem poderá

ser interditada, parcial ou totalmente, pela USI.

Art. 17. É vedado o uso da garagem para pernoite e permanência de qualquer veículo

particular, fora do horário compreendido entre 6h e 22h, exceto nos casos de viagem a serviço ou

necessidade do serviço.

Art.  18.  Os membros e  servidores  usuários  da  garagem deverão  recadastrar  seus

veículos na Seção de Controle de Acesso/USI para atualização das credenciais, de acordo com a

convenção definida, no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da vigência desta Portaria. 

Parágrafo único. As credencias antigas perderão a validade e serão recolhidas após o

prazo constante do caput.

Art. 19. Em caso de desligamento do vínculo funcional do usuário com a PGR ou em

caso  de  exoneração  ou  dispensa  do  cargo  em comissão  CC-03  a  CC-07,  faz-se  obrigatória  a

devolução da credencial da garagem, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato, à Seção

de Controle de Acesso/USI. 

Art. 20. As disposições sobre o uso da garagem previstas nesta Portaria podem ser

aplicadas, no que couber, aos outros prédios utilizados pelo MPF.

Art.  21.  Compete  ao  Secretário-Geral  do  MPF  dirimir  as  dúvidas  suscitadas  na

aplicação do disposto nesta Portaria, sendo os casos omissos decididos pelo Procurador-Geral da

República.



Art. 22. Esta Portaria entrará em vigor trinta dias após a data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

Publicada no BSMPF, Brasília, DF, p. 6, 2. quinzena jan. 2013.


