
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
 

Portaria nº 733, de 18 de dezembro de 2007 
 

Altera a Portaria PRC/PR nº 48, de 31 de janeiro de 2007, que fixa o horário de 

trabalho no‚ âmbito das unidades do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ, 

de conformidade com o disposto pela Portaria PGR/MPU nº 707, de vinte de dezembro de2006 e 

alterações promovidas pela Portaria PGR/MPU nº 568, de oito de novembro de 2007  

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ, 

no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo art. 4º da Portaria PGR nº 708, de vinte de 

dezembro de 2006 e no art. 153, da Portaria PGR nº 358, de dois de maio de 1998, resolve: 

Art. 1º. O horário de trabalho das unidades do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

NO ESTADO DO PARANÁ é de segunda-feira a sexta-feira, das treze horas às dezenove horas, 

devendo o servidor complementar as quarenta horas semanais. 

§ 1º. O horário de atendimento ao público externo será das treze horas às dezoito horas 

e trinta minutos. 

§ 2º. Os procuradores da República responsáveis pelas unidades nos municípios pode-

rão ampliar o horário de trabalho de suas unidades, observadas as peculiaridades locais. 

Art. 2º. Os servidores do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em exercício no Es-

tado, estão sujeitos à jornada de quarenta horas semanais, ressalvados os casos disciplinados em le-

gislação especifica. 

§ 1º. A jornada de quarenta horas semanais será assim distribuída: trinta horas no pe-

ríodo de segunda-feira a sexta-feira, das treze horas às dezenove horas, com complemento das dez 

horas restantes. 

§ 2º. O Servidor poderá optar pelo horário de trabalho das doze às dezenove horas, 

com cumprimento da jornada de trabalho complementar de cinco horas, conforme definido com a 

chefia imediata. 

§ 3º. O complemento das horas restantes, por meio de jornada fixa estabelecida em 

comum acordo com a chefia imediata, observar·: 

I - o período de segunda-feira a sexta-feira, das sete horas às 21 horas; 

II - as necessidades, peculiaridades e continuidade dos serviços; 
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III - a jornada máxima de dez horas diárias, sendo que o segundo turno recair· neces-

sariamente no horário das treze horas às dezenove horas, ressalvada a hipótese prevista no art. 6º. 

§ 4º. Estabelecida a jornada de cumprimento das horas complementares, caberá a che-

fia imediata sua comunicação à DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no prazo de cinco dias, mediante o preenchimento do 

formulário (anexo I), desta Portaria. 

§ 5º. A jornada de quarenta horas semanais não poderá ser complementada com plan-

tões em regime de sobreaviso, cursos, ou outros meios que dispense a presença do servidor no local 

de trabalho, salvo exceção do §4º do art. 11 da Portaria MPU 707/2006. 

§ 6º. Incidindo feriado ou ponto facultativo em dia ou turno definido para o cumpri-

mento da jornada complementar, considerar-se-· realizada referida jornada. 

Art. 3º. O membro do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PA-

RANÁ fixará o horário de trabalho do servidor lotado em seu gabinete, observando a jornada de 

trabalho de quarenta horas semanais, a ser cumprida de segunda a sexta-feira entre as sete horas e as 

21 horas, de acordo com o estabelecido no art. 1º, da Portaria PGR/MPU nº 568/2007. 

§ 1º. Os procuradores da República deverão comunicar ao gabinete do procurador-

chefe o horário de trabalho dos servidores lotados em seu gabinete, por meio do formulário próprio - 

anexo I, desta Portaria. 

§ 2º. Não sendo remetido o documento especificado no parágrafo anterior, no prazo de 

cinco dias da entrada em vigor desta portaria, ou da respectiva apresentação do servidor em seu ga-

binete, aplicar-se-á a norma geral estabelecida para os demais servidores da unidade. 

Art. 4º. Observada a jornada de quarenta horas semanais, à Administração é permitido 

estabelecer, se necessário, horários diferenciados de trabalho para viabilizar o atendimento ao público, 

bem como contemplar peculiaridades no interesse do serviço, o fazendo no período das sete horas às 

21 horas. 

Parágrafo único. O horário diferenciado pretendido dependerá de justificativa da che-

fia imediata, ratificada pela respectiva COORDENADORIA E SECRETARIA ESTADUAL, que 

ser· encaminhada ao gabinete do procurador-chefe, para aprovação. 

Art. 5º. O pedido de horário especial do servidor estudante lotado em gabinete ser· en-

caminhado ao procurador-chefe para apreciação, com o necessário posicionamento da chefia imediata. 

§ 1º. Os pedidos de horário especial dos demais servidores serão encaminhados ao 

procurador-chefe para apreciação, com o necessário posicionamento do respectivo coordenador e ci-

ência do secretário estadual. 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20358/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%c2%ba%20707%2c%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202006.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20874/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%c2%ba%20568%20DE%2008%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202007.pdf


§ 2º. O requerimento de horário especial deverá, obrigatoriamente, ser instruído com 

atestado ou declaração da instituição de ensino, constando o nome do servidor, o curso frequentado, 

o período letivo (anual ou semestral) e o horário das aulas. 

§ 3º. Deferido o pedido de horário especial este terá a duração do respectivo período 

letivo, promovendo-se o devido registro e controle junto à DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS. 

Art. 6º. Os técnicos de Apoio Especializado/Transporte poderão ser submetidos a re-

gime de plantão das sete às doze horas e das dezenove às 22 horas, para atender aos deslocamentos 

realizados no interesse do serviço. 

Art. 7º. Os casos omissos e eventuais dúvidas serão dirimidos pelo gabinete do procu-

rador-chefe. 

Art. 8º. Para efeito desta Portaria, no caso de servidores em exercício nos Gabinetes, 

considera-se chefe imediato o procurador da República ou procurador Regional da República junto 

ao qual estejam exercendo suas funções. 

Art. 9º. Revogam-se todas a disposições em contrário e, em especial, as Portarias 

PRC/PR nº 140, de 29 de dezembro de 1994 e PRC/PR nº 48, de 31 de janeiro de 2007. 

Art. 10. Integram a presente Portaria, independente de transcrição, as normativas dis-

postas pelas Portarias PGR/MPU nº 707/2006 e PGR/MPU nº 568/2007. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ad referendum da SE-

CRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 

 Procurador-Chefe  
 
Este texto não substitui o publicado no BSMPF-e, Ano XXI, nº 24, 2ª quinzena dez. 2007, p. 73. 
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ANEXO - PORTARIA PRC/PR/PR Nº 733/2007 

 

 

 



 


