
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 114, DE 6 DE MAIO DE 2020.

Revoga a Portaria 107, de 30 de abril de 2020

e  estabelece  novas  medidas  temporárias  de

prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus

(COVID-19)  no  âmbito  da  Procuradoria  da

República no Distrito Federal. 

A  PROCURADORA-CHEFE  SUBSTITUTA  DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais conferidas pelo art.

50, inciso II, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993, 

CONSIDERANDO  a  classificação  da  epidemia  de  Coronavírus  como

pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto

Legislativo n. 6 de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que, por essa razão, estão sendo adotadas e amplamente

divulgadas, no âmbito da Procuradoria da República no Distrito Federal, as medidas sanitárias

de prevenção e combate à COVID-19 preconizadas pelo Ministério da Saúde;

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º. da Resolução CNMP/PRESI/n.º 210,

de 14 abril de 2020, que estabelece, como regra, a adoção do teletrabalho para as atividades

ministeriais, bem como a restrição de ingresso nas dependências das unidades do Ministério

Público, salvo para membros, servidores, estagiários e terceirizados, que não estiverem em

regime de teletrabalho; 

CONSIDERANDO que o § 5º, do art. 3º, da Resolução CNMP/PRESI/n.º 210,

de 14 abril de 2020 determina, observada a situação de excepcionalidade, que as atividades de

apoio ao trabalho remoto de membros e servidores podem ser realizadas de forma presencial,

por meio de escala de plantão; 
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CONSIDERANDO  a  necessidade  de  compatibilizar  o  interesse  público  à

continuidade mínima dos serviços e o direito à saúde dos membros, servidores, estagiários,

colaboradores e usuários da Procuradoria da República no Distrito Federal; 

CONSIDERANDO  a  decisão  proferida  pela  Justiça  Federal  do  Distrito

Federal, nesta data, na Ação Civil Pública n. 1025277- 20.2020.4.01.3400; 

RESOLVE: 

Art. 1º Revogar a Portaria nº 107, de 30 de abril de 2020, e estabelecer, até 31

de  maio  de  2020,  novas  diretrizes  temporárias  a  serem  seguidas  pela  Procuradoria  da

República no Distrito Federal quanto ao atendimento ao público e ao regime de trabalho de

membros, servidores, estagiários e colaboradores. 

Art.  2º  O  atendimento  presencial  ao  público  externo  da  Procuradoria  da

República no Distrito Federal fica suspenso enquanto perdurarem os efeitos desta Portaria,

como medida de combate ao COVID-19, excetuando os casos de perecimento de direito ou de

risco à vida e à saúde previstos no inciso III, do art. 2 º, da Resolução CNMP/PRESI/n º 210,

de 14 abril de 2020. 

Parágrafo  Único.  O  atendimento  ao  público  externo  dar-se-á  por  meios

eletrônicos – Protocolo Eletrônico e/ou Petição Eletrônica. 

Art.  3º  Os  membros,  servidores,  estagiários  e  colaboradores  (terceirizados)

deverão realizar suas atividades preferencialmente em regime de teletrabalho. 

§  1º  As  atividades  de  membros,  servidores,  estagiários  e  colaboradores

(terceirizados)  eventualmente incompatíveis com o teletrabalho poderão ser cumpridas  em

regime presencial,  mediante escala de plantão, desde que haja necessidade justificada pela

chefia imediata e ratificada pelo Procurador-Chefe. 

§ 2º Considera-se necessidade justificada: 

I – situação que reclame serviço administrativo e/ou de atuação finalística em

caráter urgente ou de emergência; 

II  –  situação que reclame serviço administrativo  e/ou  de atuação  finalística

necessário para preservar direito ou evitar seu perecimento; 

III – situação que reclame serviço administrativo e/ou de atuação finalística

que, embora não urgente ou emergencial, deva ser realizado para evitar significativo prejuízo

futuro. 

Art.  4º Enquanto vigorar a presente Portaria,  permanecerão necessariamente

em regime de teletrabalho os membros, servidores, estagiários e colaboradores: 

I – portadores de doenças crônicas, devidamente comprovadas por atestados

médicos; 
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II – gestantes e lactantes; 

III  –  com filhos  menores  de  2  (dois)  anos  ou  coabitarem com idosos  com

doenças crônicas ou em estado de vulnerabilidade, comprovados por atestados médicos; 

IV – idosos com idade igual ou maior de 60 (sessenta) anos; 

V  –  aqueles  que  coabitem  com  pessoas  que  tiveram  contaminação  com

COVID-19 comprovada por meio de atestado, enquanto não ultrapassados os 15 (quinze) dias

da comunicação desse contato à Administração. 

Art. 5º Havendo necessidade justificada, nos termos do art. 3º, §2º., o regime

de plantão presencial deverá observar escala de revezamento entre os servidores, estagiários e

colaboradores vinculados a cada setor administrativo. 

§ 1º  Os Coordenadores  das áreas  administrativas  avaliarão  a  suficiência  do

plantão de sobreaviso para o setor ou a necessidade pontual do trabalho em regime de plantão

presencial, conforme as justificativas elencadas no art. 3º, §2º, e confeccionarão as escalas de

designação de servidores, estagiários e colaboradores vinculados a cada setor, para apreciação

do Secretário Estadual e ratificação do Procurador-Chefe. 

§ 2º As escalas  de plantão  em rodízio serão divulgadas  semanalmente  pela

Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República no Distrito Federal, devendo conter

os nomes e telefones de contato de cada servidor, estagiário ou colaborador designado para o

plantão do período. 

Art. 6º Havendo necessidade justificada, nos termos do art. 3º, §2º, os titulares

de cada ofício da atividade-fim ou coordenadores de Forças-Tarefas desta Procuradoria da

República poderão estabelecer escalas de plantão de sobreaviso ou presencial aos servidores e

estagiários vinculados aos gabinetes, mediante rodízio, sujeitas à ratificação do Procurador-

Chefe. 

Art. 7º Os serviços de apoio essenciais ao funcionamento da Procuradoria da

República no Distrito Federal, assim definidos pelo Procurador-Chefe, observarão o regime

de plantão, preferencialmente de sobreaviso e, em caso de necessidade justificada, nos termos

do art .3º, §2, o regime presencial. 

Art.  8º  Havendo  necessidade  justificada  para  a  realização  presencial  dos

serviços  de  apoio  essenciais  ao  funcionamento  da  Procuradoria  da  República  no  Distrito

Federal, a critério do Procurador-Chefe e ouvidos o Secretário Estadual e o Coordenador de

Administração, poderá ser implementado o rodízio temporário de colaboradores/terceirizados

e/ou  a  redução  de  jornada,  para  atividades  específicas,  sem prejuízo  da  continuidade  do

pagamento do auxílio-alimentação. 



Parágrafo único. Serão dispensados do serviço, sem necessidade de reposição

por  parte  da  empresa  prestadora,  os  colaboradores/terceirizados  que  se  enquadrarem  em

qualquer das situações do art. 3º. 

Art. 9º Os estagiários deverão ser designados preferencialmente para o regime

de teletrabalho, exceto necessidade justificada pela chefia imediata (art. 2o, §2o), ratificada

pelo Procurador-Chefe. 

§ 1º Se as atividades desenvolvidas pelo estagiário forem incompatíveis com o

teletrabalho e não havendo justificativa para o trabalho em regime presencial,  o estagiário

deverá ser dispensado de suas atribuições, mantendo-se o vínculo com a instituição, podendo,

no entanto, realizar tarefas determinadas pela chefia imediata. 

§  2º  Se o estagiário  ficar  justificadamente  impossibilitado  de  se  deslocar  à

Procuradoria da República no Distrito Federal, em razão das restrições impostas ao transporte

público  coletivo,  será  dispensado  de  suas  atribuições,  mantendo-se  o  vínculo  com  a

instituição, podendo, no entanto, realizar tarefas determinadas pela chefia imediata. 

§3º.  Cabe à  chefia  imediata  a  responsabilidade  de  comunicar,  por  e-mail  à

Coordenadoria  de Gestão de Pessoas – CGP, o enquadramento do estagiário em uma das

situações descritas nos § 1º e § 2º. 

Art.  10.  A  jornada  de  trabalho  em  regime  de  plantão  presencial,  quando

necessária, deverá ser registrada em ponto manual na entrada do prédio da Procuradoria da

República no Distrito Federal, não podendo ultrapassar 7 (sete) horas diárias, de segunda a

sexta-feira, nem ser executada aos finais de semana, feriados e pontos facultativos, enquanto

perdurar a vigência desta Portaria. 

Parágrafo único. Não será exigido o cumprimento total da jornada diária em

regime presencial,  sendo a sua complementação automaticamente integrada pelo regime de

teletrabalho. 

Art. 11. Os membros, servidores, estagiários e terceirizados que apresentarem

sintomas da COVID-19 deverão informar o fato, imediatamente, à chefia administrativa da

Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal,  para  afastamento  do  trabalho,

independentemente do regime de trabalho a que estejam sujeitos. 

Art.  12.  A  utilização  de  máscara  de  proteção  facial  será  obrigatória  nas

dependências  da  Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal  para  todos  os  membros,

servidores, estagiários, colaboradores e eventuais visitantes. 

Art. 13. Os casos omissos serão encaminhados para apreciação do Procurador-

Chefe. 



Art.  14.  Revogam-se  disposições  em  contrário,  entrando  esta  Portaria

imediatamente em vigor, com vigência até 31 de maio de 2020. 

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA

 Procuradora-Chefe Substituta 
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