
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
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Fixa o horário de trabalho no âmbito da Procuradoria-Geral da República,
delega a competência referente à  Portaria PGR/MPU nº 707, de 20 de
dezembro de 2006 e dá outras providências.

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

considerando o disposto no art.  127, § 2º,  da Constituição Federal;  no art.  49,  inc.  XX da Lei

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993,

RESOLVE,

Art. 1º O horário de trabalho na Procuradoria-Geral da República é das 12h às 19h

horas, período no qual será atendido o público externo, devendo o servidor complementar às 40

(quarenta) horas semanais.

Art. 1º O horário de trabalho dos servidores da Procuradoria Geral da República é das

13h às 19h, período no qual será atendido o público, devendo o servidor cumprir jornada de trabalho

complementar de 10 (dez) horas, na forma estabelecida pela chefia imediata. (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

Art. 1° O horário de trabalho dos servidores da Procuradoria Geral da República é

das 12h as 19h, de segunda a sexta-feira, período no qual será atendido o público, com 5 (cinco)

horas complementares cumpridas em regime de sobreaviso. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF

nº 479 de 29 de setembro de 2008) 

 §  1º  O  servidor  poderá  optar  pelo  horário  de  trabalho  de  12h  às  19h,  com

cumprimento da jornada de trabalho complementar de 5 (cinco) horas, conforme definido com a

chefia imediata. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007) (Revogado

pela Portaria PGR/MPF nº 479 de 29 de setembro de 2008)
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 § 2º A chefia imediata, além de gerenciar o registro de freqüência e o Banco de

Horas, incluirá os dados relativos à jornada de trabalho prevista no caput diretamente no sistema de

controle eletrônico de freqüência. (  Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de  

2007

§  3º  Os  horários  de  trabalho  diferenciados,  especiais  ou  reduzidos  deverão  ser

submetidos ao Secretário-Geral, competindo à Secretaria de Recursos Humanos efetuar o respectivo

lançamento no sistema de controle eletrônico de freqüência.  (  Incluído pela Portaria PGR/MPF nº  

594 de 22 de Novembro de 2007)

Art.  2º  O membro do Ministério  Público Federal  fixará o horário de trabalho do

servidor lotado em seu gabinete, observando a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,

a ser cumprida de segunda a sexta-feira entre as 7h e 20h, e o remeterá ao Secretário-Geral, por

meio de documento próprio (Anexo I).

Parágrafo  único.  Caso  o  membro  do  Ministério  Público  Federal  não  remeta  o

documento especificando o horário acima mencionado no prazo de 5 (cinco) dias da entrada em

vigor  desta  portaria,  ou da  respectiva  apresentação do servidor  em seu  gabinete,  aplicar-se-á  a

norma geral estabelecida para os demais servidores da unidade. 

§  1º  Caberá  aos  Coordenadores  das  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão,  ao

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal,

fixar o horário de trabalho dos servidores lotados nos respectivos órgãos.  (Incluído pela Portaria

PGR nº 52 de 16 de fevereiro de 2007)

§  2º  Caso  o  membro  do  Ministério  Público  Federal  não  remeta  o  documento

especificando o horário acima mencionado no prazo de 5 (cinco) dias da entrada em vigor desta

portaria,  ou da respectiva apresentação do servidor em seu gabinete,  aplicar-se-á a norma geral

estabelecida para os demais servidores da unidade. (Redação dada pela Portaria PGR nº 52 de 16 de

fevereiro de 2007)

Art.  2º  O membro do Ministério  Público Federal  fixará o horário de trabalho do

servidor lotado em seu gabinete, observando a jornada semanal de 40 horas, a ser cumprida de

segunda a sexta-feira, entre 7h e 21h, e as disposições do art. 2º, § 1º, da  Portaria PGR/MPU n.º

707, de 2006.     (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)  

Art. 2° O membro do Ministério Público Federal fixará o horário de trabalho do

servidor lotado em seu gabinete, podendo optar, atendido o interesse e a conveniência do serviço,

pelo  regime  de  sobreaviso,  observando  as  disposições  da  Portaria  PGR/MPU  nº  707/2006.

(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 479 de 29 de setembro de 2008)
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§ 1º A autoridade mencionada no caput poderá delegar a um servidor sob sua chefia

imediata a atribuição de gerenciar o registro de freqüência e o Banco de Horas, bem como incluir,

diretamente no sistema de controle eletrônico de freqüência, os dados relativos à jornada de trabalho

dos demais  servidores lotados no gabinete,  comunicando o respectivo nome à Secretaria Geral.

(Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007).

§ 2º Será submetida à Secretaria-Geral somente a fixação de horários que impliquem

a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Portaria PGR/MPF

nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

Art. 3º Cabe ao Secretário-Geral regulamentar o cumprimento das 5 (cinco) horas

complementares a jornada de trabalho, fixar horário de trabalho diferenciado, elaborar escala de

plantão e abonar faltas ou ausências dos servidores lotados na Procuradoria-Geral da República.

Art. 3º Cabe ao Secretário-Geral regulamentar o cumprimento das 10 (dez) horas

complementares  à  jornada  de  trabalho,  fixar  horário  de  trabalho  diferenciado  para  atender  o

interesse do serviço, elaborar escala de plantão e abonar faltas e ausências dos servidores lotados na

Procuradoria  Geral  da  República.  (Redação  dada  pela  Portaria  PGR/MPF  nº  594  de  22  de

Novembro de 2007)

Art. 3º Cabe ao Secretário-Geral, fixar horário de trabalho diferenciado para atender

o interesse do serviço, elaborar escala de plantão e abonar faltas e ausências dos servidores lotados

na  Procuradoria  Geral  da  República.  (Redação  dada  pela  Portaria  PGR/MPF nº  479  de  29  de

setembro de 2008)

Art.  4º  Fica  delegada  competência  aos  Procuradores-Chefes  das  Procuradorias

Regionais da República e das Procuradorias da República para abonarem as faltas ou ausências de

servidor  ao  trabalho,  fixarem  horário  de  trabalho  diferenciado  com  o  fim  de  assegurar  a

continuidade do serviço, elaborarem escala de plantão e estabelecerem o horário de trabalho de suas

respectivas  unidades,  observado o  funcionamento  do  órgão judiciário  junto  ao  qual  atuem e  a

jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, a ser cumprida de segunda a sexta-feira entre

as 7h e 20h.

Art.  4º  Fica  delegada  competência  aos  Procuradores-Chefes  das  Procuradorias

Regionais da República e das Procuradorias da República para abonarem as faltas ou ausências de

servidor  ao  trabalho,  fixarem  horário  de  trabalho  diferenciado  com  o  fim  de  assegurar  a

continuidade do serviço, elaborarem escala de plantão e estabelecerem o horário de trabalho de suas

respectivas  unidades,  observado o  funcionamento  do  órgão judiciário  junto  ao  qual  atuem e  a

jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, a ser cumprida de segunda a sexta-feira entre

as 7h e 21h. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)
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Art.  4°  Fica  delegada  competência  aos  Procuradores-Chefes  das  Procuradorias

Regionais da Republica e das Procuradorias da Republica para: estabelecer o horário de trabalho de

suas respectivas unidades, observado o funcionamento do órgão judiciário junto ao qual atuem e as

disposições  da  Portaria  PGR/MPU  nº  707/2006;  fixar  o  horário  diferenciado  e  o  horário

complementar de 5 (cinco) horas, podendo optar, atendido o interesse e a conveniência do serviço,

pelo regime de sobreaviso, com o fim de assegurar a sua continuidade; abonar as faltas ou ausências

de servidor ao trabalho; e aprovar escala de plantão.(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 479

de 29 de setembro de 2008) 

Art. 5º Os Procuradores-Chefes das Procuradorias da República poderão delegar a

Procurador da República lotado em Procuradoria da República em Município a fixação do horário

de trabalho e do horário diferenciado na respectiva unidade institucional.

Art. 5° Os Procuradores-Chefes das Procuradorias da República poderão delegar a

Procurador  da  República  lotado  em unidade localizada  em Município  a  fixação  do horário  de

trabalho e do horário diferenciado,  como também do horário complementar de 5 (cinco) horas,

podendo  optar,  atendido  o  interesse  e  a  conveniência  do  serviço,  pelo  regime  de  sobreaviso.

(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 479 de 29 de setembro de 2008)

Art.  6º  Os  Técnicos  de  Apoio  Especializado/Transporte  lotados  na  Procuradoria-

Geral da República à disposição dos gabinetes dos Subprocuradores-Gerais da República cumprirão

seu horário de trabalho das 12h às 19h, devendo ser estabelecido regime de plantão das 7h às 12h e

das 19h às 22h para atender aos deslocamentos realizados no interesse do serviço.

Art. 6º Os Técnicos de Apoio Especializado/Transporte à disposição dos gabinetes,

terão  seu  horário  de  trabalho  fixado  de  acordo  com  a  indicação  do  Subprocurador-Geral  da

República, mediante utilização do formulário constante do Anexo I.  (Redação dada pela Portaria

PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

§1º Em qualquer situação, deverão ser observadas as disposições do art. 2º, § 1º, da

Portaria PGR/MPU nº 707/2006, especialmente a referente à jornada de trabalho semanal de 40

(quarenta) horas. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

§2º O gerenciamento dos registros de freqüência e do Banco de Horas, bem como a

inclusão  dos  dados  relativos  à  jornada  de  trabalho  prevista  no  caput  no  sistema  de  controle

eletrônico de freqüência, fica a cargo da chefia da área de transportes da Procuradoria Geral da

República. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

Art. 7º O atendimento dos analistas e técnicos de saúde da Secretaria de Serviços

Integrados de Saúde será em regime contínuo e ininterrupto de 12 (doze) horas,  em função de

atendimento ao público, no período das 7h às 19h. 
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Art. 8º Os atos expedidos pelas unidades do Ministério Público Federal referentes a

horário de trabalho devem ser remetidos à Secretaria-Geral, que verificará sua conformidade com o

disposto nesta portaria e na Portaria PGR/MPU n.º 707, de 20 de dezembro de 2006.

Art. 8º As unidades do Ministério Público Federal deverão expedir, no prazo de até

30 (trinta) dias, contados da publicação desta Portaria, novos atos regulamentares de horário de

trabalho, adequando-os à redação da Portaria PGR/MPU nº 707/2006 e desta Portaria, submetendo-

os ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal que, no prazo de até 45 (quarenta e cinco)

dias,  verificará  a  sua  conformidade  com  as  disposições  constantes  dos  atos  normativos

retromencionados, recomendando nova redação, quando for o caso.

Parágrafo  único.  Os  horários  de  trabalho  nas  sedes  das  demais  unidades  do

Ministério Publico Federal poderão ou não coincidir com o da Procuradoria Geral da República,

respeitadas sempre as 40 (quarenta) horas semanais de efetiva atividade no ambiente de trabalho.

Art. 8º As unidades do Ministério Público Federal deverão expedir, no prazo de até

30 (trinta) dias, contados da publicação desta Portaria, novos atos regulamentares de horário de

trabalho, adequando-os à redação da Portaria PGR/MPU nº 707/2006 e desta Portaria, submetendo-

os ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal que, no prazo de até 45 (quarenta e cinco)

dias,  verificará  a  sua  conformidade  com  as  disposições  constantes  dos  atos  normativos

retromencionados, recomendando nova redação, quando for o caso.  (Redação dada pela Portaria

PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

Art. 8° As unidades do Ministerio Público Federal deverão expedir, ate 30 de outubro

de 2008, novos atos regulamentares de horário de trabalho, adequando-os a redação da  Portaria

PGR/MPU nº 707/2006 e desta portaria, submetendo-os ao Secretário-Geral do Ministério Público

Federal  que,  no prazo de 60 (sessenta)  dias,  verificará a  sua confonnidade com as  disposições

constantes dos atos normativos retromencionados, recomendando nova redação, quando for o caso.

(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 479 de 29 de setembro de 2008)  (Redação dada pela  

Portaria PGR/MPF nº 479 de 29 de setembro de 2008)

Parágrafo  único.  Os  horários  de  trabalho  nas  sedes  das  demais  unidades  do

Ministério Publico Federal poderão ou não coincidir com o da Procuradoria Geral da República,

respeitadas sempre as 40 (quarenta) horas semanais de efetiva atividade no ambiente de trabalho.

(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

Art. 9º Os servidores que não tiverem a jornada individual de trabalho cadastrada no

sistema de controle eletrônico de freqüência, cumprirão o horário diário de 9h às 11h e de 13h às

19h. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

Art.  9°  O  Secretário-Geral  poderá  suspender,  com  a  finalidade  de  atender  a

necessidade  do  serviço,  a  aplicação  do  regime  de  sobreaviso  em  área(s)  administrativa(s)  da
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Procuradoria Geral da República. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 479 de 29 de setembro

de 2008) 

Paragrafo único. As disposições do caput poderão ser aplicadas pelos Procuradores-

Chefes  e  Procuradores  da  República  mencionados  no  art.  5°  desta  Portaria,  no  âmbito  de  sua

competencia. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 479 de 29 de setembro de 2008) 

Art.  10.  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela  Secretaria  Geral  do  Ministério

Público Federal. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

Art.  11.  Esta  portaria  entra  em vigor  em 1º  de  fevereiro  de  2007,  revogadas  as

disposições em contrário. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22 de Novembro de 2007)

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

Este texto não substitui o publicado no BSMPU nº 12 de Dezembro de 2006, p. 13.
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