
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO

PORTARIA N.º 234, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2021

Alterada pela Portaria PRR3 nº 62, de 26 de abril de 2022

Dispõe sobre o apoio temporário aos gabinetes para os procedimentos de
entrada  e  saída  de  processos,  nos  casos  de  férias  e  afastamentos  dos
servidores ocupantes das funções de secretários.

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Regimento

Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR nº 382, de 05 de maio de 2015, assim como no artigo

56 do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR/MPF

nº 357, de 5 de maio de 2015, e, ainda, pela Portaria PGR n.º 994/2019,

CONSIDERANDO a Portaria PGR/SG nº 652, de 09 de dezembro de 2008, que, ao

disciplinar as férias dos servidores do MPF, previu que as férias dos servidores lotados em gabinetes

deverão ser usufruídas, preferencialmente, na época das férias dos respectivos titulares;

CONSIDERANDO  a  constante  redução  do  quadro  de  pessoal,  ocasionada  pela

impossibilidade de admissão ou contratação de pessoal para a reposição de vagas “com impacto”,

consequência das restrições impostas pela EC/95;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  garantir  a  continuidade  do  exercício  da

atividade-fim, no âmbito dos gabinetes dos membros, independentemente da concessão das férias

aos secretários neles lotados; RESOLVE:

Art. 1º. Os gabinetes cujos secretários se encontrem afastados ou em férias poderão

solicitar que a Secretaria Regional indique servidor para apoio temporário.

§ 1º. A solicitação de que trata o caput deverá ser endereçada, por e-mail,  para a

Secretaria Regional, até às 15 horas do dia útil anterior, e deverá mencionar o período em que a

substituição se faz necessária.

§ 2º.  Acionada,  a Secretaria  Regional  informará o nome do servidor  indicado ao

gabinete interessado, a quem caberá realizar as demais tratativas.
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Art. 2º. As indicações referidas no artigo anterior recairão sobre servidores ocupantes

de função de secretários em outros gabinetes.

Art.  3º.  As  tarefas  a  serem  realizadas  pelos  secretários  substitutos  serão

exclusivamente as relativas ao tratamento de processos e documentos no sistema Único, tais como

recebimento, movimentação e remessa de autos, envio de ofícios ou documentos urgentes, juntadas,

etc.

Art. 4º. O registro do chamado no SNP, para liberação de acesso ao sistema Único ao

secretário substituto, será de responsabilidade do gabinete solicitante.

Art. 5º. Participarão da lista de substituição todos os servidores ocupantes de função

de confiança de secretário.

Art. 6º. A lista de indicação para as substituições será realizada em ordem alfabética. 

Parágrafo único:  Estando afastado ou em férias  no momento de sua indicação,  o

servidor  será  mantido  na  primeira  posição  da  lista,  e,  com  o  seu  retorno,  será  indicado  para

substituição.

Art. 7º. Ao ser indicado, cada servidor deverá cumprir:

I - cinco dias de substituição, quando a sua chefia imediata estiver presente;

II - dez dias de substituição, quando sua chefia imediata estiver ausente, por motivo

de afastamento ou férias;

§ 1º. A substituição prevista no inciso I se dará em relação a um gabinete..

§ 2º. No caso do inciso II, o servidor poderá ser indicado para substituir em dois

gabinetes simultaneamente, e, atingido o número de dias de substituição, findará a sua indicação.

Art. 8º. Cumprida integralmente a obrigação disposta no artigo anterior, o nome do

servidor retornará para o final da lista.

Art.  9º.  O  servidor  que,  após  a  publicação  desta  Portaria,  for  designado  para  o

exercício  da  função  de  secretário  em  gabinete  será  incluído  no  final  da  lista,  na  data  de  sua

designação. Art. 10. Caso as tarefas a serem executadas envolvam autos físicos, o servidor indicado

deverá comparecer à Procuradoria independente de estar designado para trabalho não presencial

naquela data.

Art.  11.  Os  servidores  participantes  da  lista  deverão  obrigatoriamente  manter-se

logados no sistema Zoom, para que possam receber a informação a respeito de sua indicação e para

as demais tratativas com o gabinete solicitante.

Art. 12. Nas indicações não será considerada a área de atuação do gabinete em que

lotado o servidor substituto.



Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta

Portaria serão dirimidos pela Procuradora-Chefe.

Art.  14.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  devendo  ser

amplamente divulgada e publicada em edição extra do Boletim de Serviço do MPU do mês de

novembro.

Dê-se  ciência  aos  Exmos.  Procuradores  Regionais  da  República  da  3ª  Região,  à

Secretaria Regional e às Coordenadorias Jurídica e de Documentação e de Gestão de Pessoas desta

unidade ministerial.

Publique-se.

ROSANE CIMA CAMPIOTTO

Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional da República da 3ª Região

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 3 dez. 2021, Caderno Administrativo.
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