
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

PORTARIA Nº 175, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Regulamenta  o  regime  de  trabalho  não  presencial  dos
servidores no âmbito da Procuradoria Regional da República
da 4ª Região.

O  PROCURADOR  REGIONAL  DA  REPÚBLICA,  CHEFE  DA

PROCURADORIA  REGIONAL  DA  REPÚBLICA  DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  das

atribuições que lhe conferem o Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela

Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, e a Portaria PGR/MPF nº 601, de 29 de

setembro de 2021, e

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/MPF nº 81, de 7 de outubro

de 2021, que regulamenta o regime de trabalho não presencial dos servidores no âmbito

do Ministério Público da União,

CONSIDERANDO  o  disposto  na  Portaria  PGR/MPF nº  110,  de  28  de

outubro de 2021, que estabelece medidas de segurança epidemiológica para a retomada do

trabalho presencial no Ministério Público da União e delega aos Procuradores-Chefes a

competência  para  edição  de  ato  normativo  específico  acerca  da  retomada  do trabalho

presencial a partir de 7 de janeiro de 2022,

CONSIDERANDO os  termos  do Ofício  Circular  nº  69/2021/SG (PGR-

00391612/2021)  e  do  Ofício  Circular  nº  75/2021/SG  (PGR-00413997/2021),  que

trouxeram orientações complementares relacionadas à Portaria PGR/MPU nº 81, de 7 de

outubro de 2021, RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria disciplina a realização das atividades dos servidores da

Procuradoria Regional da República da 4ª Região fora das dependências de sua unidade de

lotação,  sob  a  denominação  de  trabalho  não  presencial,  observadas  as  modalidades

descritas na Portaria PGR/MPU nº 81, de 7 de outubro de 2021.

§ 1º Não são abrangidas pelas normas desta Portaria as atividades que, em

razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, são por sua própria

natureza  desempenhadas,  de  modo  total  ou  parcial,  externamente  às  dependências  do

órgão.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/230490
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/230490
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/230490
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/231773
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/231773
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/230490
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/230490
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/229698
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/229698


§ 2º  Não podem ser  objeto  de  trabalho à  distância  as  funções  que  não

podem ser exercidas fora das dependências da unidade de lotação e aquelas em que não

seja possível mensurar o desempenho do servidor.

Art.  2º  São  modalidades  de  trabalho  não  presencial  o  teletrabalho,  o

trabalho remoto em regime híbrido e o trabalho à distância, previstas no art. 2º da Portaria

PGR/MPU nº 81/2021.

Art.  3º  Todas  as  definições  envolvendo  a  concessão  de  trabalho  não

presencial  decorrem do poder hierárquico de direção, coordenação e gestão,  sujeitos à

discricionariedade do gestor da unidade administrativa, com as limitações impostas pela

Portaria PGR/MPU nº 81/2021 e por esta Portaria.

§  1º  A realização do trabalho não presencial  é  facultativa,  a  critério  do

gestor  da unidade administrativa e restrita às atribuições que não incidam nas restrições

elencadas nos parágrafos 1º e 2º do art. 1º, não se constituindo, portanto, direito ou dever

do servidor.

Art. 4º A quantidade de servidores em regime de trabalho não presencial na

Procuradoria Regional da República da 4ª Região, por dia útil, não poderá ser superior a

50% da lotação efetiva de cada setor, cabível o arredondamento das frações para o número

inteiro imediatamente superior.

§ 1º Nos gabinetes, o percentual referido no caput poderá ser majorado caso

o  pedido  seja  aprovado  pela  Secretaria-Geral.  Para  isso,  o  titular  do  ofício  deve

encaminhar  a  solicitação  ao  Procurador-Chefe,  na  forma  do art.  5º,  §  1º,  da  Portaria

PGR/MPU nº 81/2021, para posterior remessa à Secretaria-Geral.

§ 2º No caso do pedido previsto no parágrafo anterior, o gabinete informará

ao Procurador-Chefe potenciais benefícios na adoção de percentual superior ao fixado no

caput,  a  fim de  subsidiar  a  elaboração do Plano de  Desenvolvimento  Institucional  da

unidade, previsto no art. 30 da Portaria PGR/MPU nº 81/2021.

§ 3º A limitação percentual referida no caput também deverá ser respeitada

de forma total, a fim de que o número de servidores lotados na PRR4 em trabalho não

presencial, por dia útil, não exceda o percentual de 50%.

Art. 5º É facultado o revezamento dos servidores em regime de trabalho

não presencial, desde que se respeite, a cada dia útil, o limite referido no art. 4º.

Art.  6º Na definição dos servidores aptos ao trabalho não presencial,  as

chefias  deverão  priorizar  aqueles  que  desenvolvam  atividades  que  demandem  maior
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esforço  individual  e  menor  interação  com outros  servidores,  tais  como elaboração  de

minutas de decisões, de pareceres e de relatórios, entre outras.

Art. 7º É proibido o início da realização do trabalho não presencial antes da

homologação da indicação pelo Procurador-Chefe.

Parágrafo único. Não homologada a proposta de trabalho não presencial,

eventual  pedido  de  reconsideração  será  submetido,  conforme o  caso,  à  apreciação  da

Secretaria-Geral.

Art.  8º  Constituem  deveres  do  servidor  em  regime  de  trabalho  não

presencial:

I – cumprir, no mínimo, a meta de desempenho, as demandas, tarefas ou

projetos específicos estabelecidos no plano de trabalho pela chefia imediata e pelo gestor

da unidade, exercendo suas atribuições com zelo, dedicação e qualidade;

II  –  atender  às  convocações  para  comparecimento  às  dependências  do

órgão, sempre que houver necessidade da unidade ou interesse da Administração;

III – desenvolver suas atividades no município onde está instalada a sede da

sua unidade de lotação ou na região metropolitana respectiva, ressalvada a modalidade de

trabalho à distância;

IV – manter comunicação efetiva, de modo que o endereço residencial, os

telefones  de  contato  e  as  ferramentas  de  comunicação  online  permaneçam  sempre

atualizados e ativos nos dias úteis e nos horários acordados com a chefia imediata no

plano de trabalho;

V  –  respeitar  os  horários  de  disponibilidade  para  comunicações

administrativas  e  de  cumprimento  das  atividades  acordados  com a  chefia  imediata,  a

serem estabelecidos no período entre 7h e 21h, em dias úteis, salvo quando se tratar de

regime de  plantão,  quando o horário  de disponibilidade  deverá ser  integral,  conforme

regulamento específico;

VI  –  nos  dias  úteis  e  nos  horários  acordados  com  a  chefia  imediata,

consultar  sua  caixa  de correio  eletrônico institucional  e  atender  prontamente,  em seus

telefones particulares ou institucionais, ou em outros aplicativos eletrônicos estabelecidos,

quando for o caso, as ligações ou mensagens recebidas diretamente e as videoconferências

agendadas;

VII – nos dias e horários em que estiver escalado para atender ao público,



atender  prontamente,  em  computadores  e/ou  telefones,  particulares  ou  institucionais,

quando for o caso, ao público externo ou interno que desejar se comunicar com o setor

utilizando  chat  institucional,  link  institucional  de  videochamada,  correio  eletrônico

institucional, ligações ou mensagens telefônicas;

VIII – manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho e

de eventuais dificuldades que possam atrasar ou prejudicar o seu andamento;

IX – prestar contas à chefia imediata em relação à execução dos trabalhos,

informando-a,  periodicamente,  dos  resultados  parciais  e  finais,  obtendo  orientações  e

informações de modo a proporcionar o acompanhamento e o adequado encaminhamento

dos trabalhos;

X – retirar  processos  e  demais  documentos  das  dependências  do órgão,

quando  necessário,  somente  mediante  assinatura  de  termo  de  recebimento  e

responsabilidade, e devolvê-los íntegros ao término do trabalho ou quando solicitado pela

chefia imediata ou gestor da unidade, ressalvados os documentos de difícil reconstituição,

cuja retirada das dependências das unidades seja vedada;

XI – preservar o sigilo dos processos e dados acessados ou obtidos durante

a atuação em trabalho não presencial, em especial, em relação à política institucional de

privacidade de dados pessoais, mediante observância das normas internas de segurança da

informação e da comunicação, bem como manter atualizados os sistemas institucionais

instalados nos equipamentos de trabalho;

XII  –  participar  das  atividades  de  orientação,  capacitação  e

acompanhamento do trabalho não presencial promovidas pelo Ministério Público Federal

e pela Escola do Ministério Público da União;

XIII - realizar exame médico periódico anual quando convocado.

§ 1º É vedado aos servidores se utilizarem de terceiros, servidores ou não,

para  o  cumprimento  da  produtividade  estabelecida,  das  demandas,  tarefas  ou  projetos

específicos, previstos no plano de trabalho.

§ 2º Consultas e exames médicos deverão ser realizados, preferencialmente,

em horário diverso do acordado com a chefia imediata para a disponibilidade do servidor

para  comunicações  administrativas,  salvo  em situação  de  emergência  ou  previamente

autorizada pela chefia, não ensejando em redução da produtividade do dia.

§  3º  Fica  vedado  o  contato  do  servidor  com  partes  ou  advogados,

vinculados,  direta  ou  indiretamente,  aos  dados  acessados  pelo  servidor  ou  àqueles



disponíveis à sua unidade de trabalho, salvo se imprescindível ou quando tal atividade

estiver indicada no plano de trabalho individual, devendo o servidor, nesse caso, levar o

fato imediatamente ao conhecimento formal da chefia imediata e certificá-lo de maneira

pormenorizada nos autos do processo administrativo.

§  4º  O  servidor  deverá  apresentar  declaração  de  que  cumpre  todos  os

requisitos para realizar o trabalho não presencial,  bem como informar à Administração

qualquer alteração com relação a eles.

Art. 9º Verificado o descumprimento das disposições contidas no art. 8º ou

em  caso  de  denúncia  identificada,  o  servidor  deverá  prestar  esclarecimentos  à  chefia

imediata, que os repassará ao gestor da unidade, o qual determinará a imediata suspensão

do trabalho não presencial.

Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão imediata do

regime  de  trabalho  não  presencial  conferido  ao  servidor,  a  autoridade  competente

promoverá  a  abertura  de  procedimento  administrativo  disciplinar  para  apuração  de

responsabilidade.

Art.  10 A meta  de desempenho do servidor  em regime de trabalho não

presencial deverá ser, no mínimo, igual àquela em relação aos servidores que executarem

as mesmas atividades na PRR4 ou ao seu desempenho no trabalho presencial.

Art. 11 O trabalho para alcance da meta de desempenho, cumprimento das

demandas  e  tarefas  ou  realização  de  projetos  específicos  estabelecidos  no  plano  de

trabalho  estipulado  ao  servidor  em regime  de  teletrabalho  não  presencial  equivale  ao

trabalho exercido presencialmente para cumprimento da respectiva jornada de trabalho.

§ 1º A meta de desempenho, de demandas, tarefas ou projetos específicos

estabelecidos no plano de trabalho a que se refere o  caput  deste artigo será cumprida,

majoritariamente,  dentro  do  horário  de  expediente  regular  da  unidade  de  lotação  do

servidor.

§ 2º O atingimento das metas de desempenho, das demandas, tarefas ou

projetos  específicos  indicados  no  caput  não  impede  a  indicação  de  novas  atividades,

tarefas, projetos ou outras demandas pela chefia imediata, observada a compatibilidade

com a carga horária do servidor.

§ 3º O alcance ou superação de meta de desempenho, de demandas, tarefas

ou  projetos específicos estabelecidos no plano de trabalho não gera direito a banco de

horas nem a adicional por prestação de serviço extraordinário.



§ 4º Caso a natureza do trabalho exija que o desempenho das atividades

ocorra  em horário  específico,  caberá  aos  gestores  sua  definição,  respeitada  a  jornada

semanal de trabalho de cada servidor.

Art.  12  Os  servidores  em  regime  de  trabalho  não  presencial  deverão

comparecer  à  unidade  de  lotação  ou  de  exercício,  quando  houver  interesse  da

Administração.

§ 1º  Nos dias  em que o servidor  comparecer  à unidade,  a  marcação de

ponto eletrônico é obrigatória para controle de acesso e para registro de jornada, quando

aplicável.

Art. 13 A obrigação de comparecimento presencial do servidor, prevista no

artigo 8º,  II,  e  no artigo 12 poderá ser  substituída por  reunião por  videochamada nas

hipóteses de trabalho não presencial no exterior, trabalho não presencial fora do município

de Porto Alegre ou da região metropolitana, e em situações excepcionais, devidamente

justificadas pela chefia e desde que compatíveis com o plano de trabalho.

Art.  14  Ao  concordar  em  exercer  o  trabalho  não  presencial,  será

responsabilidade do servidor providenciar e manter, às suas expensas, estruturas físicas e

tecnológicas  necessárias  e  adequadas  à  realização  do  trabalho,  sendo  facultado  à

Administração,  mediante  a  disponibilidade  e  o  interesse  público,  conceder  o  uso  de

equipamentos institucionais, conforme disciplina a ser estabelecida pelo Secretário Geral

ou pelo Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do respectivo ramo.

Parágrafo  único.  O servidor,  antes  do início do trabalho não presencial,

firmará declaração de que as instalações e equipamentos a serem utilizados possibilitam a

execução das atividades estabelecidas pela chefia imediata, podendo essa, se necessário,

solicitar a avaliação técnica da área competente.

Art. 15 O servidor pode, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do

regime de trabalho não presencial.

Art.  16  São atribuições  da  chefia  imediata  de  servidores  em regime de

trabalho não presencial:

I – acompanhar o desempenho dos servidores, monitorar a produtividade e

avaliar a qualidade do trabalho apresentado.

II - manter contato permanente com o servidor em regime de trabalho não

presencial;



III – convocar o servidor, no mínimo mensalmente, de forma presencial ou

à distância, conforme a necessidade, para apresentar resultados parciais ou finais e receber

informações e instruções;

IV - preencher relatório semestral de acompanhamento do cumprimento das

metas, conforme formulário a ser estabelecido pelo Ministério Público Federal, que deverá

ser apresentado à Comissão de Gestão do Trabalho não Presencial, referida no art. 29 da

Portaria PGR/MPU nº 81/2021.

V - preencher e/ou revisar o plano de trabalho, observando o cumprimento

dos requisitos estabelecidos na Portaria PGR/MPU nº 81/2021 e nesta Portaria.

§  1º  A  chefia  imediata  deve  incentivar  o  subordinado,  sempre  que

conveniente, a comparecer à unidade de exercício e a participar, presencialmente ou por

videoconferência, de atividades culturais ou de confraternizações para vivenciar a cultura

organizacional e promover a integração.

Art. 17 A designação do servidor em trabalho não presencial, pela chefia

imediata,  deverá  respeitar  o  percentual  previsto  no  caput  do  artigo  4º,  e  terá  como

requisitos:

I – a indicação da modalidade de trabalho não presencial;

II – a indicação das metas, atividades, tarefas, projetos ou outros critérios a

serem usados para aferição da produtividade, conforme a modalidade adotada;

III  –  o  período  no  qual  o  servidor  realizará  o  trabalho  não  presencial,

permitida a renovação;

IV – os horários em que o servidor deverá estar disponível e acessível para

comunicações  administrativas,  utilizando  meios  tecnológicos  ou  para  reuniões  por

videoconferência;

V – a indicação se o trabalho não presencial poderá ser realizado em outro

município, em outro estado ou no exterior.

VI – o cronograma de reuniões com a chefia imediata para avaliação de

desempenho, bem como eventual revisão e ajustes de metas;

VII  –  fixação  do  quantitativo  mínimo  de  dias  por  ano  para  o

comparecimento  do  servidor  à  instituição,  para  que  não  deixe  de  vivenciar  a  cultura

organizacional  ou  para  fins  de  aperfeiçoamento,  no  caso  de  não  estar  em regime  de

trabalho remoto em regime híbrido;
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§ 1º O plano de trabalho deverá ser compatível com o perfil do servidor e o

nível de complexidade das atividades a serem desempenhadas.

§ 2º No caso de inexistir sistema institucional de gestão de desempenho,

que permita aferir a produtividade em nível nacional, regional ou estadual para as mesmas

atividades, a meta de produtividade poderá ser indicada a partir do cálculo do volume

médio de trabalho em relação ao histórico do setor de lotação do servidor, levando em

consideração o  semestre  anterior  ao  da  elaboração do plano de trabalho,  podendo ser

reajustado a cada seis meses, caso haja modificação do percentual médio do referido setor.

§  3º  A autorização  para  o  regime  de  trabalho  não  presencial,  com  o

respectivo plano de trabalho, deverá ser incluída no sistema com, no mínimo, 20 dias de

antecedência da data informada para seu início, sujeitando-se ao mesmo prazo quando da

solicitação de prorrogação.

Art. 18 O Procurador-Chefe pode, justificadamente, cancelar o regime de

trabalho não presencial fixando prazo razoável para o retorno do servidor às atividades

presenciais. 

Art. 19 A Secretaria Regional deverá promover o atendimento aos limites e

percentuais de servidores em trabalho não presencial, com o auxílio da Coordenadoria de

Gestão de Pessoas.

Art. 20 O Plano de Desenvolvimento Institucional da unidade deverá ser

organizado pela Secretaria Regional, com o apoio das demais chefias, para apreciação do

Procurador-Chefe, que o encaminhará à Secretaria-Geral, na forma prevista nos artigos 30

e 31 da Portaria PGR/MPU nº 81/2021.

Art. 21 Os casos omissos e as dúvidas advindas da aplicação desta Portaria

serão dirimidos pelo Procurador-Chefe.

Art. 22 Ficam revogadas:

I-  a  Portaria  PRR4 nº  98,  de 25 de junho de 2018, que dispõe sobre a

realização de teletrabalho no âmbito da PRR4;

II- a partir de 7 de janeiro de 2022, a Portaria PRR4 nº 47, de 18 de março

de 2020, a Portaria PRR4 nº 50, de 19 de março de 2020, bem como a Portaria PRR4 nº

111, de 4 de agosto de 2021, que dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais

na PRR4.

Art. 23 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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