
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

PORTARIA PGR/MPF Nº 6, DE 9 DE JANEIRO DE 2019. 

 

Altera o Anexo da Portaria PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 

2015, que aprova o Regimento Interno Diretivo do Ministério Público 

Federal. 

 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 49 - incisos XX e XXII da Lei Complementar n° 75, de 20/5/1993, e tendo 

em vista o disposto na Portaria PGR/MPF nº 357, de 5/05/2015, e o que consta no Processo 

Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.014439/2013-97, resolve: 

Art. 1º O Anexo da Portaria PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 73. ................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

§ 3º O Comitê reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, por convocação do Coordenador, de ofício ou mediante requerimento de 

qualquer de seus integrantes. 

....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 77. O Subcomitê de Gestão Administrativa - SGA atua como instância 

consultiva no estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento das unidades do 

Ministério Público Federal e na promoção do alinhamento e da convergência entre o 

Planejamento Estratégico Institucional e os Planejamentos Temáticos. 

....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 80. O Subcomitê de Projetos Finalísticos constitui-se pelos seguintes 

integrantes: 

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República; 

II - quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão 

Estratégica; e 

III - dois membros indicados pelo Subcomitê de Gestão Administrativa. 

.....................................................................................................................”(NR) 
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“Art. 82. O Subcomitê Consultivo de Projetos constitui-se pelos seguintes 

integrantes: 

I - Secretário de Planejamento e Orçamento; 

II - Secretário Jurídico e de Documentação; 

III - Secretário de Administração; 

IV - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

V - Secretário de Comunicação Social; 

VI - Secretário de Gestão de Pessoas; 

VII - Secretário de Segurança Institucional; 

VIII - Secretário de Engenharia e Arquitetura; 

IX - Modernização e Gestão Estratégica; 

X - Secretário de Serviços Integrados de Saúde; e 

XI - Subsecretário da Central de Viagens e Eventos. 

.....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 84. O Subcomitê de Comunicação Social constitui-se pelos seguintes 

integrantes: 

 I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República; 

II - quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão 

Estratégica; 

III - um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa; e 

IV - Secretário de Comunicação Social. 

§ 1º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu 

substituto e nomeará os integrantes do SICOM com os respectivos suplentes, para atuação por 

até dois anos, com a ressalva do Secretário de Comunicação Social. 

.....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 85. O Subcomitê Gestor de Tabelas - SGT atua como instância consultiva 

na padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos e 

movimentos processuais, judiciais ou extrajudiciais, e dos expedientes de gestão 

administrativa, competindo- lhe: 

.....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 86. O Subcomitê Gestor de Tabelas constitui-se pelos seguintes 

integrantes: 

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República; 

II - quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão 

Estratégica; 



 

 

III - um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa; e 

IV - Secretário Jurídico e de Documentação. 

.....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 88. O Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação constitui-se 

pelos seguintes integrantes: 

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República; 

II - um membro indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público 

Federal; 

III - um membro indicado pelo Corregedor-Geral; 

IV - quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão 

Estratégica; 

V - um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa; 

VI - Secretário-Geral; 

VII - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação; e 

VIII – Secretário de Perícia, Pesquisa e Análise. 

§1º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu substituto 

e nomeará os integrantes do SETI, com os respectivos suplentes, para atuarem por até dois 

anos, com ressalva do Secretário-Geral e do Secretário de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 

.....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 89. O Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas atua como instância 

consultiva no desenvolvimento da governança de pessoal, competindo-lhe: 

.....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 90. O Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas - SEGP constitui-se 

pelos seguintes integrantes: 

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República; 

II - quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão 

Estratégica; 

III - um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa; 

IV - Secretário de Gestão de Pessoas; e 

V- Secretário de Serviços Integrados de Saúde. 

§ 1º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu 

substituto e nomeará os integrantes do SEGP com os respectivos suplentes, para atuação por 

até dois anos, com a ressalva do Secretário de Gestão de Pessoas e do Secretário de Serviços 

Integrados de Saúde. 



 

 

.....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 90-A. O Subcomitê Estratégico de Segurança Institucional - SES atua 

como instância consultiva de governança e gestão estratégica de segurança institucional, 

competindo-lhe: 

….......................................................................................................................... 

III - zelar, numa concepção sistêmica de proteção e salvaguarda institucionais, 

pelo alinhamento entre as diversas áreas da Instituição para a concretização das ações 

relativas à segurança institucional; 

IV - auxiliar na execução de avaliações periódicas da implementação dos 

planos afetos à segurança institucional e dos seus resultados; 

V - fomentar a adoção de boas práticas em segurança institucional; e 

VI - emitir parecer sobre questões de relevância para a segurança institucional. 

”(NR) 

"Art. 90-B. .......................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

IV - Secretário de Perícia, Pesquisa e Análise; 

.............................................................................................................................. 

§ 1º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu 

substituto e nomeará os integrantes do SES com os respectivos suplentes, para atuarem por 

até dois anos, com a ressalva daqueles mencionados nos incisos IV a XI deste artigo. 

.....................................................................................................................”(NR) 

“Art. 100. O Comitê Gestor de Gênero e Raça constitui-se pelos seguintes 

integrantes: 

I- Vice-Procurador-Geral da República ou por outro Subprocurador-Geral da 

República indicado pelo Procurador-Geral da República; 

II - Por representantes, titulares e suplentes da: 

a) Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

b) Ouvidoria; 

c) 6ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

d) Secretaria-Geral; 

e) Secretaria de Comunicação Social; 

f) Secretaria da Administração; 

g) Secretaria de Gestão de Pessoas; 

h) Secretaria de Serviços Integrados de Saúde; 

i) Secretaria de Planejamento e Orçamento; 



 

 

j) Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica; e 

k) Secretaria de Engenharia e Arquitetura." (NR) 

Art. 2º Ficam revogados o § 2º do art. 84, inciso III do art. 89, os incisos II e 

VII e o parágrafo único do art. 90-A e os §§ 2º e 3º do art. 90-B da Portaria PGR/MPF nº 357, 

de 5 de maio de 2015. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 8 fev. 2019. Caderno 

Administrativo, p. 1. 
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