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Institui o Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança no âmbito
do Ministério Público Federal, e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são

conferidas no art. 49, incisos XX e XXII, da Lei Complementar n.º 75, de 20/5/1993, resolve:

Art.  1º  Instituir  o  SISTEMA  INTEGRADO  DE  GESTÃO  ESTRATÉGICA  E

GOVERNANÇA -  SIGE responsável  pela  organização e  alinhamento  estratégico  do  Ministério

Público Federal - MPF.

Parágrafo  único.  O  SIGE  será  composto  pelo  COMITÊ  DE  GESTÃO

ESTRATÉGICA - CGE, Subcomitês e Grupo Técnico criados por esta Portaria.

Parágrafo  único.  O  SIGE  será  composto  pelo  COMITÊ  DE  GESTÃO

ESTRATÉGICA – CGE e Subcomitês  Temáticos  criados  por  esta Portaria.  (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

Art. 2º Criar o CGE, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral da República, com

o objetivo de assessorar as atividades relativas à modernização da gestão administrativa do MPF e

promover o alinhamento dos Subcomitês e das unidades ao Planejamento Estratégico Institucional -

PEI e aos Planejamentos Temáticos do MPF.

Art. 3º O CGE será constituído pelos seguintes membros da Carreira do MPF, que

terão mandato de dois anos, permitida recondução:
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Art.  3º  O  CGE  será  constituído  pelos  seguintes  membros:  (Redação  dada  pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

I - dois representantes indicados pelo Procurador-Geral da República;

I - Procurador-Geral da República; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de

2 de dezembro de 2013)

II - dois representantes indicados pelo Conselho Superior do MPF;

II - Vice-Procurador-Geral da República; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº

865, de 2 de dezembro de 2013)

III - um representante indicado pela Corregedoria do MPF;

III - Vice-Procurador-Geral Eleitoral; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865,

de 2 de dezembro de 2013)

IV - um representante indicado por cada Câmara de Coordenação e Revisão;

IV –  Corregedor-Geral;  (Redação  dada  pela  Portaria  PGR/MPF nº  865,  de  2  de

dezembro de 2013)

V - um representante indicado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;

V -  Coordenadores  de  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão;  (Redação  dada  pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

VI - dois representantes de Procuradorias Regionais da República distintas; 

VI  -  Procurador  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão;  (Redação  dada  pela  Portaria

PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

VII - cinco representantes de Procuradorias da República nos Estados, localizados em

cada uma das cinco regiões geográficas; e

VII –  Ouvidor-Geral;  e  (Redação dada  pela  Portaria  PGR/MPF nº  865,  de  2  de

dezembro de 2013)

VIII - um representante indicado pelo Secretário-Geral do MPF.

VIII –  Secretário-Geral.  (Redação dada  pela  Portaria  PGR/MPF nº  865,  de  2  de

dezembro de 2013)

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

como nomeará os integrantes do CGE, com os respectivos suplentes, na forma dos incisos do caput

deste artigo.
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§ 1º O CGE será coordenado pelo Procurador-Geral da República. (Redação dada

pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§ 2º Poderão participar das atividades do CGE membros, servidores ou colaboradores

convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do Comitê.

§ 3º O Coordenador do CGE poderá convocar, previamente, qualquer dos integrantes

dos Subcomitês ou do Grupo Técnico para participar das reuniões, quando envolver assuntos a eles

relacionados.

§  4º  O  Diretor-Geral  da  Escola  Superior  do  Ministério  Público  da  União,  o

Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público e os conselheiros representantes do

Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de

Justiça poderão participar como ouvintes das reuniões do CGE. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº

587, de 31 de julho de 2014)

Art.  4º  O  CGE  reunir-se-á  ordinariamente  uma  vez  por  trimestre  e,

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

qualquer integrante do Comitê.

Art. 4º O CGE reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente,

por convocação do Coordenador, de ofício ou mediante requerimento de qualquer integrante do

Comitê. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§  1º  O  Coordenador  poderá  designar  Relator  para  os  processos  que  julgar

conveniente.

§ 2º O Relator deverá apresentar relatório e voto na reunião ordinária seguinte ou

poderá antecipá-los em reunião extraordinária.

§  3º  Qualquer  integrante  do  Comitê  poderá  pedir  vista  dos  processos,  devendo

devolvê-los na reunião ordinária seguinte ou poderá antecipá-los na próxima reunião extraordinária.

§  4°  A Secretaria  Geral  -  SG  será  responsável  pela  preparação  da  pauta  e  de

documentação a ser enviada aos integrantes do CGE, com antecedência mínima de cinco dias úteis.

§ 5º As deliberações do CGE serão aprovadas por maioria simples dos votos válidos

dos integrantes presentes na reunião e deverão ser registradas em atas assinadas,  com posterior

encaminhamento à SG para compor a documentação do SIGE.

Art. 5º O CGE obedecerá às seguintes diretrizes:

I - coordenação de ações de gestão entre as áreas do MPF;
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II - compatibilização das visões políticas e técnicas relativas à gestão institucional;

III - priorização do investimento de recursos no que for considerado estratégico;

IV - busca da eficiência e eficácia organizacional; e

V - disseminação de melhores práticas de gestão. 

Art. 6º Compete ao CGE:

I - propor ao Procurador-Geral da República alterações na priorização de metas do

PEI e dos Planejamentos Temáticos do MPF;

II - orientar os órgãos institucionais, garantindo o alinhamento das metas, projetos e

ações ao PEI e aos Planejamentos Temáticos do MPF;

III - garantir o alinhamento e a convergência do planejamento estratégico das diversas

áreas do MPF;

IV -  avaliar  os  resultados  das  ações  realizadas  na  implementação  da  estratégia

institucional;

V - avaliar o portfólio de projetos com vistas a assegurar o alinhamento estratégico;

VI  -  propor  ao  Secretário-Geral  alterações  na  priorização  de  projetos,  ações,

iniciativas e alocação de recursos vinculados ao PEI e aos Planejamentos Temáticos do MPF;

VI - propor ao Procurador-Geral da República alterações na priorização de projetos,

ações, iniciativas e alocação de recursos vinculados ao PEI e aos Planejamentos Temáticos do MPF;

(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

VII - solicitar mudanças de escopo e cronograma nos projetos mediante justificativa a

ser aprovada pela autoridade competente;

VIII - propor alterações nas políticas e diretrizes de tecnologia da informação e no

Plano Diretor de Tecnologia da Informação;

IX  -  solicitar  suspensão  ou  cancelamento  de  um  projeto  específico  mediante

justificativa a ser aprovada pela autoridade competente;

X - propor alterações no Regimento Interno do MPF;

XI - propor aos Órgãos Superiores do MPF critérios de distribuição de procedimentos

administrativos e quaisquer outros feitos, de alocação de membros, dentre outros; e

XII - sugerir estudos de avaliação do impacto da implantação de Procuradorias da

República em Municípios; e
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XIII – apreciar matérias diversas de relevância estratégica.

Art.  7º  Criar  o  SUBCOMITÊ DE GESTÃO  ADMINISTRATIVA -  SGA com o

objetivo de fomentar o desenvolvimento das unidades do MPF, além  de promover o alinhamento e

a convergência entre o PEI e os Planejamentos Temáticos.

Parágrafo único. O SGA poderá propor ao CGE medidas que julgar convenientes

para melhoria de projetos, ações e iniciativas do planejamento estratégico.

Art. 8º O SGA será constituído pelos Procuradores-Chefes das Unidades Gestoras do

MPF e coordenado por um de seus integrantes designado pelo Procurador-Geral da República.

Art. 8º O SGA será constituído pelos Procuradores-Chefes das Unidades Gestoras do

MPF e coordenado pelo Secretário-Geral. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de

dezembro de 2013)

§ 1º Poderão participar das atividades do SGA membros, servidores ou colaboradores

convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do Subcomitê.

§ 2º O SGA reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e, extraordinariamente,

por convocação do Coordenador, de ofício ou mediante requerimento de qualquer integrante do

Subcomitê.

§ 3º A SG será responsável pela preparação da pauta e documentação a ser enviada

aos integrantes do Subcomitê, com antecedência mínima de cinco dias úteis.

§ 4º As deliberações do SGA serão aprovadas por maioria simples dos votos válidos

dos integrantes presentes na reunião e deverão ser registradas em atas assinadas,  com posterior

encaminhamento à SG para compor a documentação do SIGE.

Art.  8º-A Criar  o  SUBCOMITÊ DE PROJETOS  FINALÍSTICOS  -  SPF  com o

objetivo de atuar como instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes para a

gestão de projetos da área finalística. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de

2013)

Art. 8º-B O SPF será constituído pelos seguintes membros:  (Incluído pela Portaria

PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República; (Incluído pela Portaria

PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

II -  quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica; e

(Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)
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III - dois membros indicados pelo Subcomitê de Gestão Administrativa.  (Incluído

pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

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

como nomeará os integrantes do SPF com os respectivos suplentes, na forma dos incisos do caput

deste artigo,  para atuação por até dois anos.  (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de

dezembro de 2013)

§ 2º Poderão participar das atividades do SPF: (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº

865, de 2 de dezembro de 2013)

I  -  membros,  servidores  ou  colaboradores  convidados  e  autorizados  pelo

Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do Subcomitê; e (Incluído pela Portaria PGR/MPF

nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

II - representante indicado pela SG, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, que

ficará à disposição para esclarecer questões referentes ao Planejamento Estratégico que se façam

necessárias para embasar as decisões. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro

de 2013)

§  3º  O  SPF  reunir-se-á  ordinariamente  uma  vez  a  cada  bimestre  e,

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

qualquer integrante do Subcomitê. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de

2013)

§ 4° A SG será responsável pela preparação da pauta e de documentação a serem

enviadas  aos  integrantes  do SPF,  com antecedência  mínima de  cinco dias  úteis.  (Incluído  pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§ 5º As deliberações do SPF serão aprovadas por maioria simples dos votos válidos

dos integrantes presentes na reunião e deverão ser registradas em atas assinadas,  com posterior

encaminhamento à SG para compor a documentação do SIGE. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº

865, de 2 de dezembro de 2013)

Art.  8º-C  Compete  ao  SPF:  (Incluído  pela  Portaria  PGR/MPF  nº  865,  de  2  de

dezembro de 2013)

I  -  analisar  as  propostas  de  projetos  voltados  ao  aperfeiçoamento  da  atividade

finalística,  visando  à  coordenação,  integração  e  potencialização  das  atividades;  (Incluído  pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)
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I – analisar as propostas e solicitações de mudanças dos projetos finalísticos acerca

dos recursos, do escopo, do prazo e do alinhamento temático ou estratégico visando à coordenação,

integração e potencialização das atividades; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 378, de 30 de

maio de 2016)

II - propor ao Procurador-Geral da República a disponibilização anual de recursos

orçamentários destinados à execução de projetos finalísticos;  (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº

865, de 2 de dezembro de 2013)

III - emitir parecer sobre proposições referentes a alterações de escopo e submetê-lo à

apreciação do Procurador-Geral da República; e (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de

dezembro de 2013)

IV -  propor  ao  Procurador-Geral  da  República  os  critérios  para  classificação  de

projetos finalísticos entre estratégicos ou estruturantes. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de

2 de dezembro de 2013)

Parágrafo único. Cabe ao Procurador-Geral da República encaminhar as propostas de

projeto finalístico à SG, que deverá emitir parecer quanto à viabilidade de execução. (Incluído pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

Art. 9º Criar o SUBCOMITÊ CONSULTIVO DE PROJETOS - SCP, com o objetivo

de atuar como instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes para a gestão de

projetos estratégicos.

Art. 10. O SCP será constituído pelos seguintes integrantes, que serão substituídos

pelos seus respectivos adjuntos:

I - Secretário de Acompanhamento Documental e Processual;

I – Secretário Jurídico e de Documentação; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº

378, de 30 de maio de 2016)

II - Secretário de Administração;

III - Secretário de Comunicação Social;

IV - Secretário de Gestão de Pessoas;

V - Secretário de Planos e Orçamento; e 

V - Secretário de Planejamento e Orçamento; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF

nº 865, de 2 de dezembro de 2013)
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VI - Secretário de Tecnologia da Informação. 

VI - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação; e (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

VI - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação;  (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 776, de 9 de outubro de 2014)

VII - Assessor-Chefe de Modernização e Gestão Estratégica.  (Incluído pela Portaria

PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

VII -  Assessor-Chefe de Modernização e  Gestão Estratégica;  (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 776, de 9 de outubro de 2014)

VIII - Secretário de Engenharia e Arquitetura; e (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº

776, de 9 de outubro de 2014)

IX - Secretário de Segurança Institucional. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 776,

de 9 de outubro de 2014)

X - Secretário do Centro de Educação e Desenvolvimento Profissional. (Incluído pela

Portaria PGR/MPF nº 56, de 22 de janeiro de 2015)

X  –  Secretário  da  Secretaria  de  Educação  e  Desenvolvimento  Profissional;  e

(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 378, de 30 de maio de 2016)

XI – Chefe da Central de Viagens e Eventos .(Incluído pela Portaria PGR/MPF nº

378, de 30 de maio de 2016)

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

substituto do SCP.

§ 2º Poderão participar das atividades do SCP:

I  -  membros,  servidores  ou  colaboradores  convidados  e  autorizados  pelo

Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do Subcomitê; e

II - representante indicado pela SG, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, que

ficará à disposição para esclarecer questões referentes ao Planejamento Estratégico que se façam

necessárias para embasar as decisões. (Revogado pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro

de 2013)
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§  3º  O  SCP  reunir-se-á  ordinariamente  uma  vez  a  cada  bimestre  e,

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

qualquer integrante do Subcomitê.

§  4°  A SG  será  responsável  pela  preparação  da  pauta  e  documentação  a  serem

enviadas aos integrantes do SCP, com antecedência mínima de cinco dias úteis.

§ 5º As deliberações do SCP serão aprovadas por maioria simples dos votos válidos

dos integrantes presentes na reunião e deverão ser registradas em atas assinadas,  com posterior

encaminhamento à SG para compor a documentação do SIGE.

Art. 11. Compete ao SCP:

I - analisar a viabilidade de recursos orçamentários, humanos, materiais e de prazos

de contratação ou aquisição propostos  e o  alinhamento tecnológico  das  soluções  propostas  nos

projetos estratégicos;

I  –  analisar  as  propostas  e  solicitações  de  mudanças  dos  projetos  finalísticos  e

administrativos acerca dos recursos, do escopo, do prazo e do alinhamento temático ou estratégico

visando à coordenação, integração e potencialização das atividades;  (Redação dada pela Portaria

PGR/MPF nº 378, de 30 de maio de 2016)

II - propor ao Secretário-Geral a disponibilização anual de recursos orçamentários

destinados à execução de projetos estratégicos; e

III - emitir parecer sobre proposições referentes a alterações de custo e submetê-lo à

aprovação do Secretário-Geral.

IV  -  propor  ao  Secretário-Geral  os  critérios  para  classificação  de  projetos

administrativos entre estratégicos ou estruturantes. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de

dezembro de 2013)

Art.  12.  Criar o SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SICOM, com o

objetivo de atuar como instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes para a

comunicação social.

Art. 13. O SICOM será constituído pelos seguintes integrantes:

I - quatro membros do MPF;

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República; (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

II - Secretário de Comunicação Social;
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II –  quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica;

(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

III - um assessor de comunicação da Procuradoria Geral da República; 

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

dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

IV -  dois  assessores  de  comunicação  de  Procuradorias  Regionais  da  República

distintas; e

IV - Secretário de Comunicação Social. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº

865, de 2 de dezembro de 2013)

V - cinco assessores de comunicação de Procuradorias da República, localizados em

cada uma das cinco regiões geográficas.

§ 1º Os integrantes do SICOM constantes dos incisos I, II, IV, V e VI terão mandato

de dois anos,  permitida recondução, e serão indicados,  exceto o do inciso II,  e nomeados pelo

Secretário-Geral, com os respectivos suplentes.

§ 1º Os integrantes do SICOM constantes dos incisos I, II e III serão designados para

atuação por até dois anos, exceto o do inciso IV. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2

de dezembro de 2013)

§  2º  O  Procurador-Geral  da  República  designará  o  Coordenador  e  o  respectivo

substituto do SICOM.

§ 2º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu substituto, bem

como nomeará os integrantes do SICOM, com os respectivos suplentes, indicados na forma dos

incisos do caput deste artigo. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de

2013)

§  3º  Poderão  participar  das  atividades  do  SICOM  membros,  servidores  ou

colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do

Subcomitê.

§  4º  O  SICOM  reunir-se-á  ordinariamente  uma  vez  a  cada  bimestre  e,

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

qualquer integrante do Subcomitê.
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§ 5° A Secretaria de Comunicação Social será responsável pela preparação da pauta e

de documentação a ser enviada aos integrantes do SICOM, com antecedência mínima de cinco dias

úteis.

§  6º  As  deliberações  do  SICOM serão  aprovadas  por  maioria  simples  dos  votos

válidos  dos  integrantes  presentes  na  reunião  e  deverão  ser  registradas  em atas  assinadas,  com

posterior encaminhamento à SG para compor a documentação do SIGE.

Art. 14. Compete ao SICOM:

I - assessorar tecnicamente o CGE no desempenho de suas atribuições em relação a

questões de comunicação social;

II -  fomentar  uma atuação integrada entre  a  Secretaria  de Comunicação Social  e

assessorias de comunicação social das unidades gestoras do MPF, com o objetivo de estabelecer

uma atuação nacional;

III  -  propor  ao  CGE  políticas  nacionais,  regionais  e  locais  relacionadas  à

comunicação social;

IV – propor responsabilidades da Secretaria de Comunicação Social e das assessorias

de  comunicação social  das  unidades  gestoras  do  MPF na  execução de  projetos  nacionais  e  na

implantação de políticas nacionais relacionadas à comunicação social;

V - dar o subsídio técnico ao CGE para a proposição de padrões de funcionamento,

integração, qualidade e segurança para os serviços, produtos e ações de comunicação social; e

VI  -  propor  ao  CGE  planejamento  nacional  anual  de  comunicação  social  com

objetivos e metas.

Art. 15. Criar o SUBCOMITÊ GESTOR DE TABELAS - SGT, com o objetivo de

uniformizar tabelas processuais, taxonomia e terminologia de classes, assuntos e movimentações

judiciais e extrajudiciais.

Parágrafo  único.  As  tabelas  processuais  referidas  no  caput  deverão  ser

disponibilizadas para consulta no sítio eletrônico da Procuradoria Geral da República.

Art. 16. O SGT será constituído pelos seguintes integrantes: 

I - dois representantes indicados pelo Procurador-Geral da República;

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República; (Redação dada pela

Portaria Pgr/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)
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II - dois representantes indicados pelo Conselho Superior do MPF;

II –  quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica;

(  Redação dada   pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)  

III - um representante indicado pela Corregedoria do MPF;

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

dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

IV - um representante indicado por cada Câmara de Coordenação e Revisão;

IV - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação. (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

V - um representante indicado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;

VI - dois representantes de Procuradorias Regionais da República distintas; e

VII - cinco representantes de Procuradorias da República nos Estados, localizados em

cada uma das cinco regiões geográficas.

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

como nomeará os integrantes do SETI com os respectivos suplentes, para atuação por até dois anos,

exceto o do inciso IV.

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

como nomeará os integrantes do SGT, com os respectivos suplentes, indicados na forma dos incisos

do caput deste artigo.  (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§ 2º Poderão participar das atividades do SGT:

I  -  membros,  servidores  ou  colaboradores  convidados  e  autorizados  pelo

Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do Subcomitê; e

II - representante indicado pela SG, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, que

ficará  à  disposição  para  esclarecer  questões  referentes  às  tabelas  processuais  que  se  façam

necessárias para embasar as decisões.

§  3º  O  SGT  reunir-se-á  ordinariamente  uma  vez  a  cada  bimestre  e,

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

qualquer integrante do Subcomitê.
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§ 4° A Secretaria de Acompanhamento Documental e Processual será responsável

pela  preparação  da  pauta  e  de  documentação  a  ser  enviada  aos  integrantes  do  SGT,  com

antecedência mínima de cinco dias úteis.

§  4º  A Secretaria  Jurídica  e  de  Documentação  -  SEJUD  será  responsável  pela

preparação da pauta e de documentação a ser enviada aos integrantes do SGT, com antecedência

mínima de cinco dias úteis. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de

2013)

§ 5º As deliberações do SGT serão aprovadas por maioria simples dos votos válidos

dos integrantes presentes na reunião e deverão ser registradas em atas assinadas,  com posterior

encaminhamento à SG para compor a documentação do SIGE.

§  6°  Os  órgãos  de  execução  e  as  unidades  administrativas  poderão  formular

requerimentos de alteração, inserção ou supressão de itens das tabelas processuais unificadas ao

SGT.

Art. 17. Compete ao SGT:

I -  emitir  parecer  sobre  os  requerimentos  de  alteração,  inserção  ou supressão  de

campos  das  tabelas  processuais  unificadas  dirigidos  ao  comitê,  para  adequação  e  eventual

aproveitamento na tabela respectiva;

II - propor a atualização das tabelas processuais unificadas, em conformidade com a

taxonomia adotada pelo Ministério Público, no âmbito nacional;

III -  acompanhar  o processo de integração das  tabelas de órgãos  externos com o

Ministério Público;

IV -  promover  a  correlação  entre  os  itens  das  tabelas  de  órgãos  externos  e  as

utilizadas internamente;

V - propor o encaminhamento de sugestões de modificações das Tabelas Processuais

Unificadas que integram a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público ao SGT;

VI - zelar pela comunicação das novas versões e alterações promovidas nas tabelas

processuais aos órgãos e unidades do MPF; e

VII - dirimir as eventuais omissões relacionadas à administração e gestão das tabelas

processuais unificadas.
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Art.  18.  Criar  o  SUBCOMITÊ  ESTRATÉGICO  DE  TECNOLOGIA  DA

INFORMAÇÃO - SETI, com o objetivo de atuar como instância consultiva no estabelecimento de

prioridades e diretrizes para a tecnologia da informação.

Art. 19. O SETI será constituído pelos seguintes integrantes, que terão mandato de

dois anos, permitida uma recondução: 

Art.  19.  O SETI será constituído pelos seguintes integrantes:  (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

I - dois representantes indicados pelo Procurador-Geral da República;

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República;  (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

II - dois representantes indicados pelo Conselho Superior do MPF;

II –  quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica;

(Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

III - um representante indicado pela Corregedoria do MPF;

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

dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

IV - um representante indicado por cada Câmara de Coordenação e Revisão;

IV - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação.  (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

V - um representante indicado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;

VI - dois representantes de Procuradorias Regionais da República distintas; e

VII - cinco representantes de Procuradorias da República nos Estados, localizados em

cada uma das cinco regiões geográficas.

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

como nomeará os integrantes do SETI, com os respectivos suplentes, na forma dos incisos do caput

deste artigo.

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

como nomeará os integrantes do SETI com os respectivos suplentes, para atuação por até dois anos,

exceto o do inciso IV. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§ 2º Poderão participar das atividades do SETI:
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I  -  membros,  servidores  ou  colaboradores  convidados  e  autorizados  pelo

Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do Subcomitê; e

II - representantes indicados pela SG, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, que

ficarão  à  disposição  para  elucidar  questões  de  ordem orçamentária  e  financeira  e  de  diretrizes

definidas  pelo  Procurador-Geral  da  República,  bem como questões  referentes  ao  Planejamento

Estratégico de Tecnologia da Informação que se façam necessárias para embasar as decisões.

§  3º  O  SETI  reunir-se-á  ordinariamente  uma  vez  a  cada  bimestre  e,

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

qualquer integrante do Subcomitê.

§ 4° A Secretaria de Tecnologia da Informação será responsável pela preparação da

pauta e de documentação a ser enviada aos integrantes do SETI, com antecedência mínima de cinco

dias úteis.

§  4º  A Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  –  STIC  será

responsável pela preparação da pauta e de documentação a ser enviada aos integrantes do SETI,

com antecedência mínima de cinco dias úteis. (  Redação dada   pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2  

de dezembro de 2013)

§ 5º As deliberações do SETI serão aprovadas por maioria simples dos votos válidos

dos integrantes presentes na reunião e deverão ser registradas em atas assinadas,  com posterior

encaminhamento à SG para compor a documentação do SIGE.

Art. 20. Compete ao SETI:

I  -  propor  as  políticas  e  diretrizes  de  tecnologia  da  informação  alinhadas  aos

objetivos estratégicos institucionais;

II - propor o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação;

III - emitir parecer sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação proposto pelo

Grupo Técnico de Tecnologia da Informação – GTTI;

III - emitir parecer sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação proposto pela

STIC ou por eventuais Grupos Técnicos;  (  Redação dada   pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de  

dezembro de 2013)

IV - emitir  parecer sobre as recomendações  de prioridades dos investimentos em

tecnologia da informação, propostas pelo GTTI;
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IV - emitir  parecer sobre as recomendações  de prioridades dos investimentos em

tecnologia da informação, propostas pela STIC ou por eventuais Grupos Técnicos;  (  Redação dada  

pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

V -  emitir  parecer  sobre  as  prioridades  sugeridas  pelo  GTTI  para  execução  de

projetos de tecnologia da informação;

V - emitir parecer sobre as prioridades sugeridas pela STIC ou por eventuais Grupos

Técnicos  para  execução de  projetos  de  tecnologia  da  informação;  (  Redação dada   pela  Portaria  

PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

VI -  emitir  parecer  sobre  as  propostas  de  padrões  de  funcionamento,  integração,

qualidade e segurança para os serviços e produtos de tecnologia da informação emitidas pelo GTTI;

e

VI -  emitir  parecer  sobre  as  propostas  de  padrões  de  funcionamento,  integração,

qualidade e segurança para os serviços e produtos de tecnologia da informação emitidas pela STIC

ou  por  eventuais  Grupos  Técnicos;  e  (  Redação  dada   pela  Portaria  PGR/MPF nº  865,  de  2  de  

dezembro de 2013)

VII -  emitir  parecer  sobre  as  propostas  de  diretrizes  para  a  aquisição  de  bens  e

contratação de serviços de tecnologia da informação emitidas pelo GTTI.

VII -  emitir  parecer  sobre  as  propostas  de  diretrizes  para  a  aquisição  de  bens  e

contratação de serviços de tecnologia da informação emitidas pela STIC ou por eventuais Grupos

Técnicos. (  Redação dada   pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)  

Art. 21. Criar o GRUPO TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, com o

objetivo de atuar como instância consultiva e de suporte técnico ao SETI.

Art. 21. Criar o SUBCOMITÊ ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGP

com o objetivo de desenvolver a governança de pessoal. (  Redação dada   pela Portaria PGR/MPF nº  

865, de 2 de dezembro de 2013)

Art. 22. O GTTI será constituído pelos seguintes integrantes:

Art. 22. O SEGP será constituído pelos seguintes integrantes:  (  Redação dada   pela  

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

I - Secretário de Tecnologia da Informação;

I - um membro indicado pelo Procurador-Geral da República;  (  Redação dada   pela  

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)
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II - dois coordenadores de informática representantes das Procuradorias Regionais da

República;

II –  quatro membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica;

(  Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013  )

III  -  seis  coordenadores  de  informática  representantes  das  Procuradorias  da

República.

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

dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

III - um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa; (Redação dada

pela Portaria PGR/MPF nº 56, de 22 de janeiro de 2015)

IV - Secretário de Gestão de Pessoas. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2

de dezembro de 2013)

IV - Secretário de Gestão de Pessoas; e (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 56,

de 22 de janeiro de 2015)

V - Secretário do Centro de Educação e Desenvolvimento Profissional. (Incluído pela

Portaria PGR/MPF nº 56, de 22 de janeiro de 2015)

V – Secretário da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional; (Redação

dada pela Portaria PGR/MPF nº 378, de 30 de maio de 2016)

§ 1º Os integrantes do GTTI constantes dos incisos II e III terão mandato de dois

anos, permitida uma recondução, e serão escolhidos e nomeados pelo Secretário-Geral, inclusive os

respectivos suplentes.

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

como nomeará os integrantes do SEGP com os respectivos suplentes, para atuação por até dois anos,

exceto o do inciso IV. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§  2º  O  Procurador-Geral  da  República  designará  o  Coordenador  e  o  respectivo

substituto do GTTI.

§  2º  Poderão  participar  das  atividades  do  SEGP:  (Redação  dada  pela  Portaria

PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

I  -  membros,  servidores  ou  colaboradores  convidados  e  autorizados  pelo

Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do Subcomitê; e (Incluído pela Portaria PGR/MPF

nº 865, de 2 de dezembro de 2013)
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II - representantes indicados pela SG, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, que

ficarão à disposição para elucidar questões referentes à gestão de pessoas que se façam necessárias

para embasar as decisões. (Incluído pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§  3º  Poderão  participar  das  atividades  do  GTTI  membros,  servidores  ou

colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido de integrante do

Grupo Técnico.

§  3º  O  SEGP  reunir-se-á  ordinariamente  uma  vez  a  cada  bimestre  e,

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

qualquer integrante do Subcomitê. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro

de 2013)

§  4º  O  GTTI  reunir-se-á  ordinariamente  uma  vez  a  cada  bimestre  e,

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

qualquer integrante do Grupo Técnico.

§ 4º A Secretaria de Gestão de Pessoas será responsável pela preparação da pauta e de

documentação a serem enviadas aos integrantes do SEGP, com antecedência mínima de cinco dias

úteis. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§ 5° A Secretaria de Tecnologia da Informação será responsável pela preparação da

pauta e de documentação a ser enviada aos integrantes do GTTI com antecedência mínima de cinco

dias úteis.

§ 5º As deliberações do SEGP serão tomadas por maioria, presente a maioria absoluta

dos votos válidos dos integrantes presentes na reunião, e deverão ser registradas em atas assinadas,

com posterior encaminhamento à SG para compor a documentação do SIGE. (Redação dada pela

Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§ 6º As deliberações do GTTI serão aprovadas por maioria simples dos votos válidos

dos integrantes presentes na reunião e deverão ser registradas em atas assinadas,  com posterior

encaminhamento  ao  SETI  para  apreciação  e  à  SG  para  compor  a  documentação  do  SIGE.

(Revogado pela Portaria PGR/MPF nº 378, de 30 de maio de 2016)

Art. 23. Compete ao GTTI:

Art. 23. Compete ao SEGP: (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de

dezembro de 2013)
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I -  auxiliar  na  formulação das  políticas  e  diretrizes  de  tecnologia  da  informação

alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais;

I - propor políticas e diretrizes de gestão de pessoas, assim como parâmetros para

avaliação da efetividade das políticas de gestão de pessoas; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF

nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

II - propor o Plano Diretor de Tecnologia da Informação;

II - acompanhar as deliberações sobre as políticas de gestão de pessoas e avaliar a

efetividade de seus resultados; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de

2013)3

III - recomendar as prioridades dos investimentos em tecnologia da informação;

III - atuar como instância consultiva de assuntos interdepartamentais em gestão de

pessoas; (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

IV - sugerir as prioridades para execução de projetos de tecnologia da informação;

IV - estimular a implantação de melhores práticas em gestão de pessoas; e (Redação

dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

V -  propor  padrões  de funcionamento,  integração,  qualidade e segurança para os

serviços e produtos de tecnologia da informação; e

V - promover a integração da gestão de pessoas com os outros processos de gestão do

MPF. (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

VI  -  propor  diretrizes  para  a  aquisição  de  bens  e  contratação  de  serviços  de

tecnologia da informação.

Art. 24. Para fins de aplicação desta Portaria, adotam-se as seguintes regras para o

Comitê, Subcomitês e Grupo Técnico:

Art. 24. Para fins de aplicação desta Portaria, adotam-se as seguintes regras para o

Comitê e Subcomitês: (Redação dada pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

I - os integrantes poderão ser dispensados, a qualquer tempo, por ato da autoridade

competente;

II - ao Coordenador caberá, além do voto ordinário, o voto de desempate;

III - as reuniões deliberativas serão instaladas com a presença de, no mínimo, 2/3 de

seus integrantes;
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IV - o não comparecimento injustificado a três reuniões consecutivas acarretará a

perda do mandato;

V - em caso de vacância ou perda do mandato, o suplente indicado permanecerá o

período restante, hipótese que deve ocorrer imediata indicação de suplente ou titular;

VI - será utilizado, quando possível, o regime de rodízio na sua composição; e

VII  -  dos  encaminhamentos  e  das  decisões  proferidas  caberá  pedido  de

reconsideração.

§ 1º Os expedientes em tramitação nos Subcomitês e no Grupo Técnico deverão,

quando  aprovados,  ser  autuados  em  processos  administrativos  e  encaminhados  ao  CGE  para

manifestação.

§ 1º Os expedientes em tramitação nos Subcomitês deverão, quando aprovados, ser

autuados em processos administrativos e encaminhados ao CGE para manifestação. (Redação dada

pela Portaria PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§ 2º As funções exercidas pelos integrantes do Comitê, dos Subcomitês ou do Grupo

Técnico não podem ser  cumulativas,  exceto  a dos  membros  do MPF integrantes  do SGA e os

Secretários da STI e da SECOM.

§ 2º As funções exercidas pelos integrantes do Comitê e dos Subcomitês não podem

ser cumulativas, exceto a dos membros do MPF integrantes do SGA. (Redação dada pela Portaria

PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

§ 3º Deverão ser criados Grupos Técnicos de suporte às atividades do CGE e dos

Subcomitês, por meio de ato normativo específico do Secretário-Geral, com delimitação do produto

ou  serviço  a  ser  aperfeiçoado  e  prazo  de  funcionamento  determinado  (Incluído  pela  Portaria

PGR/MPF nº 865, de 2 de dezembro de 2013)

Art.  25.  Compete  ao  Secretário-Geral  do  MPF  dirimir  as  dúvidas  suscitadas  na

aplicação do disposto nesta Portaria, sendo os casos omissos decididos pelo Procurador-Geral da

República. 

Art. 26. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

Publicada no BSMPF, Brasília, DF, p. 24, 2. quinzena dez. 2011.
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