
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

PORTARIA Nº 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 
Vide Portaria 1CCR n° 18 de 5 de dezembro de 2018 
Vide Portaria 1CCR nº 15, de 6 de novembro de 2017 
Vide Portaria 1CCR nº 14, de 6 de novembro de 2017 
Vide Portaria 1CCR nº 8, de 30 de junho de 2017 
Vide Portaria 1CCR nº 5, de 19 de agosto de 2016 
 
 

Altera disposições, prorroga, recebe, cria e converte em Grupos de Trabalho, 
em razão da pertinência temática definida por meio da Resolução CSMPF Nº 
148, de 1º de abril de 2014, e designa suas coordenações. 

 
 

A 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, no exercício das atribuições que lhes são conferidas no artigo 62, inciso I, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e considerando as deliberações tomadas na 4ª Sessão 

Ordinária de Coordenação, de 20 de novembro de 2015, e na Reunião de Planejamento das Ações de 

Coordenação para o ano de 2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º São membros participantes de Grupos de Trabalho (GT) procuradore(a)s 

responsáveis por estudar determinada temática na 1ª CCR, a quem, além dos trabalhos relacionados 

ao objetivo de cada GT, a 1ª CCR recorre para subsidiá-la e representá-la em reuniões relacionadas 

ao assunto especificado. 

Paragrafo único. O GT deverá, obrigatoriamente, prestar contas por meio de relatório 

anual. 

Art. 2º Converter a Relatoria Especial de Aplicação de Verbas Federais em Saúde em 

Grupo de Trabalho (GT – Saúde), com o objetivo de subsidiar os membros do Ministério Público 

Federal para a intervenção ministerial nas inadequações da gestão dos recursos de saúde verificadas, 

em especial, no Banco de Preços, no Denasus e no Financiamento em Saúde. 

Paragrafo único. A Coordenação do GT –  Saúde será exercida pelo Procurador da 

República em Campinas/SP Edilson Vitorelli Diniz Lima. 



Art. 3° Converter o Grupo de Trabalho Excesso de Cargas em Rodovias Federais para 

Grupo de Trabalho Rodovias Federais (GT – Rodovias Federais), com o objetivo de subsidiar os 

membros do Ministério Público Federal na defesa do patrimônio público e apresentar sugestões para 

solucionar dificuldades relacionadas, em especial, à instalação de balanças para controle de excesso 

de peso, à implantação de Posto Integrado Automatizado de Fiscalização (PIAF), à qualidade do 

pavimento das rodovias federais, bem como à identificação da razão do número excessivo de 

acidentes com danos pessoais e materiais. 

Paragrafo único. A Coordenação do GT – Rodovias Federais será exercida pelo 

Procurador Regional da República da 5ª Região Roberto Moreira de Almeida. 

Art. 4° Prorrogar, por 1 (um) ano, o Grupo de Trabalho Terras Públicas e 

Desapropriação, mantendo-se o escopo e a composição atual, conforme Portaria 1ªCCR/MPF nº 2, de 

15 de janeiro de 2015. 

Art. 5° Receber, no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, o Grupo de 

Trabalho Dívida Pública,  mantendo-se a atual composição, com o objetivo de subsidiar os membros 

do Ministério Público Federal na defesa do patrimônio, em razão de possíveis prejuízos advindos da 

gestão da dívida pública brasileira. 

Art. 6º Os Grupos de Trabalho referenciados nos artigos anteriores terão suas 

composições definidas após Editais de Chamamento, não devendo ultrapassar 5 (cinco) membros. 

Art. 7º A participação do(a)s Procuradore(a)s nas reuniões relacionadas aos temas 

poderá ser realizada, sempre que possível, da forma menos onerosa ao Ministério Público Federal, 

utilizando-se de recursos  tecnológicos como videoconferências, dentre outros. 

Art. 8º Os membros titulares poderão ser substituídos nas suas ausências por suplentes 

oportunamente designado(a)s. 

Parágrafo único. Em caso de necessidade, outros membros poderão ser designados 

para compor os Grupos de Trabalho. 

 

 

 

 



Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições contrárias. 

 
 

ELA WIECKO V. DE CASTILHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora 
 
 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 22 fev. 2016. Caderno Extrajudicial, 

p. 3. 


