
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

PORTARIA Nº 10, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016.

Vide Portaria 5CCR nº 2, de 27 de março de 2017

Regulamenta a atuação dos Grupos de Trabalho no âmbito da 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

A 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Complementar  nº  75,  de  20  de  maio  de  1993,  e  considerando  a  deliberação  do  Colegiado  da

Câmara, por ocasião de sua 928ª Sessão Ordinária, de 29 de setembro de 2016, resolve que:

Art.1º Os grupos de trabalho da 5ª Câmara serão instituídos por meio de Portaria

assinada pelo Coordenador da Câmara, após aprovação do Colegiado.

Art. 2º As vagas destinadas aos grupos de trabalho serão preenchidas após a abertura

de edital de chamamento, por meio eletrônico, que indicará o número máximo de integrantes e os

critérios de seleção.

Parágrafo único. A Câmara poderá convidar outros membros,  cuja participação se

justifique devido a relevante atuação na área de interesse do grupo criado.

Art. 3º No ato de instituição do grupo de trabalho será escolhido o Coordenador e o

seu substituto para eventuais impedimentos e/ou afastamentos.

Art. 4º Ao coordenador do grupo de trabalho compete, dentre outras atribuições:

I - apresentar à Câmara plano de trabalho, conforme modelo padronizado pela 5ª

Câmara;

II  -  atuar,  preferencialmente,  por  meio  de  projetos,  conforme  metodologia  de

gerenciamento de projetos do Ministério Público Federal;

III - solicitar à Câmara eventuais alterações de composição do grupo de trabalho;

IV - encaminhar, até o dia 20 de novembro de cada ano, relatório de atividades; 
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V - solicitar à Câmara autorização para agendamento de reuniões, com antecedência

mínima de 10 (dez) dias úteis;

VI - apresentar os produtos descritos no plano de trabalho antes do encerramento das

atividades grupo de trabalho;

VII - apresentar à Câmara relatório de encerramento das atividades grupo de trabalho,

o qual será pautado em sessão ordinária para aprovação do Colegiado; 

VIII - remeter à 5ª Câmara minutas dos expedientes destinados a outros órgãos ou

instituições.

§ 1º As reuniões deverão ocorrer, preferencialmente, por meio de videoconferência.

§  2º  Os  expedientes  mencionados  no  inciso  VIII  deverão  ser  assinados  pelo

Coordenador da Câmara ou pelo secretário executivo, por delegação.

Art. 5º Compete ao grupo de trabalho registrar as reuniões em ata, encaminhando-a

em até 5 (cinco) dias úteis à 5ª Câmara para registros administrativos.

Parágrafo único. Em substituição à ata, poderá ser utilizada memória de reunião, de

acordo com formulário padronizado pela 5ª Câmara.

Art. 6º O grupo de trabalho poderá propor ao Coordenador da Câmara a expedição de

recomendações,  enunciados,  portarias,  bem como de outros  atos considerados relevantes para a

atuação institucional.

Art.  7º  A Assessoria de Coordenação da 5ª  Câmara prestará apoio aos grupos de

trabalho,  devendo  acompanhar  o  cumprimento  de  todas  as  atividades  elencadas  no  plano  de

trabalho.

Parágrafo único. Eventuais interlocuções entre o grupo de trabalho e outros setores

do Ministério Público Federal, bem como de outros órgãos ou instituições, deverão ser realizadas

por intermédio da Assessoria de Coordenação. 

Art. 8º O encerramento do grupo de trabalho ocorrerá após um ano do início de suas

atividades, pelo exaurimento do seu objeto ou pelo não cumprimento do seu plano de trabalho.

Parágrafo  único.  O  prazo  do  grupo  de  trabalho  poderá  ser  renovado  mediante

justificativa fundamentada. 

Art.  9º  Os grupos de trabalho intercamerais  estão  submetidos,  no que couber,  às

disposições previstas nos artigos anteriores.



Art.  10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

MARCELO MUSCOGLIATI
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 5ª CCR
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