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APRESENTAÇÃO

A amplitude de atribuições confiadas ao Ministério Público pela Constituição de 1988 foi o horizonte da atu-

ação da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, nos dois anos da gestão. Primeira mulher a ocupar 

o cargo – um dos mais importantes da República –, também inovou em fazer sua a promoção dos direitos huma-

nos, como parte constituinte e indissociável do mandato de PGR. Realizar as promessas anunciadas na posse, no 

dia 18 de setembro de 2017, exigiu esforços contínuos e sucessivos em frentes plurais de atuação – nos tribunais 

superiores e fora deles –, com participação em centenas de audiências e na organização de eventos, avançando os 

temas mais relevantes para as pessoas e para o país.  

A atuação em matéria criminal manteve o destaque, respondendo pelo maior número de manifestações 

e ações enviadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) – só denúncias foram 

64 contra agentes públicos e particulares que cometeram crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, 

organização criminosa, e outros. Cada caso envolveu intenso trabalho de apuração, com respeito ao devido pro-

cesso legal, à ampla defesa e ao contraditório, à presunção de inocência, à preservação da imagem, à observância 

do sigilo, e respeito a todos os demais preceitos constitucionais e legais.   

 O presente Relatório de Gestão expressa o resultado do trabalho, ao mesmo tempo que detalha e explicita o 

que foi feito para combater a corrupção, defender a democracia e as prerrogativas do Ministério Público, respeitar a 

memória institucional e promover os direitos humanos. As milhares de manifestações emanadas do Gabinete da PGR 

tiveram como fio condutor a garantia de que, no Brasil, ninguém estivesse acima e ninguém estivesse abaixo da lei. 

No âmbito administrativo, a gestão colocou-se como a primeira no dever de estar dentro da lei, atuando 

sob a égide da Emenda Constitucional 95/2016, que estabeleceu um teto de gastos para os órgãos públicos. As limi-

tações orçamentárias e financeiras exigiram discernimento, eleição de prioridades e adoção de providências, sem 

impedir a concretização das inúmeras realizações. Criatividade e eficiência no uso do dinheiro público foi marca 

cotidiana. Fazer mais com menos, ampliar o uso da tecnologia para reduzir despesas, revisar contratos e melhorar 

a execução financeira e orçamentária, que em 2018 alcançou o índice inédito de 99,96%.

A gestão foi marcada pela conclusão de obras importantes, como a da Escola Superior do Ministério 

Público da União (ESMPU), das sedes da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, no Rio de Janeiro, e da 

Procuradoria da República no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram inaugurados 11 novos prédios de unidades do 

Ministério Público Federal. Além de garantir condições adequadas de trabalho a membros e servidores, as obras 

significaram economia de recursos públicos, pondo fim ao pagamento de aluguéis.      

Iniciativas e ações voltadas à proteção do meio ambiente e à igualdade de gênero também estiveram no 

centro dos dois últimos anos de trabalho do MPF. Em março de 2018, foi lançado o Instituto Global do Ministério 

Público para o Ambiente, que hoje conta com a adesão de 21 países. Já a questão de gênero foi tratada de forma 

transversal em diversas áreas de atuação. Pela primeira vez, foram realizados conferência nacional e eventos 

regionais para discutir medidas que garantam equidade de gênero dentro do Ministério Público. A atuação da 

PGR também garantiu maior equilíbrio ao financiamento de candidaturas femininas nas eleições brasileiras.  

Ao consultar o Relatório de Gestão, o leitor também terá acesso a informações detalhadas sobre o intenso 

esforço feito para a preservação da memória institucional do Ministério Público. A realização mais visível  – mas 

não a única – foi a inauguração, em dezembro de 2018, do Novo Memorial do MPF. A requalificação de um espaço 

até então subutilizado permitiu a criação de um ambiente contemporâneo e interativo que, com suporte em tec-

nologia, retrata a trajetória da Instituição nas últimas décadas. 

Incluído no roteiro cultural de Brasília, o Memorial reverencia a memória e a contribuição de gerações que 

nos antecederam – pessoas como o procurador da República Pedro Jorge, e.g. –, personagens indispensáveis para 

a compreensão e consolidação do MPF, instituição permanente, defensora da sociedade, do regime democrático, 

dos direitos fundamentais.

Boa leitura!

Raquel Elias Ferreira Dodge

procuradora-geral da República
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ATUAÇÃO DA PGR EM NÚMEROS

Conflitos de Atribuição (11)

Outros (20)

Direitos Humanos e Defesa Coletiva (585)

Criminal Residual (660)

Secretaria-Geral Jurídica (809)

Jurídica Trabalhista (1.113)

Função Constitucional (1.179)

Jurídica Cível (2.340)

Atuação no STJ (2.574)

Função Penal Originária no STF (3.225)

Grupo de Trabalho Lava Jato (3.648)

Eleitoral (22.091)

TOTAL

38.255

5

QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES POR ASSESSORIA JURÍDICA  
E SECRETARIA VINCULADAS AO GABINETE DA PGR  

18/9/2017 A 9/9/2019 
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COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 
ATIVA E PASSIVA 

 
 
 
 2.484 
 
 
 

PROCEDIMENTOS 
ABERTOS

 
MANIFESTAÇÕES 

POR 
ARQUIVAMENTO 

 
 
 
 265 
 
 
 
 

STF E STJ

 
INQUÉRITOS 

INSTAURADOS  
(STF E STJ) 

 
 
 
 
 96 
 
 

 
DENÚNCIAS 

APRESENTADAS 
(STF E STJ) 

 
 
 
 
 64 
 
 

 
TOTAL DE 

DENUNCIADOS  
(STF E STJ) 

 
 
 
 
 222 
 
 

PEDIDOS DE 
HOMOLOGAÇÃO 

DE COLABORAÇÃO 
PREMIADA  
(STF E STJ) 

 
 
 
 19 
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MEDIDAS 

CAUTELARES  
(STF E STJ) 

 
 
 
 
 122 
 
 

 
DECLÍNIOS DE 
COMPETÊNCIA  

(STF E STJ) 
 
 
 
 
 428 
 
 

 
PEDIDOS DE 

FEDERALIZAÇÃO 
(STJ) 

 
 
 
 4 
 
 
 

IDCs  
PROPOSTOS

 
ADIs E  
ADPFs  

PROPOSTAS 
 
 
 
 
 69 
 
 

 
MANIFESTAÇÕES 

ENVIADAS  
AO TSE  

 
 
 
 920 
 
 
 

MÉDIA  
POR MÊS

 
MANIFESTAÇÕES  
EM PEDIDOS DE 

EXTRADIÇÃO 
 
 
 
 
 427 
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APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA DE TRABALHO

2.1 APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA DE TRABALHO

Assim que assumiu o cargo de procuradora-geral da República, Raquel 

Dodge implementou mudanças que permitiram um melhor gerenciamento e 

uma visão mais estratégica em relação a temas como o combate à corrupção, 

direitos humanos, relações internacionais, extradição, relações trabalhistas. 

Por meio da Portaria nº 968, de 18 de setembro de 2017, foram criadas 

a Secretaria da Função Penal Originária no Supremo Tribunal Federal (STF), à 

qual está vinculado o Grupo de Trabalho da Operação Lava Jato, e a Secretaria 

da Função Penal Originária no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com essas 

novas estruturas de trabalho, foi possível redefinir processos, otimizar resulta-

dos, buscar uma maior sinergia entre os integrantes das equipes e evitar retra-

balho, além do desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramentas que permi-

tiram maior controle e efetividade das ações promovidas. 

A fusão da Secretaria de Apoio Pericial (Seap) com a Secretaria de Pes-

quisa e Análise (Spea) resultou na criação da Secretaria de Perícia, Pesquisa e 

Análise (Sppea), também em setembro de 2017. A reestruturação da pasta teve 

o objetivo de aprimorar o auxílio técnico e operacional das atividades institu-

cionais do MPF por meio de perícias, desenvolvimento de sistemas, coleta e 

processamento de informações e dados de investigações. Dentro da nova estru-

tura, foram criados o Centro Nacional de Perícia, as assessorias especializadas, 

divididas por áreas de conhecimento (engenharia e arquitetura; contabilidade e 

economia; meio ambiente; antropologia; e tecnologia da informação e comuni-

cação), além das divisões de perícias, vinculadas às respectivas assessorias, com 

atribuição em todo o território nacional. 

Foto 1  Primeira reunião realizada com procuradores-chefes do MPF e secretários da PGR, em setembro de 2017, com o objetivo de definir a linha de atuação.
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/118983/PT_PGR_MPF_2017_968.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Ainda na estrutura da nova Sppea foi criada, por meio da Portaria SG/MPF 

nº 286, de 8 de maio de 2018, a Assessoria Técnica de Geoprocessamento com a 

atribuição de viabilizar análise integrada de dados que possuem entre seus atributos 

informação geográfica, inclusive produtos de sensoriamento remoto, como imagens 

de satélite, fotografias aéreas e demais informações aerolevantadas, o que torna as 

análises mais rápidas e confiáveis e melhora a qualidade dos produtos periciais gera-

dos. No âmbito da Sppea, foi a criada a Divisão de Gestão de Informações e Suporte 

(DGIS) para fortalecer o canal de comunicação com membros e servidores lotados 

nas Assessorias de Pesquisa e Análise Descentralizadas, além de estabelecer a inter-

locução com órgãos públicos e entidades privadas para acesso a sistemas externos 

por meio de convênios e contratos e na obtenção de bases de dados.

A atual gestão buscou fortalecer a estrutura da Secretaria de Cooperação 

Internacional (SCI) a partir da criação do Grupo de Apoio da SCI, composto por 

15 procuradores de todo o país. Eles oficiam perante a SCI, sem atuação exclu-

siva, em procedimentos específicos e sem deslocamento da unidade de lotação. 

Os integrantes servem de interface entre a SCI e as unidades locais, seguindo 

a tendência  adotada nas Câmaras de Coordenação e Revisão, na Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão e na Secretaria de Direitos Humanos e Defesa 

Coletiva. O membro indicado como ponto focal facilita o intercâmbio de infor-

mações entre a Secretaria e a unidade local.

A análise de pedidos de extradições também recebeu atenção especial da pro-

curadora-geral da República, Raquel Dodge. Desde o início da sua gestão, os pedidos 

passaram a ser analisados pela Secretaria-Geral Jurídica (SGJ) ligada ao Gabinete da 

PGR. Antes, os pedidos eram distribuídos aleatoriamente aos membros que atuam 

na área criminal no Supremo Tribunal Federal (MPF). Com a mudança no processo 

de trabalho, foi possível aprimorar a cooperação jurídica internacional. 

A reestruturação do trabalho também incluiu a análise dos procedimentos 

de conflito de atribuição. Desde 2017, a PGR é o órgão competente para desem-

penhar esse papel. Naquele ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou 

que caberia ao chefe administrativo da Instituição decidir conflitos de atribuição 

envolvendo os quatro ramos do Ministério Público da União (MPU) e também 

os Ministérios Públicos Estaduais. Após a decisão judicial, com o objetivo de agi-

lizar a análise e a resolução das divergências, foi criada uma assessoria própria, 

responsável por auxiliar a procuradora-geral da República. 

Também vinculada à SGJ, foi criada a Assessoria Trabalhista, que apre-

ciou,  ao longo da gestão,  1160 procedimentos (média de 54 casos por mês). Essas 

análises subsidiaram a PGR na apresentação de ações e pareceres que influen-

ciaram importantes julgamentos, como a da Ação Direta de Inconstitucionali-

dade (ADI) 5938, em maio de 2019, quando o Supremo julgou inconstitucional 

a alteração promovida pela reforma trabalhista, que autorizava o trabalho de 

gestantes e lactantes em ambientes insalubres.

Outra mudança foi a vinculação da Secretaria de Comunicação Social 

(Secom) ao Gabinete da Procuradora-Geral da República por meio da Portaria 

SG/MPF nº 1.042/2017. A nova configuração foi definida a partir das diretri-

zes dadas pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, bem como de 

diagnóstico realizado durante o primeiro mês de gestão. O objetivo da estru-

turação do setor foi dar atenção a todas as temáticas de atuação do MPF, bem 

como aprimorar a relação e o atendimento com os órgãos superiores, os subpro-

PELA  
IMPORTÂNCIA 

DO TEMA, A PGR 
CONCENTROU EM 

SEU GABINETE 
OS PROCESSOS 

RELATIVOS A 
EXTRADIÇÕES

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/147910/PT_SG_MPF_2018_286.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/147910/PT_SG_MPF_2018_286.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/reforma-trabalhista-pgr-manifesta-se-pela-inconstitucionalidade-de-dispositivos
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curadores-gerais e as Assessorias de Comunicação 

Social. Além disso, houve uma preocupação com o 

fortalecimento da comunicação integrada entre as 

diversas unidades do MPF, com uma assessoria de 

relacionamento específica com os Assessores de 

Comunicação nos estados. 

2.2 NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO

A busca por eficiência e resolutividade foi o 

norte da gestão e ganhou força a partir da Emenda 

Constitucional  nº 95/2016, que obrigou as instituições a fazerem mais com 

menos.  Nesse sentido, a PGR tem priorizado investimentos em tecnologia da 

informação, necessários também para fazer frente à impossibilidade de repo-

sição de servidores públicos e à manutenção dos serviços de atendimento ao 

público com qualidade, bem como a otimização dos trabalhos nos gabinetes. 

O sucesso desses esforços reflete-se no resultado obtido pela Instituição 

em 2018, na medição do Índice de Governança e Gestão de TI, realizada pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU): o MPF obteve 89% de desempenho no índice 

de Governança (GovTI) e 82% para o índice de capacidade em gestão de TI (Ges-

tãoTI). As medições indicam estágio aprimorado de maturidade em governança e 

em gestão de TI para o MPF, posicionando-o, nesse aspecto, à frente de organiza-

ções como o próprio TCU, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo 

Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, o Serpro e a Petrobras.

2.2.1 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE COLABORAÇÕES

Uma das principais ferramentas criadas foi o Sistema de Monitoramento 

de Colaborações (Simco), desenvolvido a pedido da procuradora-geral da Repú-

blica, Raquel Dodge, sob coordenação da Secretaria da Função Penal Originária no 

Supremo Tribunal Federal (SFPO/STF) à qual está vinculado o Grupo de Trabalho 

Lava Jato. O Simco permite o acompanhamento integral dos acordos, além de for-

necer alertas aos investigadores em relação a providências que devem ser tomadas 

em cada procedimento. O principal propósito é garantir a efetividade das colabo-

rações com o cumprimento integral das cláusulas do acordo tanto as de natureza 

patrimonial quanto às referentes as chamadas penas corporais (de prisão).

Depois de uma etapa de validação, a ferramenta foi institucionalizada por 

meio da Portaria PGR/MPF 703, de 9 de agosto de 2019. Com isso, a PGR abriu 

espaço para a instalação do sistema nas forças-tarefas, grupos de trabalho e uni-

dades do MPF. Atualmente, é possível saber, apenas consultando o sistema, que 

os colaboradores que tiveram acordos homologados no STF já pagaram a título 

de multa extrapenal e perdimentos R$ 1,3 bilhão.

2.2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Outro avanço foi o Comitê de Business Intelligence (BI) e Dados, instituído 

em junho de 2019. O objetivo é possibilitar ao próprio usuário extrair as informa-

ções de que necessita, de modo customizado, em um modelo de autosserviço. O 

COLABORADORES 
COM ACORDOS 

HOMOLOGADOS NO 
STF JÁ PAGARAM 

R$ 1,3 BILHÃO 
EM MULTAS 

EXTRAPENAIS E 
PERDIMENTO

Foto 2  Identidade do sistema de acompanhamento dos acordos

http://intranet.mpf.mp.br/informa/2018/administrativas/mpf-e-destaque-em-governanca-e-gestao-de-tic-aponta-levantamento-do-tcu
http://intranet.mpf.mp.br/informa/2018/administrativas/mpf-e-destaque-em-governanca-e-gestao-de-tic-aponta-levantamento-do-tcu
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradoria-geral-da-republica-cria-sistema-para-monitorar-acordos-de-colaboracao-premiada
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradoria-geral-da-republica-cria-sistema-para-monitorar-acordos-de-colaboracao-premiada
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/portaria-institui-o-sistema-simco-para-todas-as-unidades-do-ministerio-publico-federal-no-brasil
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/151691/PT_SG_MPF_2018_434.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sistema também permite a extração de estatísticas que possibilitem uma gestão 

focada em resultados.  

Também foi lançado o Projeto Pedro, que tem o propósito de desenvolver um 

software de apoio ao trabalho dos membros  automatizando atividades de triagens 

e homologações de processos no Ministério Público Federal. Por meio da aplicação 

de ferramentas de inteligência artificial, o software trará modelos de peças, o que 

poderá dar celeridade a trabalhos cotidianos, desempenhados manualmente pelos 

servidores, em especial de triagens e de elaboração de peças com decisões similares. 

Executado de forma experimental no âmbito da Procuradoria-Geral da República, o 

projeto deve ser estendido a todas as unidades do MPF. 

O Projeto Pedro recebeu esse nome em homenagem ao protomártir do 

Ministério Público Federal, o procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, assassinado 

em 1982 em decorrência de investigações  contra a corrupção.

A Portaria SG/MPF nº 475/2018 instituiu o Comitê de Inteligência Artificial, 

com o escopo de mapear, analisar, propor, receber, avaliar, ordenar e priorizar as 

propostas de criação e desenvolvimento de projetos por meio da utilização de méto-

dos e ferramentas de inteligência artificial. Tais ferramentas são baseadas no uso de 

processamento de linguagem natural, algoritmos, machine learning.  Dois produtos 

já foram desenvolvidos: o chat bot do Memorial, a Coralina Cidadã, e o chat bot de 

auxílio aos servidores em dúvidas sobre férias e teletrabalho, a Iara. Ela servirá de 

base, em um futuro muito próximo, para conduzir o cidadão na navegação pelo site 

do MPF, em busca dos serviços ofertados pela Instituição.

Ainda em relação aos investimentos em inteligência artificial, foram desen-

volvidos dois robôs: um para acompanhamento processual no STF e outro para 

monitoramento de Habeas Corpus de interesse do MPF em trâmite no Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Os robôs monitoram, de forma automática, a 

autuação de novos processos de interesse do MPF no STF e no TRF1.

Foto 3  Identidade do sistema de gestão de documentos do MPF

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/152621/PT_SG_MPF_2018_475.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Visando melhorar a gestão da qualidade do produto dos peritos, desenvol-

veu-se nova funcionalidade no BI Pericial, que possibilita identificar o aproveita-

mento dos relatórios de perícia, a partir da juntada aos autos pelos gabinetes. Além 

disso, foi desenvolvida nova funcionalidade para identificação de guias periciais 

pendentes relacionadas a procedimentos extrajudiciais arquivados ou com pedido 

de arquivamento, para a exclusão destas guias no sistema.

Principal solução de tecnologia da informação e comunicação que sustenta a 

atuação finalística do MPF, o sistema Único passou por aperfeiçoamentos constan-

tes ao longo da gestão. Em 2018, por exemplo, foi desenvolvido painel de Business 

Intelligence (BI) a fim de possibilitar a análise do tempo de permanência dos proces-

sos judiciais em cada setor; incluindo o período de análise dos membros, bem como 

dos quantitativos, para melhor gerenciamento do acervo.

O projeto trouxe melhorias na elaboração de relatórios que atendem a 

demandas de informações solicitadas pelas corregedorias durante as correições fei-

tas tanto pelo MPF quanto pelo CNMP. Permitiu ao MPF atuar de forma preven-

tiva, visto que disponibilizou ferramenta para análise de sazonalidade; melhorou 

as respostas prestadas à sociedade por meio da Secretaria de Comunicação Social e 

das Salas de Atendimento ao Cidadão; além de  facilitar a  medição dos indicadores 

estratégicos e nacionais que tratam de fluxo de processo judicial.

2.2.3 SISTEMAS CONVENIADOS

O sistema Pactum foi desenvolvido, por meio da Secretaria de Perícia, Pes-

quisa e Análise (Sppea) com o objetivo de exercer o controle e o acompanhamento 

dos usuários que acessam plataformas externas, de convênios e contratos firma-

dos com os órgãos externos e as bases de dados adquiridas. Com ele, é possível 

gerenciar a quantidade de usuários (servidores e membros) lotados nas Assesso-

rias de Pesquisa e Análise Descentralizadas (Asspads) e em lotações diversas que 

acessam os sistemas externos. Da mesma forma, o Pactum é capaz de demonstrar 

a quantidade de reativações de usuários nos sistemas externos ativos.

A ferramenta também demonstra a quantidade de convênios e contra-

tos em vigência emitindo alertas para a solicitação de sua renovação. Em abas 

do sistema é possível registrar os contatos (telefone e e-mail) dos responsáveis 

pelos convênios e contratos, facilitando negociações futuras. Da mesma forma, os 

documentos (ofícios, e-mails, formulários) que serviram de comprovação para os 

convênios firmados também podem ser incluídos no sistema. O Pactum também 

facilita o gerenciamento e acompanhamento das bases de dados. 

Outro avanço obtido na atual gestão foi a expansão do acesso aos dados do 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) do Banco Central (Bacen). Como 

fruto das articulações feitas, possibilitou-se o  acesso ao número das contas dos pesqui-

sados, ao tipo de relacionamento deles com as instituições financeiras e à localização 

de eventuais representantes ou delegados na movimentação das contas-correntes.

Por meio de parcerias técnicas, o Ministério Público também passou a utili-

zar o sistema DGI Consultas, do Laboratório de Informações de Controle (LabCon-

tas), desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O sistema reúne mais 

de 90 bases de dados de órgãos governamentais, relacionados a pessoas físicas e 

jurídicas, contratos do governo, gastos orçamentários, além das informações pro-

duzidas pelo próprio tribunal. A consulta a essa base de dados facilita as investiga-
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ções, sobretudo as que envolvem informações da Administração Pública federal.

Além disso, foi assinado acordo de cooperação técnica com a Câmara dos 

Deputados que garantiu à Casa Legislativa o acesso ao Sistema de Investigação e de 

Movimentações Bancárias (Simba) do MPF. A ferramenta facilita o recebimento e 

o processamento das movimentações bancárias fornecidas pelas instituições finan-

ceiras nos casos de afastamento de sigilo. Como fruto da parceria, o Simba já vem 

sendo utilizado em apoio às Comissões Parlamentares de Inquérito de Brumadinho 

e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Por intermediação da Assessoria Técnica em Geoprocessamento (Astec-

-Geo) da Sppea, foi firmado acordo com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), 

que é referência no desenvolvimento de tecnologias de coleta, análise e proces-

samento de dados geográficos. A parceria tem possibilitado o intercâmbio de tec-

nologia de informação, banco de dados espacial e geoprocessamento,  por com-

partilhamento de infraestrutura, códigos-fonte, cessão de uso, documentação, 

treinamentos, entre outros. O retorno já foi percebido pela realização de atividade 

de capacitação gratuita de servidores do MPF e de servidores do Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB) e no suporte à criação da Plataforma de Territórios Tradicionais.

A PGR assinou, ainda, acordo para troca de informações com os Ministérios 

Públicos Estaduais de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A iniciativa tem o 

objetivo de aprimorar a cooperação entre os Grupos de Atuação Especial de Com-

bate ao Crime Organizado (Gaeco) – vinculados aos MPs estaduais –, a Câmara 

Criminal (2CCR) e a Sppea, no enfrentamento das organizações criminosas radi-

cadas no Brasil.  Protocolo de cooperação técnica firmado entre o MPF brasileiro 

e a Procuradoria-Geral de São Tomé e Príncipe também prevê a transferência de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos para a instituição africana.

Para a apresentação dos sistemas conveniados, houve a reformulação da 

Portal da Sppea permitindo a consulta de forma mais amigável e intuitiva a partir 

de palavras-chave e tags.

2.2.4 RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

A implantação de ferramentas para aprimorar a atuação internacional do MPF 

também foi destaque na atuação, por meio da Secretaria de Cooperação Internacional, 

nos últimos dois anos. No campo da recuperação de ativos de valores ilícitos enviados 

ao exterior, a SCI e o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional do Ministério da Justiça (DRCI/MJ) assinaram termo de compromisso 

que atualiza a rotina de troca de informações em meio eletrônico entre os dois órgãos. 

O acordo possibilita que pedidos de cooperação passiva e a troca de informações entre 

as instituições sejam feitos em meio digital, dando maior agilidade à comunicação e 

dispensando o trâmite físico.

Em outra frente de atuação, MPF e Advocacia-Geral da União (AGU) bus-

cam a criação de um mecanismo para acelerar o processo de devoluções de valores 

de origem ilícita enviados ao exterior. Uma ferramenta digital será implementada 

como principal meio de comunicação entre os dois órgãos, agilizando o andamento 

dos processos que visam à recuperação de ativos mantidos em outros países. Atual-

mente, a PGR trabalha com 14 casos que buscam, no total, a devolução de mais de 

US$ 650 milhões.

PARCERIA ENTRE 
MPF E AGU BUSCA 
A DEVOLUÇÃO DE 
MAIS DE US$ 650 

MILHÕES ENVIADOS 
AO EXTERIOR DE 

FORMA ILÍCITA

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-vai-usar-sistema-de-investigacao-de-movimentacoes-bancarias-do-mpf-em-apoio-as-cpis
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-vai-usar-sistema-de-investigacao-de-movimentacoes-bancarias-do-mpf-em-apoio-as-cpis
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-inicia-serie-de-oficinas-para-construir-plataforma-digital-de-territorios-tradicionais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-assina-termo-de-cooperacao-para-troca-de-informacoes-com-ministerios-publicos-de-sp-ms-e-pr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-agu-buscam-a-devolucao-de-mais-de-us-650-milhoes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-agu-buscam-a-devolucao-de-mais-de-us-650-milhoes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-agu-buscam-a-devolucao-de-mais-de-us-650-milhoes
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2.2.5 SISTEMA PERICIAL

A Sppea promoveu uma série de melhorias no sistema Pericial, com o obje-

tivo de reformular a interface com os usuários, tornando-o mais amigável e intuitivo. 

Entre as melhorias implantadas estão a edição total das solicitações de perícia que 

necessitem de alteração, antes da distribuição;  a gravação de documentos comple-

mentares solicitados durante a perícia; e a gestão das perícias de acordo com a espe-

cialidade de cada assessoria (e não mais pela temática das Câmaras). Além disso, foram 

feitas adaptações para permitir a visualização de todos os trabalhos em uma tela única 

e o agrupamento de demandas periciais em filas por especialidade, de modo a equali-

zar os prazos de atendimento das solicitações. Foi criado um espaço para que os peritos 

informem a situação da perícia. Atualmente, o sistema está em fase de homologação. 

2.2.6 INTEROPERABILIDADE COM O PODER JUDICIÁRIO E ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os investimentos na evolução do sistema Único – principal solução de 

tecnologia da informação e comunicação – nortearam-se pela atenção às opor-

tunidades de melhorar a eficiência do MPF em sua atuação e na efetividade à 

prestação de serviços do MPF ao cidadão. 

No peticionamento de novos processos perante a Justiça, foi empreen-

dido, em 2018, projeto para viabilizar peticionamento inicial via interoperabi-

lidade com o Poder Judiciário. Suas contribuições impactaram diretamente na 

efetividade da atuação do MPF, pois permitiu que o peticionamento inicial pas-

sasse a ocorrer diretamente no sistema Único, evitando a necessidade de acesso 

a diferentes sistemas de processo judicial eletrônico de diferentes tribunais. 

Foram entregues, ainda, adequações do sistema Único aos padrões de acessibili-

dade e Integração com os sistemas do MPF. 

A melhoria da integração do sistema Único com os sistemas de processo ele-

trônico do Poder Judiciário também é de suma importância para a atuação célere e 

efetiva do MPF, tendo alcançado, durante esta gestão, aumento superior a 110% no 

envio de manifestações para as instâncias judiciárias. De acordo com valores coleta-

dos em julho de 2019 já foram enviadas mais de 500 mil manifestações. 

A atuação do MPF perante a Justiça Eleitoral foi beneficiada, nas elei-

ções de 2018, com a integração do sistema Único com o sistema de processo ele-

trônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PJe. Durante o ano anterior às 

eleições, o TSE disponibilizou um cronograma para implantação de integração 

com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) até o final do ano de 2017. Dada a 

importância do tema, o MPF adequou o planejamento de evolução do sistema 

Único e acompanhou o cronograma do TSE, disponibilizando a integração com o 

PJe dos PREs e com o TSE ainda em 2017. Como resultado, foi viabilizado o envio 

de 103.237 manifestações à Justiça Eleitoral no ano de 2018. 

Também foi feita a integração do MPF com a Empresa Brasileira de Cor-

reios e Telégrafos. Em 2019, um projeto promoveu a integração do sistema Único 

ao sistema e-Carta, dos Correios. Antes do projeto, o envio a externo de docu-

mentos produzidos pelo MPF era feito da seguinte forma: o setor responsável 

pelo envio imprimia o documento digital, envelopava-o e encaminhava-o ao 

setor de protocolo, que encaminhava aos correios para entrega ao destinatário. 
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Após a entrega do documento ao destinatário, os Correios devolviam ao MPF o 

Aviso de Recebimento (AR), que era entregue ao setor de protocolo e, por fim, ao 

setor responsável pelo envio do documento.

Com a nova solução de integração, os documentos passaram a ser enca-

minhados eletronicamente, via sistema Único, aos Correios, que, por sua vez, 

cuidam da impressão, do envelopamento, da postagem e entrega ao destinatário. 

Posteriormente, o e-Carta informa o resultado da expedição ao sistema Único 

e encaminha digitalmente código de rastreamento, que é incluído automatica-

mente no documento eletrônico expedido. 

Trata-se de inovação com significativos ganhos, considerando que, ape-

nas em 2018, o MPF expediu por volta de 200 mil correspondências na modali-

dade “Carta Registrada” e “Carta Registrada com AR”.

2.2.7 TROCA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS POR MEIO ELETRÔNICO

Para aprimorar e facilitar os pedidos de cooperação internacional em pro-

cessos e investigações que envolvam mais de um país, a Secretaria de Cooperação 

Internacional (SCI) também avançou nas tratativas para implantar no Brasil um 

sistema eletrônico nos moldes do criado na Espanha e já adotado em países da 

União Europeia (UE). A iniciativa é promovida pela UE por meio do Programa de 

Assistência contra o Crime Transnacional Organizado da Europa para a Amé-

rica Latina (El PAcCTO), que vai financiar a implantação do sistema no Brasil. A 

ferramenta conta com formulários digitais que já trazem todos os campos de pre-

enchimento obrigatório para realizar um pedido de cooperação jurídica a outro 

país. Além disso, possibilita acesso facilitado à legislação de países com os quais se 

pretende cooperar. 

Foto 4  Lançamento do sistema Aptus da Rede Ibero-Americana de Procuradores contra a Corrupção, em março de 2019
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2.2.8 BUSCA DE DADOS E INFORMAÇÃO – AMPLIAÇÃO DO PROJETO APTUS

Nos dois últimos anos, o sistema Aptus se expandiu, indexando documen-

tos de diversas áreas, auxiliando na gestão da informação e do conhecimento. 

Destaca-se o lançamento, em março de 2019, do sistema Aptus da Rede 

Ibero-Americana de Procuradores contra a Corrupção, durante o II Encontro 

dessa Rede, criada no âmbito da Associação Ibero-americana de Ministérios 

Públicos (Aiamp). 

Com o objetivo de contribuir para a resposta do sistema judicial brasileiro 

à escalada dos homicídios no país, a PGR desenvolveu, em cooperação com o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), o Sistema Aptus ODS Homicídios, com um canal dedicado à temática 

dos feminicídios. Na fase inicial, o sistema trabalha com dados fornecidos pelo 

CNJ extraídos da base de autos judiciais da Justiça Estadual. Atualmente, há 

1.049.401 registros indexados, entre inquéritos, procedimentos e processos cri-

minais, recursos e outros autos.

A ideia é que o sistema possa, futuramente, ser consultado pelos órgãos 

dos diversos ramos do Poder Judiciário e do Ministério Público, além de outros 

órgãos públicos, com o objetivo de contribuir para a redução da impunidade. 

Com filtros diversos, o Aptus Homicídios foi adaptado para correlacionar os 

registros com o objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS), da ONU, “Paz, 

Justiça e Instituições Eficazes”, por município, unidade e região federativa, tri-

bunal de jurisdição, órgão julgador, assunto e classe processual, entre outros. Em 

novas versões, o sistema buscará parcerias com outros entes para inclusão de 

dados de outras fontes (Atlas da Violência, Denasus etc.) a fim de oferecer uma 

visão mais completa do contexto em que ocorrem esses crimes violentos.

Para auxiliar a atuação na esfera ambiental, também foi desenvolvido o 

Aptus Queimadas. O sistema indexa informações do banco de dados do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre essas práticas, com painéis específicos 

para a Amazônia e outros biomas. Com a ferramenta, é possível ter uma visão 

específica de cada foco de queimada e um panorama agregado, inclusive com 

quantitativos de tais eventos. A busca pode ser feita por tipo de bioma, latitude 

e longitude, município, risco de fogo, dias sem chuva, precipitação, entre outros.

Na versão inicial, o sistema trabalhou com 21.320 registros fornecidos 

pelo Inpe, mas a ideia é que a base seja expandida. Nas próximas versões, o 

Aptus irá permitir a visualização das imagens de satélite e a interligação com 

outras bases de dados.  A evolução da ferramenta será conduzida em articulação 

com a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4ª CCR, a Força-Ta-

refa Amazônia e outros ofícios e Forças-Tarefas ambientais). A ideia é que o 

sistema também possa contribuir com outras atuações do MPF na área de meio 

ambiente, como o combate a desmatamentos. 

Na atual gestão, também foi desenvolvida a plataforma de inteligência 

artificial iAPTUS, que poderá ser utilizada na montagem de robôs-aprendizes no 

âmbito do MPF. Simultaneamente, foi lançado o primeiro robô gerado pela pla-

taforma iAPTUS, o HALbert Corpus, para identificar o sentido das conclusões 

dos pareceres em habeas corpus. 

Além disso, o Aptus passou a ser customizado conforme a necessidade de 

cada setor. Diante dessa possibilidade, foi desenvolvida ferramenta para viabi-

Foto 4  Lançamento do sistema Aptus da Rede Ibero-Americana de Procuradores contra a Corrupção, em março de 2019
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/modernizacao-de-estrategias-contra-corrupcao-e-tema-de-debate-no-encontro-da-aiamp-na-pgr%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/modernizacao-de-estrategias-contra-corrupcao-e-tema-de-debate-no-encontro-da-aiamp-na-pgr%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/crimes-contra-a-vida-raquel-dodge-defende-urgencia-em-providencias-para-combater-impunidade
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/crimes-contra-a-vida-raquel-dodge-defende-urgencia-em-providencias-para-combater-impunidade
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acoes-do-mpf-para-protecao-da-floresta-contra-queimadas-serao-discutidas-por-forca-tarefa-amazonia-em-brasilia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acoes-do-mpf-para-protecao-da-floresta-contra-queimadas-serao-discutidas-por-forca-tarefa-amazonia-em-brasilia
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lizar o compartilhamento de informações interinstitucionais e/ou transnacio-

nais, com entidades locais e de outros países.

Nos últimos dois anos, o sistema Aptus passou a ser utilizando para inde-

xação de documento do  Conselho Nacional do MP, da Ouvidoria do MPF, do 

Projeto Conexão Águas e do Gabinete da Procuradora-Geral da República. Na 

área de comunicação social, o Aptus também reuniu as notícias jornalísticas 

produzidas para os públicos interno e externo, facilitando a busca de informa-

ções. Passou a ser o mecanismo de busca no Portal do MPF.

Criado há cerca de 10 anos pelo MPF para realizar pesquisas textuais, de 

forma centralizada, o Aptus conta, hoje, com mais de 70 milhões de documentos 

indexados. O buscador é um projeto patrocinado pelo Gabinete da Procuradora-

-Geral da República, com gestão superior da Secretaria-Geral, gestão temática 

da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Stic) e desenvolvido 

pelo Centro de Excelência em Desenvolvimento da Stic, localizado na Procura-

doria da República em Pernambuco.

Foto 5  Em agosto de 2019, a PGR se reuniu com a Força-Tarefa Amazônia para debater medidas de proteção da floresta
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3.1 ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO 

Um dos principais focos de atuação da procuradora-geral da República, Raquel 

Dodge, ao longo da gestão, foi no sentido de assegurar a efetividade do Direito Penal, 

incluindo a função de inibir a prática de novos crimes. Para isso, deu ênfase em todas 

as etapas da persecução penal, desde a fase inicial de investigações até a execução de 

penas. De forma sistemática, pediu prioridade para que casos graves ou antigos fossem 

levados a julgamento, solicitou a imediata execução das penas, tanto corporais quanto 

financeiras. O combate à corrupção e à lavagem de dinheiro esteve no centro de suas 

prioridades, podendo ser confirmado de forma quantitativa – pela quantidade de atos 

praticados com esse propósito – e também qualitativa – pelo trabalho desenvolvido na 

defesa de prerrogativas institucionais. Ao todo, foram apresentadas 64 denúncias no 

Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça contra 224 pessoas. 

3.1.1 ATUAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Com a responsabilidade de assegurar o andamento de todas as investigações 

que tramitavam no Supremo Tribunal Federal, desde o primeiro momento, a procu-

radora-geral da República, Raquel Dodge, atuou por meio da Secretaria da Função 

Penal Originária no STF de forma ágil e firme.  Logo na primeira sessão ordinária, 

em 20 de setembro de 2017, manifestou-se no sentido de que deveria ser enviada 

à Câmara dos Deputados denúncia contra o então presidente da República, Michel 

Temer. Em memoriais entregues aos ministros, defendeu a regularidade do pro-

cesso em curso naquele momento. 

Logo nos primeiros dias de trabalho da atual gestão, outro tema exigiu 

AVALIAÇÃO & PERSPECTIVAS

Foto 6  Arte do evento realizado em dezembro de 2018 como parte do projeto MPF 30 anos, para marcar o Dia Internacional de Combate à Corrupção
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stf-rejeita-questao-de-ordem-para-suspender-andamento-da-denuncia-contra-o-presidente-da-republica
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stf-rejeita-questao-de-ordem-para-suspender-andamento-da-denuncia-contra-o-presidente-da-republica
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dedicação da equipe para resolver pendências em acordos de colaboração, que 

estavam em fase de negociações ou aguardando homologação judicial. Foram pro-

duzidas dezenas de petições, realizadas reuniões com possíveis colaboradores e 

respectivos advogados, além de uma intensa interlocução com os relatores dos 

casos para que os problemas fossem solucionados e os acordos recebessem o aval 

do Supremo e pudessem gerar os efeitos subsequentes, notadamente a abertura 

de novas investigações ou a instrução de procedimentos em curso. Pelo menos 

oito acordos já negociados, foram viabilizados a partir da intervenção da atual 

gestão, seja no ajuste de cláusulas, seja em prazos ou no esclarecimento de dúvidas 

suscitadas pelos relatores.

Superados os entraves para as homologações – de forma paralela a negocia-

ções para a celebração de novos acordos – houve um intenso trabalho de análise 

dos termos de depoimento, desta vez com o objetivo de garantir que as colaborações 

resultassem em apurações sólidas dos eventuais crimes apontados pelos delatores. 

Em dois anos, foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal 97 petições de cisões de 

investigações. Em uma única manifestação, em maio de 2018, foi solicitada abertura 

de cerca de 80 novas frentes de investigações decorrentes de informações forneci-

das por integrantes do Grupo J&F. No mesmo período houve 80 pedidos de instau-

ração de inquéritos, sendo parte deles relacionada a colaborações, e 200 manifesta-

ções de compartilhamento de dados decorrentes de colaborações homlogadas pelo 

STF com outras instâncias e Forças-Tarefas Lava Jato. Neste caso, o propósito foi 

assegurar que os processos seguissem nas instâncias competentes.   

Ainda em relação ao tema colaborações premiadas, a forma de trabalho foi 

aperfeiçoada com a adoção de procedimentos rígidos a serem seguidos em todas as 

etapas do processo. As medidas deram segurança a candidatos e colaboradores, ao 

tempo em que priorizaram resultados à  sociedade. Uma das medidas implemen-

Foto 7  Primeira sessão plenária do STF em que Raquel Dodge participa como procuradora-geral da República (setembro de 2017)
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tadas com esse foco foi a inclusão de cláusulas, como a estabelece que – em caso 

de cooperação internacional – o colaborador tenha de antecipar o pagamento, no 

Brasil, de quantia equivalente à que seria paga no exterior.

Em decorrência deste trabalho, a procuradora-geral da República, Raquel 

Dodge, apresentou 42 denúncias, sendo 10 no âmbito da Lava Jato e 32 de outros 

casos conduzidos na SFPO. No total, 126 pessoas, entre empresários, políticos com 

foro e agentes públicos, foram denunciados por crimes como corrupção, pecu-

lato, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. Uma das 

denúncias foi contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o seu irmão, o deputado 

federal Lúcio Vieira Lima e outros. As investigações tiveram início  – no âmbito da 

PGR – a partir da apreensão de R$ 51 milhões em um apartamento, em Salvador.

A consistência das denúncias apresentadas resultou de um trabalho meti-

culoso realizado em conjunto com a Polícia Federal e que envolveu a comprovação 

de informações fornecidas no âmbito de colaborações premiadas por vários outros 

meios de investigação. Para tanto, a procuradora-geral requereu 90 medidas caute-

lares penais: buscas e apreensão, quebra de sigilos bancários, fiscais, escutas telefô-

nicas e monitoramento ambiental, além da quebra de dados telefônicos e telemáti-

cos. Além disso, para assegurar o ressarcimento integral ao erário – em caso de êxito 

das ações penais – solicitou, de forma antecipada bloqueios e sequestros de bens 

de investigados. Apenas no caso da Operação Registro Espúrio, houve pelo menos 

cinco fases antes da denúncia, protocolada em agosto de 2018.   

A apresentação de uma denúncia não significa o fim do trabalho, mas ape-

nas o início de uma nova etapa. À frente da PGR, Raquel Dodge determinou um 

acompanhamento rigoroso na fase da instrução processual. A equipe formada 

por 10 procuradores regionais e da República produziu memoriais, contrarrazões, 

reiterou pedidos de recebimento de denúncias, e respondeu, de forma ágil, a cada 

questionamento apresentado no curso do processo de forma a evitar a interrup-

ção ou o atraso nos julgamentos dos casos.  

Em outra frente de atuação, a gestão atuou de forma permanente para 

assegurar que as decisões monocráticas ou colegiadas da Suprema Corte fossem 

executadas de forma imediata. Para isso, foram produzidos pareceres, manifesta-

ções e pedidos de prioridade com o objetivo de assegurar o cumprimento das medi-

das. Em relação a pedidos de prioridade de julgamento, destacam-se os seguintes 

processos: AP 435/AC, AP 508/AP, AP 565/RO, AP 618/RJ, AP 644/MT (“Opera-

ção Sanguessuga”), AP 694/MT (“Operação Sanguessuga”), AP 907/DF, AP 938/SC, 

AP 940/RR, AP 958/DF (“Operação Sanguessuga”), AO 2093/RN, INQ 2893/DF, 

INQ 3276/MG, INQ 4011/DF, HC 138.837/DF (“Operação Zelotes”), HC 153.417/

TO (“Operação Ápia”), ARE 1.031.327/CE, ARE 1.157.879/SP (“Caso Banco Santos”) 

e RE 696.533/SC. Os ex-deputados Nelson Meurer, João Rodrigues e Paulo Maluf 

estão entre condenados com penas executadas a partir da intervenção da PGR. 

Em relação à execução da pena, a procuradora-geral atuou para assegurar que 

os condenados pelo STF recebessem tratamento igualitário em relação aos demais 

ingressos no sistema penitenciário, por considerar que as regras da execução penal 

devem ser aplicadas de forma igual a todos os condenados. Nessa perspectiva, defen-

deu, por exemplo, que a prisão domiciliar é medida excepcional e somente pode ser 

deferida na hipótese de comprovação de doença grave por laudo médico oficial.

Ainda no âmbito da execução penal, a equipe criminal da PGR defendeu que a 

progressão de regime da pena privativa de liberdade está condicionada ao pagamento 
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/registro-espurio-pgr-requer-cumprimento-de-medidas-cautelares-em-5a-fase-da-operacao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-reitera-pedido-de-recebimento-de-denuncia-por-organizacao-criminosa-contra-politicos-do-mdb
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-solicita-inicio-imediato-de-cumprimento-da-pena-imposta-ao-ex-deputado-federal-nelson-meurer
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-reforca-pedido-de-execucao-da-pena-do-ex-deputado-federal-joao-rodrigues
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-solicita-inicio-imediato-de-cumprimento-de-pena-imposta-a-paulo-maluf-por-falsidade-ideologica
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-solicita-inicio-imediato-de-cumprimento-de-pena-imposta-a-paulo-maluf-por-falsidade-ideologica
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/caso-joao-de-deus
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/caso-joao-de-deus
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da multa penal e, em caso de parcelamentos, o descumprimento da obrigação pode 

ensejar a revogação de benefícios concedidos. Assim foram as manifestações nas EPs 

4 (Marcos Valério), 10 (Henrique Pizzolato), 21 (ex-deputado federal Pedro Henry), e 

24 (Breno Fischberg), todas decorrentes da AP 470/MG (“Mensalão”), assim como na 

PET 6341/RJ (ex-deputado federal Celso Jacob).

DESAFIOS PARA GARANTIR A EFICÁCIA DO PROCESSO PENAL

Ao longo de toda a gestão, foram inúmeras as teses apresentadas pelas 

defesas de investigados com o propósito de obter benefícios que, no entendimento 

do Ministério Público Federal, representam ameaças à efetividade da aplicação da 

lei penal, sobretudo para políticos e detentores de prerrogativa de foro por fun-

ção. Em todos os casos, houve mobilização interna no sentido de se contrapor 

aos argumentos e defender os avanços alcançados e que encontram respaldo no 

ordenamento jurídico. 

Ainda em 2017, a procuradora-geral tornou pública a preocupação insti-

tucional em relação à tentativa de se mudar a jurisprudência da Suprema Corte 

em relação à possibilidade de início da execução de pena após decisão de segunda 

instância. A compatibilidade do entendimento firmado pelo STF em 2016 com a 

Constituição Federal foi defendida em diversas manifestações, como pareceres 

nas ADCs 43, 44 e 45, pareceres em habeas corpus apresentados por condenados 

– caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva –, bem como em memoriais e 

sustentações orais feitas nos julgamentos. Nas manifestações, a PGR fez questão 

de enfatizar a importância do respeito ao princípio da colegialidade, uma vez que 

o tema foi enfrentado em mais de uma oportunidade pelo Plenário da Corte, em 

processos de repercussão geral.

Em março de 2018, ao apreciar a Questão de Ordem na Ação Penal 937, os 

ministros do STF alteraram o alcance da prerrogativa de foro por função, seguindo 

entendimento do Ministério Público Federal. Recebida pela sociedade como uma 

possibilidade de efetiva e rápida punição a detentores de cargos públicos que se 

envolvem com o crime, a decisão gerou efeitos colaterais: réus e investigados 

intensificaram pedidos que protelaram o cumprimento de decisões de declínio, 

muitas vezes suscitando teses jurídicas que pudessem beneficiá-los. 

As teses que mais impactaram o trabalho do MPF e exigiram um forte con-

traponto por parte da PGR foram a do arquivamento de investigações pelo próprio 

STF contra entendimento do Ministério Público e a alegada competência da Justiça 

Eleitoral para julgar casos em que seja verificada conexão entre crimes eleitorais e 

corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros. Assim como em outras frentes de 

atuação, nesses casos, foram enviados pareceres, apresentados recursos, memoriais 

e outras peças com o propósito de defender o entendimento ministerial. 

No tema arquivamento de ofício de investigações, a procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge, defendeu por meio de manifestações, recursos e pro-

nunciamentos as prerrogativas asseguradas pela Constituição Federal de 1988 

ao Ministério Público, o titular exclusivo da ação penal. Todos os arquivamen-

tos determinados nessas condições foram objeto de recursos e de manifestações 

da PGR. Para a PGR, ignorar a exigência de manifestação prévia do Ministério 

Público viola o sistema penal acusatório, assegurado pela Constituição Federal. 

Uma das oportunidades em que ressaltou a importância da separação das funções 
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-se-manifesta-contra-pedido-de-progressao-de-regime-de-marcos-valerio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/condenado-no-mensalao-henrique-pizzolato-nao-atende-a-criterios-para-ser-beneficiado-pelo-indulto
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-cobra-esclarecimentos-a-ex-deputado-pedro-henry-sobre-nao-pagamento-de-multa-prevista-em-pena
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/para-mpf-reu-que-nao-esta-cumprindo-medidas-alternativas-deve-voltar-a-prisao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-cobra-esclarecimentos-do-ex-deputado-celso-jacob-sobre-comprovacao-de-pagamento-de-custas-processuais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/jurisprudencia-do-stf-sobre-prisao-em-segunda-instancia-deve-ser-mantida-defende-pgr-1
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/HCLula.pdf/at_download/file
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-um-ano-raquel-dodge-requereu-ao-stf-o-envio-de-cerca-de-300-investigacoes-para-a-primeira-instancia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-um-ano-raquel-dodge-requereu-ao-stf-o-envio-de-cerca-de-300-investigacoes-para-a-primeira-instancia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recorre-de-decisoes-que-determinaram-arquivamento-de-dois-inqueritos-sem-pedido-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recorre-de-decisoes-que-determinaram-arquivamento-de-dois-inqueritos-sem-pedido-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recorre-de-decisoes-que-determinaram-arquivamento-de-dois-inqueritos-sem-pedido-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/posse-no-stf-para-raquel-dodge-alternancia-e-transparencia-tem-fortalecido-o-supremo
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de investigar, denunciar e julgar ocorreu em setem-

bro de 2018, na posse do presidente do STF. 

Já em relação à prevalência da competência da 

Justiça Eleitoral para julgar casos conexos com crimes 

como os que são objeto de grandes operações (Lava 

Jato, Greenfield, Cadeia Velha, entre outras), a PGR 

defendeu que esses processos fossem remetidos à Jus-

tiça Federal, em razão de previsão constitucional. Ao 

defender o posicionamento, Raquel Dodge destacou 

a qualidade dos serviços prestados pela Justiça Elei-

toral, mas observou que a Instituição não é vocacio-

nada para processar e julgar crimes comuns federais, 

alguns dos quais se revestem de extrema complexidade, como os crimes de corrup-

ção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Diante da importância do tema para o Ministério Público, Raquel Dodge 

divulgou artigo para explicitar as possíveis consequências da decisão tomada por 

maioria de votos na Suprema Corte. Seguindo o modo de atuação, a defesa da 

tese foi feita em várias frentes: sustentação oral, recursos, contrarrazões. Após 

resultado contrário do Plenário, a PGR propôs ao Tribunal Superior Eleitoral uma 

mudança no regramento interno no sentido de conferir a juízes federais compe-

tência eleitoral em caso de crimes conexos.

Em abril de 2019, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, infor-

mou ao STF a decisão de promover o arquivamento do Inquérito 4.781, instau-

rado, de ofício, pelo presidente da Corte. Era mais uma etapa de um processo que 

causou perplexidade e gerou reações de todo o sistema de Justiça por violar prin-

cípios constitucionais do sistema acusatório, da separação dos poderes e do juiz 

natural. Antes da promoção de arquivamento – tão logo foi instaurado o inquérito 

– a PGR solicitou informações ao relator, oportunidade em que antecipou enten-

dimento acerca da inconstitucionalidade do procedimento adotado. Além disso, 

posicionou-se no mesmo sentido em outras manifestações, como no parecer no 

mandado de segurança ajuizado pela Associação Nacional dos Procuradores da 

República (ANPR) e em habeas corpus ajuizados pelos alvos de medidas cautelares 

decretadas – também de ofício – pelo relator do inquérito. Nesses casos, a mani-

festação foi no sentido de assegurar o direito dessas pessoas a terem acesso ao 

conteúdo das investigações. Ainda no âmbito do Inquérito 4.781, a PGR impugnou 

decisão que afastou  servidores da Receita Federal e suspendeu procedimentos 

fiscais contra 133 contribuintes que tramitavam regularmente no Órgão.

Com o propósito de impedir retrocessos e possibilitar a continuidade de 

investigações e ações penais em tramitação em todo o país, a PGR insurgiu con-

tra decisão que suspendeu todos os processos judiciais e procedimentos extrajudi-

ciais que têm como elemento de informação Relatórios de Informações Financeiras 

(RIFs) fornecidos pelo então Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). 

Em recurso enviado ao STF, Raquel Dodge apontou falhas tanto  processuais quanto 

de mérito na decisão, que podem conduzir à absoluta ineficácia do sistema de moni-

toramento e investigação dos crimes de lavagem de capitais. O entendimento é de 

que, se prevalecerem as limitações estabelecidas na decisão liminar, as autoridades 

competentes, inclusive o Ministério Público, estarão impossibilitadas de promover 

a adequada investigação criminal por falta de informações precisas e completas 

QUANTITATIVO DAS PRINCIPAIS PEÇAS PRODUZIDAS NA 
SFPO*/STF E GT LAVA JATO - ATUALIZADO ATÉ 9/9/2019

Denúncias 42

Denunciados 126

Memoriais 37

Medidas cautelares 90

Requerimentos de instauração de inquérito 80

Pedidos de declínio de competência 345

Pedidos de homologação de colaboração premiada 11

Manifestações 6.873

Tabela 1  *Secretaria da Função Penal Originária no STF
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/posse-no-stf-para-raquel-dodge-alternancia-e-transparencia-tem-fortalecido-o-supremo
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/competencia-para-julgar-crimes-comuns-conexos-com-eleitorais-e-da-justica-federal-defende-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/competencia-para-julgar-crimes-comuns-conexos-com-eleitorais-e-da-justica-federal-defende-pgr
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-corrupcao-crime-eleitoral-23510098
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-corrupcao-crime-eleitoral-23510098
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/combate-a-corrupcao-raquel-dodge-defende-que-juizes-federais-exercam-funcao-eleitoral-em-casos-de-crimes-conexos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/combate-a-corrupcao-raquel-dodge-defende-que-juizes-federais-exercam-funcao-eleitoral-em-casos-de-crimes-conexos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-arquiva-inquerito-aberto-de-oficio-pelo-supremo-tribunal-federal%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-nulidade-de-inquerito-de-oficio-aberto-pelo-stf-para-apurar-ameacas-a-corte%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-nulidade-de-inquerito-de-oficio-aberto-pelo-stf-para-apurar-ameacas-a-corte%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-nulidade-de-inquerito-de-oficio-aberto-pelo-stf-para-apurar-ameacas-a-corte%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recorre-de-decisao-que-suspendeu-apuracoes-da-receita-federal-contra-133-contribuintes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recorre-de-decisao-que-suspendeu-apuracoes-da-receita-federal-contra-133-contribuintes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recorre-de-decisao-que-suspendeu-apuracoes-da-receita-federal-contra-133-contribuintes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-recorre-contra-suspensao-de-investigacoes-que-usaram-dados-fiscais-e-bancarios-sem-autorizacao-judicial
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-recorre-contra-suspensao-de-investigacoes-que-usaram-dados-fiscais-e-bancarios-sem-autorizacao-judicial
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que, pela legislação nacional e pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é sig-

natário, compete ao Coaf repassar aos órgãos de investigação. Preocupada com a 

paralisação de centenas de procedimentos em curso, em decorrência da decisão, a 

PGR também requereu prioridade no julgamento dos embargos de declaração e do 

próprio Recurso Extraordinário. 

Uma decisão tomada pela segunda turma do STF, datada de 27 de agosto de 

2019, causou grande preocupação no Ministério Público Federal em razão das possí-

veis consequências para o combate a crimes graves contra a Administração Pública. 

Trata-se da anulação da sentença de primeira instância que condenou o ex-diretor 

do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendine. Por maioria de votos, os minis-

tros determinaram o retorno do autos a Curitiba por entenderem que, na condição 

de réu delatado, ele deveria ter apresentado alegações finais após os demais réus 

que figuram como colaboradores. Em manifestações apresentadas imediatamente 

após o julgamento, a PGR defendeu a legalidade dos procedimentos adotados em 

ações penais em andamento em todo o país. 

3.1.2 ATUAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Coordenado pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, 

o trabalho da Secretaria da Função Penal Originária no Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) resultou no oferecimento de 22 denúncias, que levaram à Corte 24 

autoridades com prerrogativa de foro por função: quatro governadores de estado, 

seis desembargadores e 14 conselheiros de Tribunais de Contas. Considerando 

as regras processuais penais sobre pluralidade de partes, 72 particulares foram 

demandados por conexidade ou continência com detentores de foro por prerro-

gativa de função. 

Foto 8  Primeira sessão do vice-PGR, Luciano Mariz Maia, na Corte Especial do STJ, em setembro de 2017
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-legalidade-de-prazo-comum-para-que-reus-colaboradores-ou-nao-apresentem-alegacoes-finais
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Em 12 das 22 denúncias apresentadas ao STJ, 

o Tribunal declinou de sua competência para proces-

sá-las e julgá-las para juízos de primeira instância. 

Das 10 denúncias que seguem perante a Corte, três 

já foram recebidas, destacando-se a relativa à APN 

897 (Operação Quinto do Ouro), trabalho desenvol-

vido em parceria com os integrantes da Força-Tarefa 

da Operação Lava Jato do Rio do Janeiro, que des-

baratou esquema de pagamento de vantagens inde-

vidas a conselheiros do Tribunal de Contas daquele 

estado. Outros quatro processos encontram-se em 

fase de apresentação de defesas preliminares por parte dos acusados. Nenhuma 

das denúncias oferecidas no período foi rejeitada pela Corte Especial do STJ.  

As investigações contaram com a parceria estreita com Coaf, Receita Federal, 

Ministérios Públicos junto a Tribunais de Contas, entre outros, e, em especial, com 

o Departamento de Polícia Federal. A favor dele, o MPF postulou a delegação de 

atribuição investigativa ampla (com ressalva da execução de atos sujeitos à reserva 

de jurisdição), principalmente nos casos cuja maior complexidade demanda o uso 

de técnicas e recursos mais sofisticados de investigação. Isso, em especial, depois de 

a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por provocação do MPF, reconhe-

cer a ineficiência das “investigações a conta-gotas”, em que cada diligência investi-

gatória era previamente submetida à autorização por parte do ministro-relator de 

cada um dos apuratórios – esse modelo, que grandes inconvenientes trazia à célere 

investigação dos casos, era usado em alguns deles, em vista da resistência de pou-

cos ministros em atribuir à Polícia Federal delegação de atribuições investigatórias 

amplas, ressalvada a execução de medidas sob reserva de jurisdição. 

Durante os dois anos de gestão, houve a instauração de 16 inquéritos, evi-

tando iniciar investigações temerárias, desprovidas de foco concreto e, portanto, 

muito provavelmente fadadas ao insucesso, ciente dos efeitos estigmatizantes que 

lhes são próprios. O último deles vai apurar o mandante dos homicídios da verea-

dora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

No período abrangido pelo relatório, a Corte Especial do STJ reconheceu a 

justa causa para a ação penal em 19 casos, mediante recebimento colegiado das res-

pectivas denúncias. Durante o mandato, foram julgadas 13 ações penais que resul-

taram na condenação de 19 réus e na absolvição de outros 7.  

Entre sindicâncias, inquéritos e ações penais, o acervo de feitos criminais 

judiciais contra detentores de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal 

de Justiça soma 116 casos. 

QUANTITATIVO DAS PRINCIPAIS  
PEÇAS ENVIADAS AO STJ

Denúncias 22

Denunciados 96

Memoriais 2

Medidas cautelares 32

Requerimentos de instauração de inquérito 16

Pedidos de declínio de competência 83

Pedidos de homologação de colaboração premiada 8

Manifestações 2.574

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/denuncia-de-mpf-contra-conselheiros-do-tribunal-de-contas-do-rio-de-janeiro-e-recebida-pelo-stj
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-denuncia-cinco-pessoas-por-envolvimento-nos-assassinatos-de-marielle-franco-e-de-anderson-gomes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-denuncia-cinco-pessoas-por-envolvimento-nos-assassinatos-de-marielle-franco-e-de-anderson-gomes


4 
CONSTITUCIONAL



35

CONSTITUCIONAL

4.1 ATUAÇÃO CONSTITUCIONAL

Considerada umas das mais importantes atribuições do cargo de procura-

dor-geral da República, a apresentação de ações diretas de inconstitucionalidade 

(ADIs) e ações por descumprimento de preceitos fundamentais (ADPFs) esteve 

no centro do trabalho de Raquel Dodge. Ao longo da gestão, foram propostas 56 

novas ADIs e 13 ADPFs. De 18 de setembro de 2017 a 9 de setembro de 2019, a 

Secretaria da Função Constitucional, vinculada ao Gabinete da PGR, enviou ao 

Supremo Tribunal Federal 1.179 manifestações. Os assuntos que foram objeto das 

ações incluem questões eleitorais, de direitos humanos e criminais. Em todos os 

casos, o propósito foi assegurar que a Constituição Federal fosse integralmente 

respeitada e que o ordenamento jurídico não incorporasse normas que contra-

riam a Carta Magna.

Em 2017, logo após o então presidente Michel Temer conceder indulto de 

Natal e comutação de penas a condenados de todo o país, a procuradora-geral da 

República apresentou uma ADI contra o decreto. À época na presidência do STF, 

a ministra Carmem Lúcia acolheu integralmente o pedido da PGR. No plenário 

da Corte, no entanto, a maioria dos ministros reconheceu a legalidade do indulto 

presidencial. Ainda assim, em diversas manifestações apresentadas ao Supremo, 

Raquel Dodge destacou a necessidade do pagamento integral da multa imposta 

aos réus beneficiados pelo indulto natalino para que a pena seja perdoada. A tese 

que a procuradora-geral da República sustenta é a de que o decreto do indulto só 

contempla a extinção de multas inferiores a R$ 1 mil – patamar estabelecido pelo 

Ministério da Fazenda. 

O fim do pagamento de honorários de sucumbência a procuradores esta-

duais também é uma prioridade na Procuradoria-Geral da República, sobretudo 

neste momento em que se discute a reforma da previdência. Só em São Paulo, 

por exemplo, o estado pagou R$ 1,7 bilhão, entre janeiro de 2011 e maio de 2016, a 

1.714 procuradores do estado a título de verba de sucumbência. Para conter esses 

gastos, a PGR apresentou ao Supremo Tribunal Federal 20 ações contra normas 

de 18 estados e do Distrito Federal que permitem o pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência a procuradores estaduais e distritais. Há ainda uma 

ação proposta pela AGU. 

Nas ações, a procuradora-geral aponta que os honorários de sucumbência 

têm nítido caráter remuneratório e de contraprestação de serviços no curso do 

processo. Segundo ela, a atuação em causas judiciais não constitui ofício estranho 

às atribuições institucionais de advogados públicos. Para Dodge, o pagamento 

de honorários de sucumbência “simplesmente remuneram trabalho ordinário 

daqueles servidores”. No entendimento da procuradora-geral, por constituir 

parcela remuneratória integrante da receita pública, o pagamento de honorários 

judiciais a advogados públicos é incompatível com o regime de subsídio, com o 

teto remuneratório constitucional e com os princípios republicanos da isonomia, 

da moralidade, da supremacia do interesse público e da razoabilidade. 

Outra tese sustentada pela PGR no STF foi a imprescritibilidade das ações 

de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade. Para Raquel 

Dodge, esse entendimento têm o intuito de “privilegiar a coletividade lesada em 

detrimento do patrimônio do indivíduo ímprobo que causou o dano ao erário”. A 

tese da procuradora-geral foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal em julga-

DE 18 DE 
SETEMBRO DE 2017 
A 9 DE SETEMBRO 

DE 2019, FORAM 
ENVIADAS 

AO SUPREMO 
TRIBUNAL 

FEDERAL 1.179 
MANIFESTAÇÕES, 

56 NOVAS ADIS 
E 13 ADPFS 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-propoe-adi-contra-decreto-que-definiu-criterio-para-concessao-de-indulto-natalino
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-questiona-pagamento-de-honorarios-de-sucumbencia-a-procuradores-de-10-estados-e-do-distrito-federal
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/improbidade-administrativa-para-pgr-decisao-do-stf-evita-retrocesso-na-defesa-do-patrimonio-publico
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mento com repercussão geral reconhecida. Para Dodge, “a decisão evita retrocesso 

na defesa do patrimônio público, garante a segurança jurídica e a integridade no 

uso da coisa pública”. Segundo ela, reconhecida a prescrição, estaria fulminada a 

possibilidade de recomposição de recursos destinados ao bem comum da socie-

dade, notadamente nas áreas da saúde, educação e segurança pública (Recurso 

Extraordinário nº 852.475).

Em outra ADPF (nº 607), a PGR defendeu a inconstitucionalidade do 

Decreto nº 9.831/2019, que retirou os 11 cargos de perito destinados ao Meca-

nismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Para Raquel Dodge, 

ao remanejar os cargos para o Ministério da Economia, exonerar os ocupantes e 

tornar a participação no MNPCT não remunerada, o decreto – editado em junho 

– invade competência legislativa e afronta o princípio da legalidade (decreto regu-

lamentar não pode alterar estrutura de órgão criado por lei). Instituído em 2013, o 

MNPCT atende a compromisso internacional assumido pelo Brasil no combate à 

tortura. O trabalho é desenvolvido a partir de visitas regulares a locais de privação 

de liberdade em todo o território nacional e inclui a elaboração de relatórios e a 

expedição de recomendações vinculantes aos órgãos competentes.

Raquel Dodge questionou ainda leis estaduais que vedavam a decretação de 

medidas cautelares contra deputados estaduais (ADIs 5825 e 5765). As normas auto-

rizavam Assembleias Legislativas a revogarem decisões judiciais de natureza caute-

lar. Em duas ações diretas de inconstitucionalidade, a PGR defende que a execução 

da decisão condenatória criminal transitada em julgado independe da declaração 

da perda do mandato eletivo pelas respectivas Assembleias Legislativas. Uma das 

ações é relacionada à Constituição do Estado do Amapá e outra à norma do Estado 

de Mato Grosso. “As ordens judiciais devem ser cumpridas. O Poder Legislativo 

não atua como órgão revisor de atos judiciais”, sustentou Raquel Dodge, ao questio-

nar no STF uma resolução da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que 

determinou a soltura dos deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi.

RESUMO DAS MANIFESTAÇÕES PRODUZIDAS PELA SFCONST* DA PGR -  
ATUALIZADO ATÉ 9/9/2019

TIPO DE MANIFESTAÇÃO TOTAL

Aditamento de Inicial 11

Inicial de ADI 51

Inicial de ADPF 5

Inicial - Consulta de Matéria Eleitoral 1

Inicial de Mandado de Segurança 1

Apresentação de Memoriais 23

Ciência 548

Pareceres Diversos 539

TOTAL 1.179

Tabela 2  *Secretaria da Função Constitucional

MANIFESTAÇÕES PRODUZIDAS PELA SFCONST* DA PGR POR ANO - ATUALIZADAS ATÉ 9/9/2019

2017 2018 2019 TOTAL 

MANIFESTAÇÕES 97 617 465 1.179

Tabela 3  *Secretaria da Função Constitucional

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-propoe-adpf-contra-decreto-que-esvazia-mecanismo-de-prevencao-e-combate-a-tortura/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-propoe-adpf-contra-decreto-que-esvazia-mecanismo-de-prevencao-e-combate-a-tortura/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/decisoes-judiciais-nao-podem-ser-revogadas-pelas-assembleias-legislativas-defende-raquel-dodge
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-no-stf-restabelecimento-das-prisoes-preventivas-de-jorge-picciani-e-outros-dois-deputados
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-no-stf-restabelecimento-das-prisoes-preventivas-de-jorge-picciani-e-outros-dois-deputados
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Em setembro de 2019, a PGR enviou à Suprema Corte ADPF contra a Por-

taria 666/2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública que dispõe sobre o 

impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação sumária de pessoa perigosa 

ou suspeita de praticar atos que contrariem a Constituição. No documento, ela 

pediu ao STF a concessão de cautelar para suspender a portaria. O argumento é de 

que a regra criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública viola inúmeros 

princípios constitucionais. 

Em outra ADF ajuizada no STF,  Raquel Dodge requereu a suspensão ime-

diata e posterior declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 10.003/2019, 

que reduziu a participação popular no Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (Conanda). Segundo ela, as alterações no funcionamento do 

Conanda contrariam quatro preceitos fundamentais: princípios da participação 

popular, da proibição do retrocesso institucional, direito à igualdade e direito da 

população infanto-juvenil à proteção pelo Estado e pela coletividade.

A PGR também questionou dispositivos da  Lei 13.831/19, que alterou a Lei 

dos Partidos Políticos (9.096/1995), em ADI enviada à Suprema Corte.  A norma, 

que está em vigor desde o mês de maio, possibilita que dirigentes com mandatos 

provisórios possam ficar no cargo por até oito anos.Também isenta de punição as 

legendas que não investiram 5% dos recursos do Fundo Partidário – nos exercícios 

anteriores a 2019 – na criação e manutenção de programas de incentivo à parti-

cipação das mulheres na política.  Para a PGR, as alterações na Lei dos Partidos 

Políticos ferem pelo menos seis artigos da Constituição Federal, além do artigo 113 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Durante a gestão, a PGR também defendeu diversas vezes a liberdade de 

expressão prevista na Constituição Federal. Em setembro de 2019, o presidente do 

STF, Dias Toffoli, atendeu a pedido Raquel Dodge e concedeu liminar para impedir 

que as obras que tratem do tema do homotransexualismo na Bienal do Livro no 

Rio de Janeiro fossem apreendidas. 

Também acolhendo pedido da PGR feito pouco antes do segundo turno 

das Eleições 2018, o STF concedeu liminar para suspender os efeitos de atos judi-

ciais ou administrativos de autoridades públicas que afrontassem a liberdade de 

expressão nas universidades. A decisão impediu o ingresso de agentes em uni-

versidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos e a interrupção de 

aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários. 

Em outra ADPF proposta, Raquel Dodge questiona a legalidade de movi-

mentos como Escola sem Partido, que visam a implantação de um modelo de ensino 

contrário ao definido pela Constituição e regulamentado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Segundo ela, a tentativa de imposi-

ção de vedação genérica e vaga à atuação dos professores nas salas de aula consti-

tui restrição desproporcional à liberdade de expressão docente, revelando-se como 

uma medida excessiva e desnecessária para tutelar a liberdade de consciência dos 

alunos, destruindo, ainda, o conteúdo essencial da liberdade de ensino.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-que-stf-suspensao-de-portaria-do-ministerio-da-justica-que-preve-deportacao-sumaria-de-pessoa-201csuspeita201d-ou-201cperigosa201d
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-que-stf-suspensao-de-portaria-do-ministerio-da-justica-que-preve-deportacao-sumaria-de-pessoa-201csuspeita201d-ou-201cperigosa201d
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/presidente-do-supremo-atende-a-pedido-da-pgr-e-concede-liminar-contra-apreensao-de-livros-na-bienal-do-rio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/presidente-do-supremo-atende-a-pedido-da-pgr-e-concede-liminar-contra-apreensao-de-livros-na-bienal-do-rio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/presidente-do-supremo-atende-a-pedido-da-pgr-e-concede-liminar-contra-apreensao-de-livros-na-bienal-do-rio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
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5.1 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM NÚMEROS

Entre 18 de setembro de 2017 e 4 de setembro de 2019, tramitaram 4.576 

Procedimentos de Cooperação Internacional (PCI). Desses, 2.092 já faziam parte do 

acervo e 2.484 foram autuados no período, para dar cumprimento a solicitações de 

assistência jurídica ativas e passivas em matéria cível, penal e de alimentos interna-

cionais. Do total de PCIs que tramitaram, 2.983 foram finalizados e, atualmente, a 

Secretaria de Cooperação Internacional conta com um acervo de 1.593 procedimen-

tos em andamento.

Dos 2.484 PCIs autuados na atual gestão, 1.428 referem-se a solicitações 

passivas feitas por 74 países ao Brasil, enquanto 1.056 pedidos de cooperação ativa 

foram feitos pelo MPF a 88 nações. Na cooperação passiva, um único pedido de 

cooperação pode levar à instauração de vários PCIs, caso a medida solicitada pela 

autoridade estrangeira envolva diligências a serem cumpridas em locais diversos e 

de formas distintas. 

Apenas em relação à Lava Jato, desde o início da operação até 9 de setem-

bro de 2019, a SCI recebeu 497 pedidos passivos de cooperação jurídica em maté-

ria penal oriundos de 39 países, sendo o Peru o maior demandante, com 39,2% 

das solicitações, seguindo pela Suíça (22,6%). No âmbito da cooperação ativa, o 

MPF enviou 384 pedidos de cooperação a 61 países, tendo como principal des-

Cooperação Ativa e Passiva na Lava Jato
384 pedidos feitos a 61 países

497 pedidos recebidos de 39 países

Dados incluem pedidos de cooperação formulados pelas Forças-Tarefas Lava Jato em 
Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, pelo Grupo de Trabalho da Lava Jato na PGR, pela 

Força-Tarefa Greenfield e pela Procuradoria da República de Pernambuco
Atualizado até 9 de setembro de 2019.

Fonte: Assessoria Jurídica da SCI/PGRPEDIDOS ATIVOS PEDIDOS PASSIVOS

Venezu
ela

Uru
guai

Ucrâ
nia

Ta
iw

an
Suiça

Suécia

Singapura

Senegal

Rússi
a

Repúblic
a D

ominica
na

Reino U
nido

Portu
gal

Porto
 RicoPeru

Paraguai

Panamá

Nova Zelândia

Noru
ega

Mônaco

Moça
mbique

México

Maca
o

Luxe
mburg

o

Liech
tenste

in
Itá

lia
Isr

ael

Irla
nda

Índia

Ilh
as V

irg
ens B

rit
ânica

s

Ilh
as G

uern
se

y

Ilh
as C

aim
an

Ilh
a de M

an

Ilh
a de Je

rse
y

Hong Kong

Honduras

Holanda

Guatemala

Grécia

Gibralta
r

FrançaEUA

Esp
anha

Equador

Emira
dos Á

rabes U
nidos

El S
alvador

Dinamarca

Costa
 Rica

Coreia do Sul

Colômbia
China

Chile

Canadá

Bélgica

Bahamas

Áustr
ia

Arg
entin

a

Antíg
ua e Barb

uda

Angola

Andorra

Alemanha

8 9
6

4 5

10

6
9

6

34

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 01 2 3 2 2 3 2 2 2 2
4 4

6 4 4

21

13

27 28

14
16

191

117
110

1 1 1 1
5

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3

Bolív
ia

2
0

8
3 4 3

1

13

8 9

18

47

8
10

8 9



MPF | RELATÓRIO DE GESTÃO DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2019

40

tino a Suíça (31,1%), seguida pelos Estados Unidos (12,5%).

Do total de PCIs instaurados para atender às demandas feitas por auto-

ridades estrangeiras, a maior parte refere-se à oitiva de investigados, testemu-

nhas, vítimas ou peritos na fase extrajudicial. Já no caso dos pedidos de coopera-

ção feitos pelo Brasil a outros países, os principais objetos são citação, obtenção 

de documentos sujeitos a sigilo financeiro ou fiscal e bloqueio de ativos financei-

ros. As solicitações buscam subsidiar investigações ou processos relativos, prin-

cipalmente, a organizações criminosas, crimes de lavagem, ocultação de bens, 

direitos ou valores e corrupção.

As unidades do Ministério Público Federal no Paraná, em São Paulo e no 

Rio de Janeiro  respondem pelo maior número de procedimentos em tramitação 

destinados à execução das solicitações estrangeiras. Já as unidades da Federação 

que mais demandaram aos estados estrangeiros no período foram Rio de Janeiro 

(190 pedidos), Paraná (158) e São Paulo (137). 

5.1.1 EXTRADIÇÃO

Constam da lista de crimes praticados no exterior que resultaram em pedi-

dos de extradição entregues à PGR: homicídio, tráfico de drogas, terrorismo, roubo, 

lesão corporal, associação criminosa, sequestro, estelionato, falsidade ideológica, 

peculato e estupro. Desde o início da gestão, houve 427 manifestações em processos 

de extradição passiva. 

Em 2018, iniciou-se levantamento para apurar possíveis violações de direi-

Cooperação Passiva Internacional
74 países demandaram cooperação / 1428 procedimentos de cooperação internacional (PCI)

18 de setembro de 2017 a 4 de setembro de 2019
Fonte: Sistema Único/MPF.
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/balanco-pgr-aprimora-processo-de-analise-de-pedidos-de-extradicao-passiva
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/balanco-pgr-aprimora-processo-de-analise-de-pedidos-de-extradicao-passiva
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/balanco-pgr-aprimora-processo-de-analise-de-pedidos-de-extradicao-passiva
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tos humanos por estados estrangeiros nos processos de extradição autorizados pelo 

Brasil, em uma parceria  da Secretaria de Cooperação Internacional com a Secre-

taria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva (SDHDC) da Procuradoria-Geral da 

República. A iniciativa busca apurar se estão sendo cumpridas as exigências feitas 

ao Estado estrangeiro pelo STF nos processos de extradição.

Inicialmente, foram analisados 17 casos de extradição deferidos pelo STF desde 

2015, envolvendo nacionais de Alemanha, Argentina, Espanha, Itália, Países Baixos, 

Suíça, Portugal, Estados Unidos, Romênia, Peru e Suécia. De acordo com o art. 96 da 

Lei de Migração, marco regulatório do tema, para que ocorra a extradição, os países 

estão obrigados a não submeter o preso estrangeiro a tortura ou a penas cruéis, desu-

manas ou degradantes; não aplicar prisão para crime ocorrido antes do pedido de 

extradição; computar o tempo preso no Brasil; e trocar penas corporais, perpétuas ou 

de morte por pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de 30 anos.

Paralelamente a essa atuação, a SCI também atuou para garantir con-

dições exigidas pelos tratados internacionais a presos extraditados por outros 

países para cumprimento de pena no Brasil. Como resultado de articulação con-

duzida pela secretaria e a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e 

Sistema Prisional (7CCR) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Peni-

tenciária Federal de Brasília, quinta unidade de segurança máxima do Brasil, terá 

celas individuais destinadas a presos extraditados. Um dos principais entraves 

à extradição de brasileiros presos em outros países sempre foi a relutância das 

autoridades estrangeiras em entregá-los às autoridades brasileiras, em razão das 

condições dos presídios no Brasil. 

Cooperação Ativa Internacional
1056 pedidos feitos a 88 países
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18 de setembro de 2017 a 4 de setembro de 2019
Fonte: Sistema Único/MPF.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-acompanha-trabalho-para-destinacao-de-celas-a-extraditados-na-penitenciaria-federal-de-brasilia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-acompanha-trabalho-para-destinacao-de-celas-a-extraditados-na-penitenciaria-federal-de-brasilia
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5.1.2 PRINCIPAIS CASOS

Foram apresentados pela PGR pareceres nos processos de extradição do 

ex-ativista italiano Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana e que vive no 

Brasil, e do brasileiro Raul Schmidt, empresário envolvido na Operação Lava Jato, 

que fugiu para Lisboa. A PGR também recebeu solicitações de extradição outras 

12 nações: Uruguai, Paraguai, Espanha, Portugal, Chile, Peru, Argentina, Bélgica, 

Dinamarca, Alemanha, França e Colômbia. A pedido de Raquel Dodge, o espanhol 

Carlos Garcia Juliá foi preso pela Polícia Federal, em São Paulo, e o STF determinou 

sua extradição. Foragido das autoridades espanholas há mais de 20 anos, ele foi 

condenado em 1980, a 193 anos de prisão pelo assassinato de cinco pessoas e pela 

tentativa de homicídio de outras quatro, em atentado na rua Atocha, na Espanha.

Raquel Dodge manifestou-se pelo deferimento dos pedidos de extradição 

dos paraguaios Lorenzo Gonzalez Martinez e Oscar Luiz Benitez, acusados pelo 

sequestro e homicídio de Cecília Mariana Cubas Gusinky, filha do ex-presidente 

do Paraguai Raúl Cubas Grau. Defendeu, em parecer, que a dinamarquesa Lisbeth 

Markussen aguardasse o andamento do processo em liberdade, por não haver 

registro de antecedentes criminais e por ter residência e trabalho fixos. 

Também atuou para que um criminoso Assad Ahmad Barakat, de origem 

libanesa, voltasse ao seu país, onde foi condenado. Ele é apontado como operador 

financeiro do Hezbollah e é investigado nos Estados Unidos, na Argentina e no 

Paraguai. Outro caso que ganhou repercussão diz respeito à extradição do turco 

Ali Sipahi. Em parecer enviado ao STF, Raquel Dodge se manifestou contra pedido 

do governo da Turquia pela extradição de Ali Sipahi. 

5.1.3 APOIO A AÇÕES E OPERAÇÕES

Nos últimos dois anos, a cooperação internacional foi fundamental para o 
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-pede-prisao-preventiva-do-ex-ativista-italiano-cesare-battisti
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-pede-prisao-preventiva-do-ex-ativista-italiano-cesare-battisti
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/admin/noticias/pgr-pede-que-mp-de-portugal-recorra-de-decisao-que-negou-extradicao-de-raul-schmidt
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/autorizada-extradicao-de-espanhol-condenado-por-cinco-homicidios-e-tentativa-de-outros-quatro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/autorizada-extradicao-de-espanhol-condenado-por-cinco-homicidios-e-tentativa-de-outros-quatro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/autorizada-extradicao-de-espanhol-condenado-por-cinco-homicidios-e-tentativa-de-outros-quatro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-prosseguimento-da-extradicao-de-acusado-de-sequestro-e-homicidio-da-filha-de-ex-presidente-paraguaio
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/admin/noticias/pgr-pede-que-dinamarquesa-presa-por-fugir-com-os-filhos-para-o-para-espere-extradicao-em-liberdade
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/admin/noticias/pgr-pede-que-dinamarquesa-presa-por-fugir-com-os-filhos-para-o-para-espere-extradicao-em-liberdade
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/admin/noticias/libanes-e-preso-no-brasil-a-pedido-da-procuradoria-geral-da-republica
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/admin/noticias/libanes-e-preso-no-brasil-a-pedido-da-procuradoria-geral-da-republica
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/admin/noticias/libanes-e-preso-no-brasil-a-pedido-da-procuradoria-geral-da-republica
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/admin/noticias/stf-nega-extradicao-de-turco-acusado-de-terrorismo-pelo-governo-da-turquia
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avanço ou a conclusão de investigações e processos relacionados a casos de grande 

repercussão. Confira alguns deles: 

Operação Câmbio, Desligo – Contou com o apoio de autoridades uruguaias 

para desarticular um grande esquema de movimentação de recursos ilícitos no 

Brasil e no exterior, por meio de operações dólar-cabo, entregas de dinheiro em 

espécie, pagamentos de boletos e compra e venda de cheques de comércio. Foram 

expedidos 43 mandados de prisão preventiva contra doleiros que atuaram ao 

longo de décadas de forma interligada em diferentes núcleos dessa rede de lava-

gem de dinheiro e evasão de divisas. 

Traficante brasileiro expulso do Paraguai – O criminoso estava detido 

desde 13 de dezembro do ano passado no Paraguai para fins de extradição. Após 

ter matado uma mulher a facadas no presídio onde estava, foi expulso pelo presi-

dente do Paraguai, Mario Abdo Benitez. Atualmente, está preso em penitenciária 

federal no Paraná. Por meio da SCI, houve a articulação para envio de provas e dos 

elementos incriminatórios do homicídio cometido no país vizinho.

54ª fase da Operação Lava Jato – A partir de um pedido de cooperação inter-

nacional feito pelo MPF, o Ministério Público de Portugal obteve autorização judicial 

e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em endereços em Lisboa, ligados 

ao operador financeiro Mário Ildeu de Miranda.

Brasileiro que matou ex-namorada no Distrito Federal em 1987 – O MPF 

confirmou com a Alemanha a prisão do brasileiro Marcelo Bauer, que matou a 

ex-namorada Thais Muniz Mendonça, em 1987, no Distrito Federal. Ele ingressou 

no Centro Penitenciário de Bayreuth em 25 de abril de 2018 para cumprir a pena 

de 14 anos de reclusão imposta pelo Tribunal de Justiça do DF. Desde 2013, a SCI 

acompanha o caso e manteve constante contato com as autoridades alemãs, que 

culminaram no início da execução da pena.
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Francês condenado por tráfico internacional de drogas – A SCI atuou 

ativamente para garantir a extradição de um cidadão francês que estava preso 

na Bahia. Entregue às autoridades francesas em 21 de junho de 2018, Ibrahim 

Ouamari foi condenado em 2013 pelo Judiciário da França, pelo crime de tráfico 

internacional de drogas, entre 2010 e 2011.

Transferência de processos criminais de chefe do PCC – O MPF encami-

nhou para a Procuradoria-Geral da República do Paraguai pedido de transferên-

cia dos processos criminais instaurados contra Elton Leonel Rumich da Silva, um 

dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC). O objetivo é garantir que Galã, 

como é conhecido o chefe do PCC, responda pelos crimes cometidos no Paraguai. 

Caso não sejam transferidos os processos, se ele for condenado no país vizinho, 

não poderá ser extraditado para cumprir a pena. O impedimento está previsto na 

Constituição Federal, que veda a extradição de brasileiro nato. 

Brasileiro que matou argentino no Rio em 2017 – A Corte de Apelação de 

Paris, na França, acatou o pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro 

referente a Valterson Cantuária Ferreira. Ele é acusado pelo Ministério Público do 

Rio de Janeiro (MP/RJ) pela prática de homicídio contra um cidadão argentino, em 

2017, e fugiu para a França logo após ter sido denunciado. O processo de extradição 

em trâmite no Judiciário francês é acompanhado pela SCI, que negocia com as auto-

ridades o cumprimento das garantias impostas pela França para deferir o pedido. 

Repatriação de 46 fósseis brasileiros – A pedido do MPF, a Justiça francesa 

determinou que 46 fósseis de dinossauros e de outros animais, que habitaram o 

território brasileiro há mais de 100 milhões de anos e foram levados de forma ilegal 

para a França, deverão retornar ao Brasil. O pedido de devolução dos espécimes 

é resultado de investigação realizada pelo MPF em Juazeiro do Norte (CE), após 

denúncia de que fósseis brasileiros estavam sendo anunciados em página de comér-

cio na internet. Eles estão avaliados em quase 600 mil euros (R$ 2,5 milhões, apro-

ximadamente) – dada a raridade, o interesse científico e a qualidade de preservação.

5.1.4 EQUIPES CONJUNTAS DE INVESTIGAÇÃO (ECIS) E REDES DE 
COOPERAÇÃO

Na atual gestão, o MPF promoveu uma série de reuniões bilaterais com 

autoridades estrangeiras e articulações com órgãos brasileiros para viabilizar a for-

mação de Equipes Conjuntas de Investigação (ECIs). A ECI é uma ferramenta de 

cooperação prevista em tratados internacionais para o compartilhamento de infor-

mações e o trabalho de investigação coordenado voltado à persecução de crimes 

complexos. Como fruto dessa atuação, em julho de 2019, o MPF brasileiro obteve 

das autoridades centrais de Brasil e Paraguai a autorização para formar duas ECIs 

com o Ministério Público paraguaio para apurar crimes de tráfico de pessoas, de 

drogas e de armas. 

As propostas de criação das duas ECIs com o Paraguai foi enviada pelo 

Ministério Público Federal (MPF) e o MP paraguaio em novembro do ano pas-

sado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro, autoridade central 

do país, responsável por atestar que a medida está de acordo com a legislação 

brasileira. A criação das duas ECIs com o Paraguai foi concretizada durante a 26ª 

Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul (REMPM), realizada 

em agosto, em Salvador (BA). Na ocasião, as procuradoras-gerais dos dois paí-

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/sci-garante-extradicao-de-frances-condenado-por-trafico-internacional-de-drogas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/sci-garante-extradicao-de-frances-condenado-por-trafico-internacional-de-drogas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-transferencia-para-o-brasil-de-processos-criminais-paraguaios-que-envolvem-chefe-do-pcc
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corte-francesa-autoriza-extradicao-de-brasileiro-que-matou-argentino-no-rio-em-2017
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corte-francesa-autoriza-extradicao-de-brasileiro-que-matou-argentino-no-rio-em-2017
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/atuacao-do-mpf-possibilita-a-repatriacao-de-46-fosseis-brasileiros-enviados-ilegalmente-para-a-franca
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-de-brasil-e-paraguai-formarao-equipes-conjuntas-de-investigacao-para-apurar-traficos-de-drogas-e-de-pessoas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-se-comprometem-a-atuar-em-conjunto-para-combater-crime-organizado-e-punir-delitos-ambientais
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ses firmaram o documento operacional, que define 

a estrutura e os integrantes das equipes, o plano de 

ação operacional, os prazos e o cronograma de tra-

balho previsto para a ação.

Uma das equipes vai focar na apuração de cri-

mes de tráfico internacional de drogas, armas, homicí-

dio e outros crimes cometidos por organização crimi-

nosa que atua em municípios da área de fronteira entre 

os dois países. Já o outro vai investigar suposto esquema 

de tráfico de pessoas e órgãos, além do aliciamento de 

pessoas para atuar na venda de drogas, muitas vezes 

em condições análogas à condição de escravidão.

Atualmente, há outros casos sendo acompa-

nhados na SCI/PGR para a possível criação de ECIs, 

incluindo os seguintes países: Suíça, Argentina, Espa-

nha, França e Peru. Com o Ministério Público da 

República Portuguesa, a PGR assinou uma declaração 

de intenções em novembro de 2018, para a formação desse tipo de equipe. 

Além das ECIs, a participação em redes de cooperação internacional é 

outra ferramenta chave para fortalecer o auxílio jurídico e o combate a crimes 

transnacionais. A partir de julho de 2018, o MPF passou a integrar a Rede Judi-

ciária Europeia (EJN) e participou, pela primeira vez, da reunião anual do grupo 

realizada em Viena. Em novembro, a PGR sediou o XVI Encontro de PGRs da 

CPLP, que resultou na criação de duas novas redes: uma contra o tráfico de drogas 

e outra de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, esta última sob coorde-

nação do MPF brasileiro. 

Foto 9  Assinatura do acordo que autorizou a formação das ECIs entre Brasil e Paraguai para apurar crimes de tráfico de pessoas, armas e drogas
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Foto 10  Acordo cooperativo entre os MPs do Brasil e do Paraguai
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-se-comprometem-a-atuar-em-conjunto-para-combater-crime-organizado-e-punir-delitos-ambientais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-se-comprometem-a-atuar-em-conjunto-para-combater-crime-organizado-e-punir-delitos-ambientais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-dos-paises-lusofonos-criam-redes-de-combate-a-corrupcao-lavagem-de-dinheiro-e-trafico-de-drogas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-dos-paises-lusofonos-criam-redes-de-combate-a-corrupcao-lavagem-de-dinheiro-e-trafico-de-drogas
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No mesmo mês, foi criado o Grupo Execu-

tivo para o Combate à Corrupção Transnacional do 

MPF. A iniciativa busca promover a articulação com 

órgãos internacionais e dar eficácia a normas previs-

tas em tratados e convenções sobre o tema, mas que 

precisam ser internalizadas no ordenamento jurídico 

brasileiro. Os integrantes atuam na SCI, na Câmara 

de Combate à Corrupção (5CCR) e na Força-Tarefa 

Lava Jato. Um dos objetivos do Grupo Executivo é 

a definição de estratégias  perante os foros interna-

cionais relativos ao combate à corrupção, Grupo de 

Trabalho sobre Suborno (WGB) da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

o Mecanismo de Acompanhamento da Implementa-

ção da Convenção Interamericana contra a Corrup-

ção (Mesicic) e o Grupo de Revisão da Implementação 

da Convenção da ONU contra a Corrupção (Uncac). 

Durante a gestão, também foram realizados, 

com o apoio do Programa Eurosocial+, dois encon-

tros presenciais dos pontos de contato da Rede Ibe-

ro-Americana de Procuradores contra a Corrupção, 

coordenada pelo MPF brasileiro. Como fruto da par-

ceria, foi contratada consultora especializada, para a 

publicação de um Manual de Boas Práticas e o lançamento de plataforma on-line 

para o compartilhamento de normativa, jurisprudência e doutrina, entre os paí-

ses, por meio do Sistema APTUS.

Red Ibero Americana de
Fiscales contra la Corrupción

Buenas Prácticas

Lucha contra
la Corrupción

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Foto 12  Publicação sobre boas páticas contra a corrupção

Foto 11  Encontro dos PGRs dos países de lingua portuguesa realizado em novembro de 2018, em Brasília
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradoria-geral-da-republica-cria-grupo-executivo-de-combate-a-corrupcao-transnacional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradoria-geral-da-republica-cria-grupo-executivo-de-combate-a-corrupcao-transnacional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradoria-geral-da-republica-cria-grupo-executivo-de-combate-a-corrupcao-transnacional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-defendem-linhas-investigativas-contra-a-corrupcao-sob-a-perspectiva-de-genero
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-defendem-linhas-investigativas-contra-a-corrupcao-sob-a-perspectiva-de-genero
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-defendem-linhas-investigativas-contra-a-corrupcao-sob-a-perspectiva-de-genero
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No período, também foi fortalecido o trabalho já desenvolvido em outras 

redes de cooperação internacional nas quais o MPF atua, tais como: a Rede de Recu-

peração de Ativos (RAAG), a Rede Ibero-Americana de Cooperação Jurídica Inter-

nacional (IberRed), a Rede Antidrogas da Associação Ibero-Americana de Minis-

térios Públicos (Aiamp), a Rede Ibero-americana de Procuradores Especializados 

contra o Tráfico de Seres Humanos e a Rede Latino-americana de Análise Criminal. 

5.1.5 PARCERIAS

No curso da gestão, 13 novos acordos foram assinados pela Procuradoria-Ge-

ral da República com autoridades estrangeiras. 

Encontram-se atualmente em andamento as tratativas para a negociação 

de 4 outros acordos e/ou memorandos de entendimento com outras autoridades 

estrangeiras.
Atualmente, há ainda três projetos de cooperação técnica em execução pela 

PGR, com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) e em parceria 

com a ESMPU, em matéria de cooperação jurídica. 

• PROJETO FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES JURÍDICAS DOS MAGISTRADOS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA GUINÉ-BISSAU, INICIADO EM 2016, ENCONTRA-SE EM SUA ÚLTIMA 
ETAPA DE EXECUÇÃO;

• PROJETO CAPACITAÇÃO JURÍDICA DE FORMADORES E MAGISTRADOS DE MOÇAMBIQUE, 
INICIADO EM 2013, ENCONTRA-SE NA TERCEIRA ETAPA DE EXECUÇÃO;

• PROJETO DE CAPACITAÇÃO JURÍDICA DE MAGISTRADOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, ASSINADO 
EM AGOSTO/SETEMBRO DE 2019. ENCONTRA-SE NA PRIMEIRA ETAPA DE EXECUÇÃO.

Em julho de 2019, iniciaram-se, ademais, tratativas entre o MPF e a Orga-

nização dos Estados Americanos (OEA), por meio do Ministério das Relações Exte-

riores e com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação, para contribuir com a 

implementação de projeto de fortalecimento institucional no Haiti, em matéria de 

combate à corrupção.

Há, ainda, 4 projetos de cooperação em etapa de execução, financiados com 

recursos de agências estrangeiras:

• PROJETO “ATENÇÃO BRASIL”, FINANCIADO PELO DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS EUA, 
EM MATÉRIA DE TRÁFICO DE PESSOAS, EXECUTADO PELO CENTRO INTERNACIONAL PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS MIGRATÓRIAS (ICMPD), COM O APOIO DO MPF COMO 
CONTRAPARTE;

• ATIVIDADES DO PILAR JUSTIÇA DO PROGRAMA DA EUROPA PARA A AMÉRICA LATINA DE 
ASSISTÊNCIA CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL (EL PACCTO), FINANCIADO 
PELA COMISSÃO EUROPEIA, EM PARCERIA COM A ABC/MRE E OUTROS ÓRGÃOS DO SISTEMA 
DE JUSTIÇA, EM MATÉRIA DE ENFRENTAMENTO AO CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL. 
NESSE ÂMBITO, RESSALTE-SE A COOPERAÇÃO EM CURSO COM O MP DO CHILE PARA A 
IMPLANTAÇÃO NAQUELE PAÍS DA TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PELO MPF DO SISTEMA DE 
INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA);

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-conclui-capacitacao-de-mais-de-100-membros-do-ministerio-publico-da-guine-bissau
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-conclui-capacitacao-de-mais-de-100-membros-do-ministerio-publico-da-guine-bissau
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpu-e-agencia-brasileira-de-cooperacao-planejam-nova-capacitacao-para-magistrados-de-mocambique
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-ministerio-publico-do-chile-avancam-em-mais-uma-etapa-para-a-disponibilizacao-do-sistema-simba
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-ministerio-publico-do-chile-avancam-em-mais-uma-etapa-para-a-disponibilizacao-do-sistema-simba
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-ministerio-publico-do-chile-avancam-em-mais-uma-etapa-para-a-disponibilizacao-do-sistema-simba
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• ATIVIDADES DA REDE ESPECIALIZADA DE PROCURADORES CONTRA A CORRUPÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO IBERO- AMERICANA DE MINISTÉRIOS PÚBLICOS (AIAMP), SOB COORDENAÇÃO 
DO MPF, FINANCIADO PELO PROGRAMA EUROSOCIAL+ DA COMISSÃO EUROPEIA;

• PROJETO “AGENDA 2030: NÃO DEIXE NINGUÉM PARA TRÁS PLATAFORMA DIGITAL DE 
TERRITÓRIOS TRADICIONAIS”, SOB COORDENAÇÃO DO MPF POR MEIO DE PARCERIA ENTRE 
SCI, 6ª CCR E SPPEA, ENVOLVENDO OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E SOCIEDADE CIVIL, 
POR MEIO DO CONSELHO NACIONAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, FINANCIADO 
PELA AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO ALEMÃ – GIZ BRASIL.

Vale destacar que, durante a gestão, foram realizados 43 eventos de cunho 

internacional, englobando desde eventos de alto nível, envolvendo a vinda de pro-

curadores-gerais de outros países, ou outros formatos, como reuniões de trabalho 

do MPF com procuradores estrangeiros, seminários e cursos, encontros de redes 

internacionais temáticas de procuradores. Tais eventos abordaram os mais variados 

temas, como combate à corrupção, crimes cibernéticos, tráfico de drogas, direito das 

mulheres, meio ambiente e direitos humanos.

EVENTOS INTERNACIONAIS

Com o objetivo de fortalecer a cooperação jurídica com outros países e pro-

mover o intercâmbio de experiências com autoridades estrangeiras, a Secretaria 

de Cooperação Internacional (SCI) produziu uma série de eventos durante os últi-

mos dois anos: 

• DIÁLOGOS: A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NO COMBATE À CORRUPÇÃO E 1º ENCONTRO DA 
REDE IBERO-AMERICANA DE PROCURADORES CONTRA A CORRUPÇÃO DA AIAMP, 6 A 8 DE 
AGOSTO,  BRASÍLIA (DF);

• DESAFIOS NO COMBATE À EXPANSÃO TRANSNACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 
DE DROGAS: UMA PERSPECTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – EVENTO PROMOVIDO 
PELO MPF E UNODC PARALELAMENTE À 9ª CONFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTES DA 
CONVENÇÃO DA ONU CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSACIONAL, 17 DE OUTUBRO DE 
2018, VIENA (ÁUSTRIA);

• XVI ENCONTRO DE PROCURADORES-GERAIS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA (CPLP), 24 DE NOVEMBRO DE 2018, BRASÍLIA (DF);

• REUNIÃO PREPARATÓRIA DO INSTITUTO GLOBAL DE MINISTÉRIOS PÚBLICOS PARA O 
AMBIENTE, 25 DE NOVEMBRO, BRASÍLIA (DF);

• CURSO DE CIBERSEGURANÇA: FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO DA LEI E INVESTIGAÇÃO, 
REALIZADO EM 2018 E 2019, EM DIFERENTES ESTADOS, COMO RIO GRANDE DO SUL, BAHIA 
E PARÁ;

• O MINISTÉRIO PÚBLICO DA BÉLGICA E O MPF DO BRASIL NO COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO TRANSNACIONAL, 18 DE MARÇO DE 2019, BRASÍLIA (DF);

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-agencia-de-cooperacao-internacional-alema-discutem-colaboracao-em-plataforma-digital-de-territorios-tradicionais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-agencia-de-cooperacao-internacional-alema-discutem-colaboracao-em-plataforma-digital-de-territorios-tradicionais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-agencia-de-cooperacao-internacional-alema-discutem-colaboracao-em-plataforma-digital-de-territorios-tradicionais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-gerais-de-16-paises-aprovam-estatuto-do-instituto-global-do-ministerio-publico-para-o-ambiente
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-gerais-de-16-paises-aprovam-estatuto-do-instituto-global-do-ministerio-publico-para-o-ambiente
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-gerais-de-16-paises-aprovam-estatuto-do-instituto-global-do-ministerio-publico-para-o-ambiente
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-gerais-de-16-paises-aprovam-estatuto-do-instituto-global-do-ministerio-publico-para-o-ambiente
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-firma-memorando-de-entendimento-com-procuradoria-da-republica-da-belgica
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-firma-memorando-de-entendimento-com-procuradoria-da-republica-da-belgica
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• II ENCONTRO DA REDE IBERO-AMERICANA DE PROCURADORES CONTRA A CORRUPÇÃO, 20 A 
22 DE MARÇO DE 2019, EM BRASÍLIA (DF);

• BRASIL – SUÍÇA: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PERSECUÇÃO PENAL,  8 DE ABRIL 
DE 2019, EM BRASÍLIA (DF).

• XXVI REUNIÃO ESPECIALIZADA DE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO MERCOSUL, 21 A 23 DE 
AGOSTO, SALVADOR (BA).

Em maio de 2018, a SCI também disponibilizou vídeo que explica o funcio-

namento do sistema de Justiça Criminal no Brasil para acesso a todo o MPF nos 

idiomas: português, libras, francês, inglês e espanhol. O projeto, desenvolvido em 

parceria com a Secretaria de Comunicação Social da PGR, foi iniciado no começo de 

2017 e concluído em janeiro de 2018.

Foto 13  Evento realizado com o procurador-geral da Suíça, Michael Lauber, em Brasília, para assinatura de convênio
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PARCERIAS ASSINADAS PELA PROCURADORIA-GERAL  
DA REPÚBLICA COM AUTORIDADES ESTRANGEIRAS

DATA ASSINATURAS

JAN 2018
Memorando de Entendimento com o Departamento de Fraudes Graves (Se-
rious Fraud Office) do Reino Unido, em matéria de suborno e corrupção.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgrs-de-brasil-e-suica-se-comprometem-a-intensificar-cooperacao-juridica-para-combater-crimes-transnacionais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgrs-de-brasil-e-suica-se-comprometem-a-intensificar-cooperacao-juridica-para-combater-crimes-transnacionais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgrs-de-brasil-e-suica-se-comprometem-a-intensificar-cooperacao-juridica-para-combater-crimes-transnacionais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgrs-de-brasil-e-suica-se-comprometem-a-intensificar-cooperacao-juridica-para-combater-crimes-transnacionais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-se-comprometem-a-atuar-em-conjunto-para-combater-crime-organizado-e-punir-delitos-ambientais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-se-comprometem-a-atuar-em-conjunto-para-combater-crime-organizado-e-punir-delitos-ambientais
http://tvmpf.mpf.mp.br/channels/36
http://tvmpf.mpf.mp.br/channels/36
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PARCERIAS ASSINADAS PELA PROCURADORIA-GERAL  
DA REPÚBLICA COM AUTORIDADES ESTRANGEIRAS

DATA ASSINATURAS

JUN 2018

Convênio Interinstitucional em matéria de combate ao tráfico de drogas com os 
Ministérios Públicos dos países-membros do Mercosul.

Memorando de Entendimento com o Ministério Público da República Orien-
tal do Uruguai, para o fortalecimento da cooperação jurídica em diferentes 
matérias, incluindo: combate ao crime organizado, proteção de vítimas e 
testemunhas, enfrentamento à violência de gênero e outros.

Convênio com a Associação de Estudos Brasileiros em Macau e a Escola 
Superior do Ministério Público (ESMPU), visando fortalecer a cooperação 
acadêmica, científica e cultural para a capacitação de membros do MPF.

JUL 2018
Termo Aditivo ao Memorando de Entendimento com o Ministério Público da 
República do Paraguai, em matéria de combate ao crime organizado transna-
cional.

AGO 2018
Memorando de Entendimento com o Ministério das Relações Exteriores do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda da Norte, para fortalecer a coopera-
ção na área de direitos humanos.

SET 2018

Termo Aditivo ao Memorando de Entendimento com o Ministério Público da 
República do Equador, para facilitar o intercâmbio de informações, a forma-
ção de Equipes Conjuntas de Investigação e o desenvolvimento de mecanis-
mos ágeis para a obtenção de informação telemática.

Convênio com a Universidade Nova de Lisboa (UNL) e a ESMPU, visando 
fortalecer a cooperação acadêmica, científica e cultural para a capacitação de 
membros do MPF.

NOV 2018

Memorando de Entendimento com a Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, por meio da Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos, visando fortalecer a cooperação técnica e cultural recíproca.

Memorando de Entendimento com o Ministério Público da República de 
Portugal sobre a criação de Equipes Conjuntas de Investigação.

MAR 2018

Carta do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente, que já conta 
com a adesão de representantes de Ministérios Públicos de 20 países além do 
Brasil: Costa Rica, França, México, Moçambique, Panamá, República Domini-
cana, Belize, Honduras, São Tomé e Príncipe, Paraguai, Bolívia, Guiné-Bissau, 
Chile, Uruguai, Equador, Portugal, Peru, França, México, Panamá e Uruguai.

JUN 2018

XXIII Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul (REMPM), 
realizada no Paraguai. Declarações nas seguintes matérias: Combate à Narco-
criminalidade, Equidade de Gênero, Cooperação Internacional, Independên-
cia e autonomia dos Ministérios Públicos.
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PARCERIAS ASSINADAS PELA PROCURADORIA-GERAL  
DA REPÚBLICA COM AUTORIDADES ESTRANGEIRAS

DATA ASSINATURAS

NOV 2018

Na XXIV REMPM no Uruguai. Declarações nas seguintes matérias: Pro-
moção da Equidade de Gênero, Migrações e Direitos Humanos, e Sistema 
Acusatório.

Declaração Conjunta de Brasília, no âmbito do Encontro de Procuradores-Ge-
rais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em matéria de 
Combate à Corrupção e ao Crime Organizado Transnacional e Enfrentamen-
to ao Tráfico de Drogas.

Estatuto do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente, que 
conta atualmente com a assinatura de 16 países, além do Brasil: Angola, 
Bolívia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor 
Leste, Belize, Costa Rica, Chile, Equador, Honduras, Paraguai, Peru, Portugal e 
República Dominicana.

MAR 2019
Memorando de Entendimento com o Ministério Público do Reino da Bélgica 
em matéria de combate ao crime organizado transnacional, terrorismo, cor-
rupção, e tráfico internacional de drogas.

FEV 2019
Memorando de Entendimento com o Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA), em matéria de Direitos Humanos e Objetivos da Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável.

MAIO 2019

Na XXV REMPM, na Argentina foram feitas Declarações nas seguintes 
matérias: Combate à Tortura e à Violência Institucional, Persecução Penal, 
Persecução de Crimes de Lesa Humanidade, Cooperação em Áreas de Fron-
teira, Sistema Acusatório e Autoridade Central, Equidade de Gênero.

JUL 2019
Memorando de Entendimento com a Direção Nacional Antimáfia e Anti-
terrorismo da Itália em matéria de Cooperação Jurídica para o Combate ao 
Crime Organizado Transnacional.

AGO 2019
Declaração de Salvador com os Ministérios Públicos do Mercosul e países 
associados (XXVI REMPM)
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DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA

6.1 DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA

A criação de duas secretarias – uma na estrutura da PGR e outra na do 

CNMP – foi apenas o primeiro passo para que o tema direitos humanos e defesa 

coletiva fosse priorizado na gestão. A atuação foi feita em várias frentes, extrapo-

lando manifestações em casos concretos que aportaram ou que se encontravam 

no Judiciário. Na esfera judicial, merecem destaque petições como a que defen-

deu o direito de transexuais alterarem o nome nos registros civis sem passar pela 

mudança de sexo, o atendimento imediato de crianças e adolescentes vítimas de 

estupros,  a restrição de revistas íntimas a visitantes em presídios, de forma a evitar 

constrangimentos ilegais e a criminalização da homofobia e da transfobia, enqua-

dradas na Lei de Racismo (Lei nº 7.716/1989). 

Em setembro de 2019, a PGR enviou ao STJ pedido de federalização dos pro-

cessos relacionados às chacinas ocorridas em 1994 e 1995 na comunidade Nova Bra-

sília, no Complexo do Alemão. Vinte e seis pessoas foram mortas e três mulheres 

torturadas e violadas sexualmente durante operações das polícias civil e militar do 

Rio de Janeiro. No mesmo mês, ela pediu ao STJ para transferir à Justiça Federal, 

em caráter de urgência, investigações de mortes e torturas no estado de Rondônia, 

decorrentes do grave conflito agrário instalado na região.

Ela também pediu ao STJ para federalizar apurações sobre graves violações 

de direitos humanos praticadas contra adolescentes do sistema socioeducativo do 

Espírito Santo. Conforme representações feitas ao MPF, os jovens eram mantidos 

em instalações inadequadas, sem condições mínimas de higiene e segurança, além 

de serem submetidos a arbitrariedades e violência. 

No último dia de seu mandato, Raquel Dodge ajuizou mais um Incidente de 

Deslocamento de Competência (IDC) no STJ, pedindo a federalização das investi-

gações que apuram os mandantes dos homicídios da vereadora Marielle Franco e 

do motorista Anderson Gomes.

Em outra frente de defesa de Direitos Humanos, foram instaurados pro-

cedimentos para acompanhar os pedidos de extradição recebidos pelo Brasil e o 

A PGR PROPÔS AO 
STJ 4 INCIDENTES 

DE DESLOCAMENTO 
DE COMPETÊNCIA 

(IDCs) PARA 
FEDERALIZAR 

AÇÕES E 
INVESTIGAÇÕES

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/transexuais-pgr-defende-uso-do-nome-social-sem-cirurgia-de-mudanca-de-sexo
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-suspensao-de-trecho-de-lei-estadual-do-rio-de-janeiro-sobre-atendimento-a-vitimas-de-estupro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-suspensao-de-trecho-de-lei-estadual-do-rio-de-janeiro-sobre-atendimento-a-vitimas-de-estupro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/direitos-humanos-raquel-dodge-defende-restricao-de-revistas-intimas-a-visitantes-em-presidios
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/direitos-humanos-raquel-dodge-defende-restricao-de-revistas-intimas-a-visitantes-em-presidios
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/homofobia-stf-enquadra-conduta-na-lei-de-racismo
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/homofobia-stf-enquadra-conduta-na-lei-de-racismo
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-federalizacao-de-investigacoes-sobre-mortes-e-torturas-decorrentes-de-conflito-agrario-em-rondonia/view
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-federalizacao-de-investigacoes-sobre-mortes-e-torturas-decorrentes-de-conflito-agrario-em-rondonia/view
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-denuncia-cinco-pessoas-por-envolvimento-nos-assassinatos-de-marielle-franco-e-de-anderson-gomes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-denuncia-cinco-pessoas-por-envolvimento-nos-assassinatos-de-marielle-franco-e-de-anderson-gomes
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cumprimento, pelos Estados estrangeiros requerentes, das garantias previstas na 

Constituição Federal brasileira que proíbe penas de morte, superiores a 30 anos ou 

perpétua, ou de caráter desumano ou cruel.

Fora dos tribunais, um vasto trabalho foi desenvolvido sempre com o obje-

tivo de ampliar a atuação ministerial na defesa da dignidade humana e na pro-

teção ambiental, entre outros. Nesse período, a Procuradoria-Geral da República 

promoveu diversos eventos relacionados a direitos de população indígena, de pre-

sos, de mulheres, de transgêneros, e a profissionais de comunicação. Vítimas do 

trabalho escravo contemporâneo mereceram atenção especial, seja na reação à 

disposição do Poder Executivo de mudar o conceito de trabalho escravo, seja na 

defesa da constitucionalidade da divulgação da já consagrada “lista suja”.

 Por determinação da procuradora-geral da República, o portal do MPF 

passou a disponibilizar a tradução para a língua portuguesa de sentenças e opi-

niões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). A 

iniciativa decorreu de acordo assinado no fim de 2017 com o objetivo de divulgar 

as deliberações da Corte no Brasil em questões relacionadas à liberdade pessoal, à 

vida, à anistia, à discriminação, à migração, à liberdade de expressão, aos direitos 

sociais, econômicos, culturais, dos povos indígenas, entre outros. 

A criação de um marco regulatório mais protetivo a comunicadores que 

sofrem ameaças ou são vítimas de violência em decorrência da atividade profis-

sional no Brasil foi outro tema tratado durante a gestão. Em abril de 2019, Raquel 

Dodge lembrou o fato de o Brasil estar entre os países perigosos para exercer a liber-

dade de imprensa e defendeu que Ministério Público e Poder Judiciário priorizem 

o processamento das ações penais nos casos de crimes realizados contra comuni-

cadores. O apelo foi feito durante a solenidade de celebração do Dia Mundial da 

Liberdade de Imprensa realizada no CNMP.

6.1.1 EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Para dar efetividade ao texto constitucional, que reservou ao Ministério 

Foto 14  Arte da conferência realizada pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF, para debater medidas para proteção das águas

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/novas-traducoes-para-o-portugues-de-sentencas-internacionais-ja-estao-disponiveis-no-portal-no-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/novas-traducoes-para-o-portugues-de-sentencas-internacionais-ja-estao-disponiveis-no-portal-no-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201cameacas-a-comunicadores-sao-um-modo-de-censura-a-propria-imprensa201d-diz-raquel-dodge
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201cameacas-a-comunicadores-sao-um-modo-de-censura-a-propria-imprensa201d-diz-raquel-dodge
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Público a incumbência de atuar por um meio ambiente equilibrado, várias inicia-

tivas foram implementadas ao longo dos últimos dois anos tanto na PGR quanto 

no CNMP. A mais ousada delas foi o lançamento, em março de 2018, do Instituto 

Global do Ministério Público para o Ambiente. O instituto, que, atualmente, reúne 

representantes de Ministérios Públicos de 21 países, tem como propósito apoiar os 

membros dos MPs dos países signatários na execução da legislação ambiental nacio-

nal e internacional, para proteger a saúde pública, alcançar o desenvolvimento sus-

tentável e evitar a prática de crimes ambientais.

Um dos objetivos é defender a água como um direito humano fundamental 

e garantir a todos o acesso à Justiça. Também aderiram ao documento a Associa-

ção Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), 

a Associação Ibero-Americana de MPs (Aiamp), a Rede Europeia de Ministérios 

Públicos Ambientais, a Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental 

e a Comissão Permanente do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio 

Cultural, que integra o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG). 

As articulações em torno da consolidação do instituto têm sido constantes e 

progressivas. Em julho de 2019, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, 

reuniu-se com a diretora-executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (Pnuma), Inger Andersen, em Nairóbi, no Quênia. Na ocasião, a PGR 

falou sobre o Instituto Global e iniciou tratativas para compartilhar experiências e 

boas práticas desenvolvidas pelo Ministério Público brasileiro com países africanos.

Em fevereiro de 2018, em parceria com o Conselho Nacional do Ministé-

rio Público (CNMP), a Procuradoria-Geral da República realizou evento com a par-

ticipação do fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado. Reconhecido em todo o 

mundo por sua atuação na defesa da Floresta Amazônica, o fotógrafo apresentou à 

plateia – formada majoritariamente por membros do Ministério Público – o esboço 

Foto 15  Reunião dos países integrantes do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente, ocasião em que aprovaram o estatuto do grupo (novembro 2018)
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de um projeto que busca a implantação de um novo modelo econômico para a Ama-

zônia. Conforme ressaltou o ambientalista, a meta é assegurar a preservação da 

floresta respeitando e valorizando direitos e iniciativas das populações indígenas 

e ribeirinhas. 

Nessa linha de atuação, o MPF, com a Embaixada da França no Brasil, 

promoveu a Conferência Internacional Proteção do Mar e Combate à Poluição. 

O evento foi idealizado pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural 

do MPF (4CCR) e sediado pelo Museu do Amanhã e pelo Museu de Arte do Rio, 

ambos no Rio de Janeiro, entre 24 e 26 de abril de 2018. A conferência reuniu 

especialistas brasileiros e franceses com o objetivo de debater alternativas admi-

nistrativas, legais e judiciais para garantir a proteção das águas. No evento, Raquel 

Dodge afirmou que cabe ao MP buscar a reparação do dano, a indenização das 

vítimas dos danos ambientais e, sobretudo, a reorientação da ação humana da 

destruição para a proteção do planeta. 

Outra iniciativa que visa à proteção da água foi endossada pela PGR e presi-

dente do CNMP em 2018. Trata-se do aplicativo “Água para o Futuro”, elaborado pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MP-MT) com a finalidade de mapear e 

de identificar irregularidades ambientais em nascentes de água. Desde 2018, a inicia-

tiva tem sido apresentada e defendida por Raquel Dodge em vários foros nacionais e 

internacionais buscando ampliar a utilização do aplicativo, além de subsidiar a atua-

ção ministerial em eventuais ações para responsabilizar órgãos públicos, empresas e 

pessoas físicas pela não preservação das nascentes. Graças a um acordo de cooperação 

técnica firmado em outubro do ano passado, todos os ramos e unidades do Ministério 

Público brasileiro já contam com acesso à ferramenta.

Em julho de 2019, na visita a Nairóbi, no Quênia, a procuradora-geral apre-

sentou e disponibilizou a ferramenta para uso de países africanos. 

EM ABRIL DE 2019, 
RAQUEL DODGE 

DEFENDEU, NO STF, 
A TESE JURÍDICA 

DE QUE OS PEDIDOS 
DE REPARAÇÃO 

DO DANO 
AMBIENTAL SEJAM 

CONSIDERADOS 
IMPRESCRITÍVEIS

Foto 16  Colóquio com membros do MP Brasileiro para debater questões ambientais, que contou com a participação do fotógrafo Sebastião Salgado
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O tema relacionado à poluição dos mares também fez parte da pauta da 

gestão da PGR. Em reuniões realizadas em julho e agosto de 2019 com o coman-

dante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior, e com o ministro do Meio Ambiente, 

Ricardo Sales, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, discutiu meios 

de cooperação técnica para atuação coordenada de combate à presença de lixo no 

mar e de proteção das águas jurisdicionais brasileiras. Para a PGR, o combate ao 

lixo no mar é um dos principais desafios da gestão ambiental contemporânea para 

todos os países. 

Em abril de 2019, Raquel Dodge defendeu, no STF, a tese jurídica de que os 

pedidos de reparação do dano ambiental sejam considerados imprescritíveis. De 

acordo com a Constituição Federal, o meio ambiente é bem de uso comum, de titu-

laridade coletiva, devendo ser preservado para as presentes e futuras gerações. O 

assunto é tratado no Recurso Extraordinário (RE) 654.833, envolvendo o processo 

contra madeireiros condenados a indenizar a comunidade indígena Ashaninka-

-Kampa, no Acre, por desmatamento ilegal. A PGR enviou memorial aos ministros 

defendendo a imprescritibilidade de crimes ambientais.

PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE

A atual gestão deu amplo apoio ao projeto, lançado em novembro de 2017, 

que busca promover a responsabilização civil dos infratores para diminuir a sensa-

ção de impunidade e condescendência com as práticas que atentam contra o meio 

ambiente. Para isso, designou 23 procuradores da República em nove estados para 

atuar de forma conjunta nos trabalhos decorrentes do projeto Amazônia Protege. 

O projeto é uma iniciativa da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do 

MPF e aconteceu em todos os estados da Amazônia Legal. A metodologia de traba-

Foto 17  Evento de lançamento do projeto Amazônia Protege em novembro de 2017
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lho utiliza imagens de satélite e cruzamento das informações com bancos de dados 

públicos para delimitar as áreas desmatadas e identificar os responsáveis pela remo-

ção ilegal de vegetação. 

 Na segunda fase do projeto, em maio de 2019, o Ministério Público Fede-

ral instaurou 1.410 ações civis públicas contra desmatamentos com 60 hectares 

ou mais registrados na Amazônia entre 2016 e 2017. Ao todo, 1.831 pessoas ou 

empresas vão responder na Justiça pela remoção ilegal de mais de 156 mil hecta-

res de floresta. As indenizações pedidas pelo MPF para reparar os danos causados 

pelo desmatamento chegam a R$ 2,515 bilhões.  

Este trabalho teve apoios importantes, como o disponibilizado pela Sppea, 

no desenvolvimento e na implantação dos laudos automatizados. Elaborados a 

partir do cruzamento de dados de desmatamento detectado pelo Prodes (Pro-

jeto que realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por corte raso 

na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na 

região) e dados de fontes de órgãos federais – Incra, Ibama, Funai, Serviço Flores-

tal Brasileiro (SFB/Mapa), responsáveis pela regularização fundiária ou proteção 

ambiental na Amazônia Legal. A análise espacial ainda realiza um refinamento 

com outras imagens de satélite de melhor resolução (menor ou igual a 20 metros) 

como forma de validar e melhorar a precisão espacial do dado do Prodes.

 Em junho de 2018, o MPF realizou o evento #RetrocessoAmbientalNão, 

que abordou, entre outras pautas, a flexibilização do controle dos agrotóxicos, 

as ameaças ao licenciamento ambiental, o combate ao desmatamento ilegal na 

Amazônia e a proteção às unidades de conservação. Para a procuradora-ge-

ral da República, Raquel Dodge, a defesa do meio ambiente não é uma opção, 

mas um princípio constitucional que demanda diálogo, inclusive com o Poder 

Judiciário.

Foto 18  Evento promovido em fevereiro de 2018, para debater medidas de combate ao trabalho análogo à escravidão no país

Fo
to

: C
ha

rle
s D

am
as

ce
no

/S
ec

om
/P

GR
 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-divulga-resultados-da-2a-fase-do-projeto-amazonia-protege


59

DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA

6.2 COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

A procuradora-geral da República atuou para evitar retrocessos na política 

de combate ao trabalho escravo. Para isso, manteve interlocução com a Comissão 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) e esteve à frente da 

articulação para a revogação da Portaria nº 1.129/2017, do Ministério do Trabalho, 

que alterava o conceito de trabalho escravo, exigindo, para a configuração desse 

crime, o cerceamento da liberdade de locomoção do trabalhador. Outra frente de 

atuação foi na manutenção, sem a prévia autorização do ministro do Trabalho, da 

divulgação da “lista suja” das empresas autuadas por manter trabalhadores em con-

dição de escravidão.

Em fevereiro de 2018, no evento Vozes da Escravidão Contemporânea: 

correntes invisíveis, marcas evidentes, promovido pelo Ministério Público Federal 

(MPF) e pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), três 

trabalhadores compartilharam o sofrimento de quem vivenciou a face contemporâ-

nea da exploração da mão de obra em situação análoga à escravidão. A mediação da 

conversa foi feita pelo jornalista Leonardo Sakamoto. Esse assunto também foi dis-

cutido em Londres, no Foreign & Commonwealth Office (FCO), órgão equivalente 

ao Ministério de Relações Exteriores no Brasil. 

6.3 EQUIDADE DE GÊNERO

Primeira mulher a ocupar o cargo de procuradora-geral da República, 

Raquel Dodge priorizou a defesa da equidade de gênero desde o início da gestão. 

Tratado de forma transversal, dentro e fora dos tribunais, o tema dividiu, com as 

Foto 19  Identidade do evento Vozes da Escravidão Contemporânea

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/portaria-que-altera-conceito-de-trabalho-escravo-implica-retrocesso-na-protecao-da-dignidade-humana-afirma-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-lista-suja-do-trabalho-escravo-e-legitima-e-se-baseia-no-principio-da-transparencia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/trabalhadores-resgatados-dao-voz-aos-frios-numeros-da-escravidao-contemporanea
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/trabalhadores-resgatados-dao-voz-aos-frios-numeros-da-escravidao-contemporanea
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-e-agencia-de-combate-a-corrupcao-do-reino-unido-assinam-memorando-de-entendimento
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-e-agencia-de-combate-a-corrupcao-do-reino-unido-assinam-memorando-de-entendimento
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questões criminais e a defesa ambiental, boa parte dos esforços da equipe do gabi-

nete e da própria PGR. As atividades desenvolvidas estão alinhadas ao Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS 5) da Organização das Nações Unidas. 

O tema relacionou-se com a temática eleitoral, quando a procuradora-geral 

da República defendeu o uso de pelo menos 30% de fundos públicos e do tempo de 

propaganda gratuita em campanhas destinadas a mulheres, no Tribunal Superior 

Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, respectivamente. Na avaliação da PGR, as 

ações afirmativas são necessárias a fim de garantir às mulheres êxito nas eleições.

Em 2019, a PGR recebeu em seu gabinete, em Brasília, deputadas fede-

rais que integram a bancada feminina da Câmara dos Deputados, para discutir 

temas relativos ao aumento da participação das mulheres na política. O encon-

tro contou com a presença de parlamentares, reeleitas e em primeiro mandato, 

de diversas agremiações partidárias. Atualmente, a bancada feminina reúne 77 

membros, maior número já alcançado na história do Parlamento brasileiro. 

No mesmo ano, Raquel Dodge defendeu a transferência imediata de tra-

vestis para estabelecimentos prisionais femininos, caso optem, tendo como base 

a identidade de gênero. Para ela, a manutenção de mulheres transexuais e de 

travestis identificadas socialmente com o gênero feminino em presídios mas-

culinos contraria direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. A 

manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Des-

cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 527, proposta pela Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABLGT). 

Dentre os eventos de que participou sobre a temática em 2018, destacam-se 

a mesa-redonda Mulheres e o Direito à Água – violações de direitos no contexto de 

construção de barragens, que contou com a participação de mulheres membros dos 

quatro ramos do MPU e de duas representantes do Movimento dos Atingidos por 

Foto 20  Roda de conversa realizada durante a I Conferência Nacional das Procuradoras da República
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradora-geral-da-republica-recebe-integrantes-da-bancada-feminina-da-camara-dos-deputados
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradora-geral-da-republica-recebe-integrantes-da-bancada-feminina-da-camara-dos-deputados
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradora-geral-da-republica-recebe-integrantes-da-bancada-feminina-da-camara-dos-deputados
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/travestis-devem-optar-se-querem-ser-transferidas-para-estabelecimentos-prisionais-femininos-defende-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/travestis-devem-optar-se-querem-ser-transferidas-para-estabelecimentos-prisionais-femininos-defende-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/travestis-devem-optar-se-querem-ser-transferidas-para-estabelecimentos-prisionais-femininos-defende-pgr
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Barragens (MAB); o II Seminário Internacional Brasil-União Europeia: caminhos 

para a prevenção da violência doméstica contra a mulher, no qual foi concretizada 

a assinatura do acordo de cooperação entre CNMP, Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e Ministério dos Direitos Humanos (MDH) para a implementação do Formu-

lário Nacional de Risco e Proteção à Vida (Frida).

6.3.1 EQUIDADE NO  MPF

No âmbito do MPF, a Procuradoria-Geral da República e a Escola Superior 

do Ministério Público da União (ESMPU) promoveram a I Conferência Nacional 

das Procuradoras da República, em junho de 2018. O evento reuniu aproxima-

damente 100 procuradoras da República – um terço das mulheres que integram 

o quadro de membros do MPF – para discutir seis eixos temáticos: ingresso na 

carreira, condições de trabalho, políticas institucionais, políticas de equidade, 

carreira e outras jornadas e empoderamento. As mulheres representam cerca 

de 30% dos cargos de procuradores do MPF. Durante o evento, foram aprovadas 

49 propostas sobre promoção de equidade de gênero. 

Com o sucesso da iniciativa, a PGR decidiu estender o projeto ao âmbito do 

CNMP.  Ao longo de 2019, foram realizadas Conferências Regionais de Promo-

toras e Procuradoras de Justiça dos Ministérios Públicos Estaduais. Os eventos 

foram realizados por região: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nas 

cinco edições, foram colhidos diagnósticos e também foi promovida a troca de 

boas práticas e experiências referentes à representatividade feminina no MP, bus-

cando alcançar a equidade de gênero no Sistema de Justiça brasileiro. Os encon-

tros foram organizados pela Presidência do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva 

Foto 21  I Conferência Nacional das Procuradoras da República, realizada em junho de 2018 em Brasília, para debater medidas de equidade de gênero
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e da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF/CNMP), em parceria 

com a Delegação da União Europeia no Brasil. 

A Procuradoria-Geral da República também instituiu, em 2018, meca-

nismos de inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e 

de violência doméstica nos contratos de prestação de serviços continuados e 

terceirizados. Por meio da Portaria PGR/MPF nº 191/2018, foram reservadas 

2% das vagas, no mínimo, a essas mulheres trabalhadoras. 

Como forma de respeitar os direitos das mulheres e valorizar a mater-

nidade, houve ainda alteração de entendimento jurídico acerca da posse de 

mulheres aprovadas em concurso público do Ministério Público Federal. Pelo 

novo entendimento, a mulher que estiver em licença-maternidade não preci-

sará esperar o fim da licença para tomar posse. 

A PGR assinou também a Portaria PGR/MPU nº 7/2018, que permite o 

uso do nome social pelas pessoas transgênero, no âmbito do Ministério Público 

da União (MPU), para membros, servidores e colaboradores, bem como para o 

público externo. O nome social pode constar de cadastro de dados e informações; 

comunicações internas; endereço de correio eletrônico; identificação funcional; 

lista de ramais do Órgão; e nome de usuário em sistemas de informática. 

6.4 DIREITO INDÍGENA

Os direitos fundamentais dos indígenas, definidos na Constituição Fede-

ral, foram defendidos  durante toda a gestão. No Supremo Tribunal Federal, 

houve manifestação, em mandado de segurança, contra a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 215, de 2000 – conhecida como PEC Indígena. Para a PGR, o ato 

normativo viola o direito dos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas, o 

Foto 22  A PGR pediu a suspensão da sentença que determinou uma reintegração de posse que prejudicaria os indígenas Guarani-Kaiowá, em MS
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direito à cultura e o direito ao devido processo legal, bem como o limite ao poder 

de reforma estabelecido no art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. 

Vários entendimentos da PGR foram seguidos pelo STF. Em setembro de 

2018, a Corte acatou reclamação da PGR que pediu a suspensão imediata de sen-

tença que determinou a reintegração de posse da fazenda Nossa Senhora Apa-

recida, em Caarapó (MS), em desfavor dos indígenas Guarani-Kaiowá. O grupo 

está no local desde 2014. Em outro caso, o STF concedeu liminar para impedir a 

reintegração de posse das fazendas Água Branca e Capão das Araras, ocupadas 

pela comunidade indígena Terena, atendendo a pedido apresentado pela PGR. 

A PGR defendeu no STF a legalidade dos procedimentos de demarcação 

da Terra Indígena Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. Em 2019, a Corte 

autorizou os indígenas da comunidade Guarani Mbya e Nhandeva a ser parte 

no processo da Ação Cível Originária (ACO) 2.323. A revisão do entendimento 

do ministro contou com a participação da Câmara de Populações Indígenas e 

Comunidades Tradicionais do MPF (6CCR). 

Também em 2019, a pedido do MPF, o presidente do Supremo Tribunal 

Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu liminarmente ordem de reintegração 

de posse que autorizava a retirada de indígenas Avá-Guarani de área reivindi-

cada pela Itaipu Binacional, em Santa Helena (PR). Outro pedido atendido pelo 

presidente do STF, em abril de 2019, foi a suspensão da liminar que determinava 

a reintegração de posse em desfavor dos índios da etnia Kaingang, da terra indí-

gena Apucarana, no Paraná. 

Em agosto de 2019, o STF seguiu novamente entendimento da PGR e manteve, 

por unanimidade, a suspensão dos dispositivos da Medida Provisória (MP) nº 886/2019, 

editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que transferiram novamente a 

competência para demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio 

(Funai) para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Já em setembro, Raquel Dodge defendeu, em parecer enviado ao STF, que a 

proteção e a posse permanente dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação 

tradicional não se sujeita a um marco temporal preestabelecido. A tese foi defendida 

no Recurso Extraordinário 1017365/SC, que discute a demarcação de terras indí-

genas da etnia Xokleng, em Santa Catarina, e tem repercussão geral reconhecida.

6.5 RECURSOS PARA EDUCAÇÃO

Em relação ao tema educação, várias frentes de atuação destacaram-se nos 

últimos dois anos. Uma das mais importantes foi a apresentação de ações contra o 

pagamento de honorários advocatícios com verbas de precatórios recebidos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), atual Fundeb. Em 

parceria com a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e com os procuradores-

-gerais de Justiça, a atuação da PGR visou garantir o cumprimento de decisão judicial 

que determinou o complemento pela União das verbas constitucionais destinadas à 

educação básica no valor de R$ 90 bilhões. Resultado de uma ação civil pública pro-

posta pelo MPF, a determinação estaria sendo descumprida por parte dos quase 4 mil 

municípios destinatários desses recursos. Em maio de 2019, Raquel Dodge recorreu 

de decisão liminar que autorizou a manutenção do pagamento. 

Outra frente foi uma série de petições em que a PGR requereu a destinação de 

recursos de multas previstas em 31 acordos de colaboração premiada a programas de 

Foto 22  A PGR pediu a suspensão da sentença que determinou uma reintegração de posse que prejudicaria os indígenas Guarani-Kaiowá, em MS
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educação básica do Ministério da Educação (MEC).  O objetivo é a aplicação de R$ 191 

milhões na melhoria de todo o processo educacional, na aquisição de veículos para o 

transporte escolar na zona rural e de mobília e equipamentos de informática. 

Também com o objetivo de assegurar verbas para a educação, a PGR mani-

festou-se no sentido de que parte dos recursos recolhidos pela Petrobras em decor-

rência de acordo firmado com autoridades americanas – cerca de R$ 2,5 bilhões 

fossem destinados à área. Como resultado, ela firmou, em setembro de 2019, 

acordo com o Senado, a Câmara e a Advocacia-Geral da União para destinar R$ 1,6 

bilhão à educação e R$ 1,06 bilhão à proteção ao meio ambiente – principalmente 

para prevenção, fiscalização e combate ao desmatamento, aos incêndios florestais 

e aos ilícitos ambientais na Amazônia Legal, inclusive na faixa de fronteira. 

6.6 REFUGIADOS E MIGRANTES

Acolhimento, abrigamento e integração de refugiados. Essas foram as bases 

do trabalho desenvolvimento pela gestão no que se refere a refugiados e migrantes. 

Para isso, a PGR atuou tanto no fomento de políticas públicas voltadas a esse público 

como em capacitação de membros do MP e em ações judiciais relacionadas ao tema. 

A edição do Decreto nº 9.277, que cria o Documento Provisório de Registro 

Nacional Migratório, contou com a atuação decisiva da PGR. Além disso, Raquel 

Dodge enviou ao STF manifestação pela imediata suspensão do Decreto nº 25.681, edi-

tado pelo estado de Roraima com o propósito de restringir o atendimento a migrantes. 

O projeto Atuação em Rede: capacitação dos atores envolvidos no acolhi-

mento, integração e interiorização de refugiados e migrantes no Brasil também 

teve o apoio da atual gestão. Coordenado pela Rede de Capacitação de Refugiados 

e Migrantes, com a participação da Escola Superior do Ministério Público, o projeto 

Foto 23  Assinatura do acordo para destinar recursos recolhidos pela Petrobras para a área de educação e meio ambiente
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-defende-destinacao-a-educacao-basica-de-r-191-milhoes-referentes-a-multas-pagas-por-colaboradores-da-lava-jato
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/parte-do-valor-pago-pela-petrobras-em-acordo-com-lava-jato-deve-ser-destinada-a-combate-a-incendios-na-amazonia-afirma-raquel-dodge
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/parte-do-valor-pago-pela-petrobras-em-acordo-com-lava-jato-deve-ser-destinada-a-combate-a-incendios-na-amazonia-afirma-raquel-dodge
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-firma-acordo-para-que-recursos-pagos-pela-petrobras-sejam-destinados-a-amazonia-e-para-educacao/view
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/assinado-decreto-que-cria-documento-provisorio-para-migrantes-e-refugiados
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/assinado-decreto-que-cria-documento-provisorio-para-migrantes-e-refugiados
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/decreto-que-dificulta-entrada-de-venezuelanos-no-pais-e-inconstitucional-e-deve-ser-suspenso-defende-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/decreto-que-dificulta-entrada-de-venezuelanos-no-pais-e-inconstitucional-e-deve-ser-suspenso-defende-pgr
http://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-migrantes
http://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-migrantes
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vem promovendo atividades pedagógicas de capacitação para os integrantes dos 

comitês de acolhida e dos grupos de trabalho sobre empregabilidade nos municípios 

participantes do programa. Dez estados já receberam simpósios e oficinas gratuitas. 

No âmbito internacional, o tema foi discutido no Seminário Ibero-Ame-

ricano Proteção aos direitos de Venezuelanas e Venezuelanos – Por uma aco-

lhida humanitária na América Latina, que contou com a participação de Raquel 

Dodge. O evento organizado pela ESMPU aconteceu em São Paulo e reuniu 

representantes de Defensorías del Pueblo de oito países (Colômbia, Chile, Equa-

dor, Espanha, Bolívia, Argentina, Peru e México) e de organizações internacio-

nais e nacionais e da sociedade civil. 

Durante a 24ª Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Merco-

sul (REMPM), declaração foi assinada por chefes dos Ministérios Públicos dos 

países-membros do Mercosul se comprometendo a respeitar compromissos 

internacionais a fim de que se garanta acolhida humanitária aos venezuelanos 

vítimas da crise migratória na região. A proposta foi apresentada pela procura-

dora-geral da República, tendo sido acolhida por unanimidade. 

6.7 OBSERVATÓRIO NACIONAL

O Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de 

Justiça criaram, em janeiro de 2019, o Observatório Nacional sobre Questões 

Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e 

Repercussão. De caráter nacional e permanente, o Observatório possui a atri-

buição de promover integração institucional, elaborar estudos e propor medidas 

concretas de aperfeiçoamento do sistema nacional de Justiça, nas vias extraju-

dicial e judicial, para enfrentar situações concretas de alta complexidade, grande 

impacto e elevada repercussão social, econômica e ambiental.

Inicialmente, foram escolhidos quatro casos para acompanhamento: o 

incêndio da boate Kiss; a chacina dos fiscais do trabalho em Unaí; e o rompi-

mento das barragens de Mariana e de Brumadinho. Em maio de 2019, o caso 

de Pinheiro, bairro de Maceió afetado por crateras e rachaduras em função da 

extração mineral do sal-gema, também passou a fazer parte do monitoramento. 

Outro tema foi incluído, em agosto de 2019, na lista de acompanhamento do 

Observatório: a segurança pública. Relatório já foi disponibilizado pelo CNMP 

com as atividades do grupo.

6.8 SINALID

Raquel Dodge firmou, em agosto de 2018, com o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, instrumento de colaboração com o objetivo de ampliar o Sis-

tema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid). O resul-

tado esperado é a adoção de medidas de transmissão de ocorrências e de soluções 

de tecnologia da informação que possibilitem o cruzamento de dados, de modo a 

contribuir para ações imediatas de localização de pessoas desaparecidas. 

Em novembro do mesmo ano, o Comitê Nacional do Sistema Nacional de 

Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), dirigido pela presidente 

do CNMP, Raquel Dodge, aprovou o seu regimento interno. Em janeiro de 2019, 

o CNMP colocou à disposição do Gabinete de Crise do Ministério Público de 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/encontro-reforca-necessidade-de-acolhida-humanitaria-de-migrantes-e-refugiados-venezuelanos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/encontro-reforca-necessidade-de-acolhida-humanitaria-de-migrantes-e-refugiados-venezuelanos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/encontro-reforca-necessidade-de-acolhida-humanitaria-de-migrantes-e-refugiados-venezuelanos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-assinam-declaracao-conjunta-para-garantir-acolhida-humanitaria-a-venezuelanos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-assinam-declaracao-conjunta-para-garantir-acolhida-humanitaria-a-venezuelanos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-assinam-declaracao-conjunta-para-garantir-acolhida-humanitaria-a-venezuelanos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-do-mercosul-assinam-declaracao-conjunta-para-garantir-acolhida-humanitaria-a-venezuelanos
http://observatorionacional.cnj.jus.br/observatorionacional/
http://observatorionacional.cnj.jus.br/observatorionacional/
http://observatorionacional.cnj.jus.br/observatorionacional/
http://www.mpf.mp.br/al/sala-de-imprensa/noticias-al/mpf-consegue-inclusao-do-caso-pinheiro-no-observatorio-nacional-do-cnj-e-cnmp
http://www.mpf.mp.br/al/sala-de-imprensa/noticias-al/mpf-consegue-inclusao-do-caso-pinheiro-no-observatorio-nacional-do-cnj-e-cnmp
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/questoes-relativas-a-seguranca-publica-passarao-a-ser-acompanhadas-pelo-observatorio-nacional
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Relatrio-de-Atividades_CNMP_Observatrio-Nacional.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Relatrio-de-Atividades_CNMP_Observatrio-Nacional.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticias-cddf/11407-cnmp-e-ministerio-da-seguranca-publica-assinam-instrumento-de-colaboracao-para-ampliacao-do-sinalid
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11680-regimento-interno-do-comite-nacional-do-sinalid-e-aprovado
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Minas Gerais (MP-MG) o Sinalid para receber informações de pessoas desapa-

recidas em função do rompimento da barragem da Mina do Feijão em Bruma-

dinho (MG). O reencontro entre mãe e filha promovido pelo Sinalid foi destaque 

em reunião de trabalho realizada no CNMP em março de 2019. 

6.9 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

A celebração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 

marcada com o lançamento do videoclipe “A música que todos deveriam saber a letra”, 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em dezembro de 2018. A campanha foi 

uma iniciativa da Presidência do CNMP, com apoio da União Europeia (veja as fotos). 

Cantada pela rapper Karol Conka e com participação especial da cantora 

Daniela Mercury e de sua esposa Malu Mercury, o objetivo do videoclipe é con-

tribuir para a difusão da Declaração e para a memorização de seu texto, princi-

palmente pelas novas gerações. Participou também do videoclipe a presidente da 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Keila Simpson. Nenhuma 

delas cobrou cachê. A maioria dos atores e das atrizes presentes no clipe também 

foram voluntários. A agência de publicidade Fields Comunicação e a produtora 

Vapt Filmes apoiaram o projeto e não cobraram honorários de produção.

6.10 REFORMA TRABALHISTA

Entre os temas avaliados pela PGR, destacam-se os introduzidos pela Reforma 

Trabalhista (Lei n° 13.467/2017), que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Em razão da grande quantidade de ações ajuizadas por diferentes entidades de 

classe perante a Corte – 50 ações – questionando trechos do ato normativo, a PGR se 

posicionou por meio de pareceres e ações ajuizadas diretamente ao Colegiado. 

Até o momento, o STF só se pronunciou sobre o mérito de dois processos: a 

extinção da natureza tributária do imposto sindical (ADI 5794 e conexas, em que 

se decidiu pela constitucionalidade da lei) e o trabalho da gestante e lactante em 

http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11983-reencontro-entre-mae-e-filha-promovido-pelo-sinalid-e-destaque-em-reuniao-de-trabalho-no-cnmp
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11983-reencontro-entre-mae-e-filha-promovido-pelo-sinalid-e-destaque-em-reuniao-de-trabalho-no-cnmp
https://www.youtube.com/watch?v=H__qP2vx4Sk
http://www.cnmp.mp.br/amusica/
https://www.flickr.com/photos/conselhodomp/albums/72157701241359722/with/46259789021/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-manifestacao-enviada-ao-supremo-pgr-defende-que-fim-da-contribuicao-sindical-obrigatoria-e-constitucional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/fim-da-contribuicao-sindical-automatica-e-constitucional-decide-stf
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ambiente insalubre (ADI 5938, em que se decidiu pela inconstitucionalidade da lei). 

Os entendimentos da Corte foram no mesmo sentido do posicionamento da PGR.

A PGR também enviou pareceres em outros casos de impacto social. Em um 

deles, ela propôs ADI 6188 (conexa com ADC 62), que destaca que o TST tem por fun-

ção uniformizar a jurisprudência nacional em matéria trabalhista. O posicionamento 

da PGR zela pela celeridade processual, pela necessidade de uniformização de juris-

prudência e da manutenção de sua integridade, estabilidade e coerência.

Já na ADI 5870, a PGR contextualiza que a reforma trabalhista estabele-

ceu uma tarifação e uma limitação prévia às compensações por danos de natureza 

extrapatrimonial do trabalhador (vida, honra, sexualidade, corpo, lazer, integridade 

física e mental etc.). Pela determinação da CLT, apenas o “último salário contratual 

do ofendido” foi utilizado como parâmetro indenizatório, limitação atualmente exis-

tente somente em relação a danos trabalhistas. Para a PGR, trata-se de  manifesta 

inconstitucionalidade e iniquidade para uma justa e adequada compensação.

No caso da ADC 5867, ela defendeu a atualização monetária justa e ade-

quada das verbas trabalhistas objeto de processos na Justiça do Trabalho. A medida 

visa recompor adequadamente seu valor real, em conformidade com a inflação, 

inclusive para fins de cumprimento espontâneo das obrigações trabalhistas e para 

se evitar a utilização de processos judiciais com o objetivo de procrastinar o cumpri-

mento de obrigações alimentares.

A ADI 6002, por sua vez, discute uma exigência legal inserida pela reforma 

trabalhista de que a petição inicial de uma ação a ser proposta na Justiça do Traba-

lho indique precisamente os valores dos pedidos formulados, sob pena de extinção, 

sem resolução de mérito. Para a PGR, a imposição da CLT restringe de modo des-

proporcional a garantia fundamental de acesso à justiça, principalmente se consi-

derado o fato de que a maioria dos documentos que propiciam a apuração exata de 

valores de créditos trabalhistas ficam em posse do empregador e os trabalhadores 

não têm acesso a eles antes do processo judicial. 

Em manifestação na ADPF 489, a PGR questionou o regramento adminis-

trativo do trabalho em condições análogas à de escravo. Para ela, a portaria impug-

nada blindava juridicamente os empregadores, tendo em vista que passava a des-

considerar situações legalmente qualificadas de trabalho em condições análogas à 

de escravo (conforme as obrigações, os tratados internacionais e o Código Penal).

No mesmo sentido, a PGR se manifestou na ADPF 509 contra portaria 

que proibiu a publicidade do cadastro de empregadores que submeteram tra-

balhadores a condições análogas à de escravo (conhecida por “lista suja”). Para a 

PGR, o trabalho escravo contemporâneo permanece, ainda na atualidade, sendo 

uma realidade nacional, e o cadastro de empregados é considerado um “marco” 

da política nacional de combate ao trabalho escravo, tida como referência inter-

nacional, inclusive pela OIT. A avaliação é de que o cadastro está de acordo com 

as normas de direitos fundamentais e internacionais e tem inequívoco interesse 

público e social. 

A preferência (ou não) de créditos trabalhistas na falência e na recuperação 

judicial em face da restituição de adiantamento de contrato de câmbio foi objeto de 

análise pela PGR na ADPF 312. Considerando a natureza alimentar e superprivile-

giada dos créditos do trabalhador (CR/88, arts. 7º e 100 c/c Convenção 95 da OIT), 

considera-se que devem ser quitados com preferência, principalmente em face de 

créditos de instituições bancárias, por origens contratuais diversas. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/reforma-trabalhista-pgr-manifesta-se-pela-inconstitucionalidade-de-dispositivos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stf-norma-que-autorizava-trabalho-de-gravidas-e-lactantes-em-atividades-insalubres-e-inconstitucional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-apresenta-adi-contra-regras-rigidas-aos-tribunais-trabalhistas-para-edicao-de-sumulas-nao-vinculantes
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7.1 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Nos últimos dois anos, a Procuradoria-Geral da República procurou apri-

morar e fortalecer o diálogo institucional, bem como promover integração entre 

os órgãos internos, com o objetivo de apresentar posicionamento coeso e harmô-

nico da Instituição perante o Parlamento. 

Para tanto, ainda no início da gestão, por meio da Secretaria de Relações 

Institucionais (SRI), encaminhou Memorandos às Câmaras de Coordenação e 

Revisão (CCRs) e à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) solici-

tando a indicação das proposições legislativas de interesse temático de cada cole-

giado para acompanhamento prioritário pela SRI. 

Também foram promovidos encontros com os coordenadores e/ou secre-

tários executivos dos Órgãos de Coordenação e Revisão para esclarecer acerca 

da necessidade de se promover articulação cooperativa e integrada. A iniciativa 

resultou em diversas Notas Técnicas conjuntas que, espelhando a busca pela coe-

são interna, refletiu em posicionamento institucional ajustado quanto às proposi-

ções legislativas de interesse da Instituição, com o consequente fortalecimento da 

atuação do Ministério Público Federal e de seus instrumentos de trabalho.

Apenas por meio da SRI, foram recebidos mais de 150 atores políticos.

QUANTIDADE DE ATORES POLÍTICOS RECEBIDOS POR MEIO DA SRI 

Câmara dos Deputados Senado Federal Sindicatos/Associações Outros

Set./2017 a Ago./2019 57 52 3 63

Foto 24  Reunião com assessores parlamentares e de relações institucionais, realizada em 18 de fevereiro de 2019, na PGR
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7.1.1 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

No período, por meio da interlocução da SRI, o MPF participou de diversas 

audiências públicas sobre vários temas, entre os quais se destacam: teto remunerató-

rio, novo Código de Processo Penal, nova Lei de Licitações, anteprojeto de reforma da 

Lei de Improbidade Administrativa, franquia de bagagem aérea, desastre ambiental 

em Mariana/MG e Brumadinho/MG, direitos dos povos indígenas e trabalho escravo. 

Medido semestralmente (jan./jun. e jul./dez.), o indicador “participação legis-

lativa” registrou, no 1º semestre de 2018, a participação do MPF em 57,63% das audi-

ências para as quais foi convidado e no 2º semestre 63,64%. Já no 1º semestre de 

2019, o índice foi de 70,37%. A participação em audiências públicas é importante 

para defender o posicionamento Institucional em relação a um determinado tema. 

Também contribui para a defesa, perante o parlamento, de direitos que são impor-

tantes para a sociedade e para o cumprimento da missão constitucional do MPF. 

Exemplo disso é a participação nas discussões sobre sistema penitenciário brasileiro, 

crimes cibernéticos, preço desproporcional das passagens aéreas e medidas para 

garantir o aumento da concorrência no setor aéreo.

7.1.2 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL 

O Ministério Público Federal, por meio da SRI, acompanhou a tramitação 

e encaminhou ao Congresso Nacional sugestões e análises sobre diversos proje-

tos de lei, com o apoio de órgãos superiores do MPF. 

Um dos projetos de lei que contou com a acompanhamento do MPF em 

diferentes momentos de sua tramitação legislativa foi o PL nº 8.045, de 2010 – 

Foto 25  Audiência Pública no Senado Federal sobre o pacote anticrime
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-discute-regulamentacao-do-setor-aereo-em-audiencia-na-camara-dos-deputados
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pfdc-participa-de-audiencia-publica-sobre-o-desastre-da-vale-em-brumadinho
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-discute-estrategias-de-combate-a-crimes-ciberneticos-na-camara
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novo Código de Processo Penal. A SRI propôs emendas e apresentou análises 

sobre a matéria, que é de interesse da Instituição. A seguir outras proposições 

monitoradas pelo MPF: 

PL 8.045, de 2010 (CD). Institui novo Código de Processo Penal. Autor: 

Senado Federal. 

PEC 362, de 2013 (CD). Acrescenta o art. 98 ao Ato das Disposições Cons-

titucionais Transitórias, criando o Conselho Nacional de Combate à Corrupção. 

PLC 27, de 2017 (SF). Estabelece medidas de combate à impunidade e à cor-

rupção (10 medidas contra a corrupção). 

PL 6.814, de 2017 (CD). Institui nova Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos. Autor: Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licita-

ções e Contratos.

PL 9.054, de 2017 (CD). Reforma a Lei de Execuções Penais. Autor: Senado 

Federal.

PL 882, de 2019 (CD). Promove alterações na legislação penal e processual 

penal para estabelecer medidas contra a corrupção, o crime organizado e os cri-

mes praticados com grave violência a pessoa. Autor: Poder Executivo.

Por meio de solicitações da 2ª e 5ª CCR/MPF, a SRI também faz o acompa-

nhamento prioritário dos Projetos de Lei nº 10.372, de 2018; nº 10.373, de 2018; 

nº 882, de 2019; nº 883, de 2019; nº 1.864, de 2019; PLP nº 38, de 2019; PLV 10, de 

2019 (relacionado à MPV 870, de 2019). 

7.1.3 NOTAS TÉCNICAS 

Foram produzidas diversas notas técnicas e emendas às proposições. Como 

exemplo, citam-se as Emendas produzidas ao Projeto de Lei nº 3.734, de 2012, que 

institui o Susp, e a Nota Técnica ao PLS nº 186, de 2014, que dispõe sobre a exploração 

de jogos de azar. Destacam-se as seguintes notas técnicas:

• NOTA TÉCNICA PGR/SRI Nº 96, DE 2017, QUE ANALISOU O PROJETO DE LEI Nº 8.045, 
DE 2010, QUE INSTITUI O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOTA TÉCNICA COM 
SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO.

• NOTA TÉCNICA PGR/SRI Nº 97, DE 2017, QUE ANALISOU O PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 
186, DE 2014, QUE DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. NOTA TÉCNICA PELA 
REJEIÇÃO.

• NOTA TÉCNICA PGR/SRI Nº 98, DE 2017, QUE ANALISOU O PROJETO DE LEI Nº 8.347, 
DE 2017, QUE ALTERA A O ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS PARA TIPIFICAR 
PENALMENTE A VIOLAÇÃO DE DIREITOS OU PRERROGATIVAS DO ADVOGADO E O 
EXERCÍCIO ILEGAL DA ADVOCACIA; ESTABELECER NOVAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES E 
DISPOR SOBRE A NOTIFICAÇÃO PARA ATOS PROCESSUAIS NO ÂMBITO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). NOTA TÉCNICA PELA REJEIÇÃO DO PROJETO.

• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 2ªCCR/5ªCCR/SRI/PGR Nº 103, DE 2018, QUE ANALISOU O 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 764, DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE O COMPARTILHAMENTO 
DE INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DE INVESTIGAÇÃO. NOTA TÉCNICA PELA 
PREJUDICIALIDADE E PELA REJEIÇÃO DO PROJETO.

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/NotaTecnica_SRI0962017_PL8045_NovoCPP.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/NotaTecnica_SRI0962017_PL8045_NovoCPP.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/NotaTecnica_SRI0962017_PL8045_NovoCPP.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Nota_Tcnica_SRI_097_JogosdeAzar.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/NotaTecnicaSRI098_PL83472017_crimeAdvogado.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-1/nota-tecnica-pgr-sri-no-103-2018-pls-764-2015%20
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• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 2ªCCR/SRI/PGR Nº 104, DE 2018, QUE ANALISOU O PROJETO 
DE LEI DO SENADO Nº 128, DE 2018, QUE ALTERA O DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE 
OUTUBRO DE 1941 – CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA DETERMINAR QUE O INQUÉRITO 
POLICIAL SERÁ ELETRÔNICO, COM PEÇAS ASSINADAS DIGITALMENTE, E ARMAZENADO 
EM UM SISTEMA INFORMATIZADO ÚNICO DE ÂMBITO NACIONAL. NOTA TÉCNICA COM 
SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO.

• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 2ªCCR/SRI/PGR Nº 106, DE 2019, QUE ANALISOU O PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA Nº 94, DE 2018, QUE ALTERA A LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 
2006 (LEI MARIA DA PENHA), PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE 
URGÊNCIA PELA AUTORIDADE JUDICIAL, PELO DELEGADO DE POLÍCIA E PELO POLICIAL, À 
MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR; E CRIAR BANCO DE DADOS 
DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NOTA TÉCNICA PELA APROVAÇÃO PARCIAL DO 
PROJETO.

• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 5ªCCR/SRI/PGR/2018, QUE ANALISOU O PROJETO DE LEI Nº 
6.814, DE 2017, QUE INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E REVOGA A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, A LEI Nº 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002, E DISPOSITIVOS DA LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011. NOTA TÉCNICA 
COM SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO.

• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 2ªCCR/SRI/PGR Nº 1/2019, QUE ANALISOU O PROJETO DE LEI 
Nº 10.372, DE 2018, QUE INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL PARA APERFEIÇOAR O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, AOS DELITOS DE 
TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE ARMAS E MILÍCIA PRIVADA, AOS CRIMES COMETIDOS 
COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E CRIMES HEDIONDOS, BEM COMO PARA AGILIZAR E 
MODERNIZAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E A PERSECUÇÃO PENAL. NOTA TÉCNICA COM 
SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO QUANTO ÀS TEMÁTICAS: EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
DA PENA, EXECUÇÃO IMEDIATA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI, PRESCRIÇÃO E 
ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 2ªCCR/SRI/PGR Nº 4/2019, QUE ANALISOU O PROJETO 
DE LEI Nº 1.864, DE 2019, QUE ESTABELECE MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO, O CRIME 
ORGANIZADO E OS CRIMES PRATICADOS COM GRAVE VIOLÊNCIA À PESSOA. NOTA TÉCNICA 
COM SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO QUANTO ÀS TEMÁTICAS: EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA, EXECUÇÃO IMEDIATA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI, 
PRESCRIÇÃO E ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, BEM COMO ACORDOS NA LEI DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 2ªCCR/5ªCCR/SRI/PGR Nº 5/2019, QUE ANALISOU O 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 89, DE 2019, QUE ESTABELECE REGRAS DE 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DA JUSTIÇA ELEITORAL. NOTA TÉCNICA PELA 
APROVAÇÃO DO PROJETO.

• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 2ªCCR/SRI/PGR Nº 6/2019, QUE ANALISOU O PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2017, DE INICIATIVA POPULAR, QUE ESTABELECE MEDIDAS DE 
COMBATE À IMPUNIDADE E À CORRUPÇÃO. NOTA TÉCNICA PELA REJEIÇÃO PARCIAL DO 
PROJETO.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-sri/nota-tecnica-pgr-sri-no-104-2018-pls-128-2018-ipl-eletronico-e-modelo-nacional-de-interoperabilidade-pgr-00623460-2018.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/5CCR_NotaTecnicaPL6814versaofinal.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-1/nota-tecnica-n-1-2019.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-1/nota-tecnica-004-2accr-nota-tecnica-2accr-mpf-parcial-medidas-anticrime-pgr-001929872019-assinada.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-1/nota-tecnica-005-2accr-pl-89-2019-medida-13-competencia-eleitoral-v-3-pgr-00193037-2019_alterada-assinada.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-1/nota-tecnica-006-2accr-plc-27-2017-responsabilizacao-membros-do-ministerio-publico-pgr-00193092-2019-assinada.pdf%20
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• NOTA TÉCNICA CONJUNTA 2ªCCR/5ªCCR/SRI/PGR Nº 8/2019, QUE ANALISOU 
O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 2019, QUE ESTABELECE REGRAS DE 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DA JUSTIÇA ELEITORAL. NOTA TÉCNICA PELA 
APROVAÇÃO DO PROJETO.

7.1.4 APERFEIÇOAMENTO DE INVESTIGAÇÕES INTERNACIONAIS

A Procuradoria-Geral da República também atuou em normas para 

auxiliar as investigações internacionais que passaram a vigorar em 2018. Em 

agosto, o ex-presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei Geral 

de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que regulamenta o uso, a prote-

ção e a transferência de dados pessoais no Brasil. Em maio, o MPF enviou ao 

Congresso Nacional nota técnica na qual se posicionou favorável à norma por 

entender que está em consonância com a nova legislação europeia.

Em outubro, o Senado Federal promulgou o Projeto de Decreto Legislativo 

(PDS) nº 104/2018, que facilita o trabalho do MPF no combate aos crimes come-

tidos nas fronteiras do Brasil. A norma confirma acordo de cooperação entre 

países do Mercosul e Estados associados para a criação de equipes conjuntas de 

investigação. O documento promulgado estabelece regras relativas à implemen-

tação do Acordo Quadro de Cooperação do Mercosul. O Mandado Mercosul de 

Captura e o Acordo Quadro do bloco para a formação de Equipes Conjuntas de 

Investigação, ambos aprovados definitivamente pelo Congresso brasileiro, são 

avanços institucionais importantes para a persecução aos graves crimes que 

ocorrem nos milhares de quilômetros de fronteiras brasileiras e afetam, em 

especial, as populações das mais de 30 cidades-gêmeas nacionais.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas/notas-tecnicas-1/nota-tecnica-no-8-2019-pgr-2a-e-5a-ccr-plp-38-2019-camara-regras-competencia-justica-comum-e-eleitoral%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-defende-veto-em-projeto-de-lei-para-incluir-investigacoes-penais-nas-normas-de-protecao-de-dados-pessoais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-defende-veto-em-projeto-de-lei-para-incluir-investigacoes-penais-nas-normas-de-protecao-de-dados-pessoais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-defende-veto-em-projeto-de-lei-para-incluir-investigacoes-penais-nas-normas-de-protecao-de-dados-pessoais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-defende-veto-em-projeto-de-lei-para-incluir-investigacoes-penais-nas-normas-de-protecao-de-dados-pessoais
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8.1 FUNÇÃO ELEITORAL

Desde setembro de 2017, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) atua no 

combate à corrupção eleitoral, na inclusão social e na modernização dos métodos 

de trabalho, a fim de assegurar respostas claras e firmes à sociedade. Destacam-

-se, nesse cenário, a atuação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em temas como 

transgêneros, participação das mulheres, promoção de recursos repetitivos no 

TSE e aperfeiçoamento do modelo de prestação de contas eleitorais. No período, 

a PGE também desenvolveu ferramentas para o acompanhamento das impugna-

ções de registro de candidaturas, fez sugestões de aprimoramento da regulamen-

tação do TSE, expediu instruções nacionais, assinou acordos de parceria e promo-

veu inovações tecnológicas. 

A atuação nas eleições de 2018 foi pautada na proteção de interesses demo-

cráticos de modo a propiciar um processo eleitoral hígido, honesto, financiado de 

modo adequado.

Nas Eleições 2018, a Procuradoria-Geral Eleitoral prezou pela celeridade na 

atuação processual, a partir da adoção de medidas internas, entre as quais a implan-

tação de peticionamento processual 24 horas em todos os dias da semana, atendi-

mento imediato a advogados sempre em prazo menor do que o solicitado, imple-

mentação de ferramentas de controle de prazos e identificação de teses para fixação 

ou mudança de jurisprudência.

8.1.1 A PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL EM NÚMEROS

De 18 de setembro de 2017 a 9 de setembro de 2019, o Ministério Público Elei-

toral apresentou 22.091 manifestações no Tribunal Superior Eleitoral. No período, o 

mês de outubro de 2018 foi o que apresentou o maior volume de manifestações da 

PGE em processos judicais (2.881 no total), seguido do mês de setembro, cujo registro 

foi de 1.875. Foram aproximadamente 920 manifestações por mês. 

Foto 26  Identidade Visual produzida pelo MPF para as Eleições 2018 Foto 27  Tese defendida pelo Ministério Público Eleitoral nos Tribunais
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As manifestações mais recorrentes foram feitas em Recursos Especiais 

Eleitorais (Respe), que buscam a reanálise de decisões plenárias de Tribunais 

Regionais Eleitorais. Os assuntos mais frequentes foram: prestação de contas, 

registros de candidatura, abusos de autoridade ou de poder econômico ou político 

e propaganda política.

Nos pareceres enviados ao TSE, a PGE defendeu o posicionamento do Minis-

tério Público em temas como aprimoramento da prestação de contas de campanha, 

direitos de transgêneros e participação das mulheres na política. Entre as teses 

defendidas está a legalidade das gravações ambientais feitas por um dos interlocu-

tores sem autorização judicial, como prova para ilícitos eleitorais. Em 2019, o TSE 

alterou a jurisprudência até então adotada pela Corte sobre o tema, para acolher a 

tese defendida pelo MP Eleitoral em casos ocorridos a partir das eleições de 2016.

A PGE também sustentou que para efeito de inelegibilidade basta que a 

condenação por improbidade administrativa tenha gerado enriquecimento ilícito 

ou dano ao erário, não sendo necessária a presença simultânea dos dois requisitos. 

Também defendeu a indivisibilidade das chapas majoritárias, a ilegalidade do uso 

de outdoors na pré-campanha, e que a pena para crime eleitoral deve respeitar o 

limite mínimo previsto em lei. 

Na última sessão plenária do TSE em que Raquel Dodge participou como 

PGE, a Corte seguiu entendimento do MP Eleitoral para determinar a cassação e a 

declaração de inelegibilidade de candidatos beneficiados por candidaturas fictícias 

de mulheres, nas eleições proporcionais de 2016.

Em média, cada processo foi encaminhado ao menos três vezes para a PGE 

se manifestar, em razão dos recursos interpostos. Além disso, 82,46% das decisões 

do TSE seguiram as teses defendidas pelo MP Eleitoral nas manifestações enviadas. 

Apesar das eleições gerais, que resultam em aumento processual, o acervo 

da Procuradoria-Geral Eleitoral  diminuiu no período. Em 18 de setembro de 2017, 

havia na PGE 316 processos pendentes de manifestação, enquanto em 9 de setem-

bro de 2019 o acervo era de 223 ações aguardando parecer.  

Em relação à atuação do Ministério Público Eleitoral nas eleições gerais, 

incluindo a atuação dos procuradores regionais Eleitorais e da Procuradoria-Geral 

0

5000

10000

15000

20000

25000

SET 17 NOV 17 JAN 18 MAR 18 MAIO 18 JUL 18 SET 18 NOV 18 JAN 19 MAR 19 MAIO 19 JUL 19 (até 15/07)

3Gráfico 1  Evolução das manifestações processuais da PGR no TSE

MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS DA PGE NO TSE

DE 18 DE SETEMBRO 
DE 2017 A 9 DE 
SETEMBRO DE 

2019, O MINISTÉRIO 
PÚBLICO ELEITORAL 
APRESENTOU 22.091 
MANIFESTAÇÕES NO 
TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-confirma-condenacao-de-vereador-e-declara-licita-escuta-ambiental-feita-sem-autorizacao-judicial
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-confirma-condenacao-de-vereador-e-declara-licita-escuta-ambiental-feita-sem-autorizacao-judicial
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-acolhe-recursos-do-mp-eleitoral-e-nega-candidatura-de-politicos-condenados-por-improbidade-em-sp-e-al
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-acolhe-recursos-do-mp-eleitoral-e-nega-candidatura-de-politicos-condenados-por-improbidade-em-sp-e-al
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-acolhe-recursos-do-mp-eleitoral-e-nega-candidatura-de-politicos-condenados-por-improbidade-em-sp-e-al
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-defende-principio-de-indivisibilidade-das-chapas-majoritarias
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-pede-retirada-de-outdoors-de-apoio-a-bolsonaro-instalados-em-municipios-baianos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-pede-retirada-de-outdoors-de-apoio-a-bolsonaro-instalados-em-municipios-baianos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pena-para-crime-eleitoral-deve-respeitar-limite-minimo-previsto-em-lei-defende-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pena-para-crime-eleitoral-deve-respeitar-limite-minimo-previsto-em-lei-defende-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-segue-entendimento-do-mp-eleitoral-e-cassa-mandato-de-vereadores-beneficiados-por-candidaturas-ficticias
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-segue-entendimento-do-mp-eleitoral-e-cassa-mandato-de-vereadores-beneficiados-por-candidaturas-ficticias
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Eleitoral, foram enviadas,  de forma eletrônica, 131.113 manifestações para a Justiça 

Eleitoral nesse período.  

8.1.2 IMPUGNAÇÕES

Nas Eleições 2018, o Ministério Público Eleitoral acionou a Justiça para 

impugnar 2.636 registros de candidatura nas Eleições de 2018, em todo o país. 

O número equivale a 9,1% dos cerca de 29 mil pedidos registrados para os cargos 

majoritários e proporcionais. Quase um terço das contestações (749) refere-se a 

casos de inelegibilidade decorrentes da Lei da Complementar nº 64/1990, com a 

redação dada pela Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/2010). As demais contestações 

são decorrentes do desrespeito a outros critérios previstos em lei que podem levar 

ao indeferimento do registro de candidatura.

Dos casos impugnados pelo MP Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa, 

278 são decorrentes de condenações por órgão colegiado do Poder Judiciário e 174 

de rejeições de contas públicas por Tribunais de Contas. Neste último caso, a veri-

ficação das informações foi facilitada pelo acordo firmado entre o MP Eleitoral e o 

Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas, assim como pelo apoio do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

Em 30 de novembro de 2018, a PGE já havia se manifestado em aproxima-

damente 94% dos registros de candidatura para julgamento pelo TSE em graus 

recursal e originário, permitindo que a quase totalidade pudesse ser julgada antes 

da diplomação, de forma a contribuir com a segurança jurídica e com a celeridade 

do processo eleitoral.

8.1.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS

A fim de garantir a segurança jurídica e o tempo razoável de duração do pro-

cesso, evitando-se, inclusive, a ocorrência de prescrição, a PGE atuou perante a Corte 

Eleitoral buscando mudanças no processo de exame das prestações de contas. O volume 

de processos desse tipo corresponde a mais de 30% das ações submetidas à apreciação 

da PGE. Em 2019, o percentual de prestações de contas superou 40% do total de proces-

sos recebidos. Na tabela a seguir constam os montantes envolvidos nas prestações de 

contas de competência originária do TSE. 

Diagnóstico elaborado pela PGE em março de 

2018 demonstra que ainda estavam pendentes de 

apreciação pelo TSE prestações de contas originárias 

do exercício financeiro de 2012 – referentes ao balanço 

contábil dos Diretórios Nacionais dos Partidos Políti-

cos – e de 2014 – referentes a prestações de contas dos 

candidatos à Presidência da República.  Como fruto de 

articulações feitas pela PGE no TSE, a expectativa é 

que a sistemática desses julgamentos seja otimizada, 

para que, ainda em 2019, o prazo de apreciação das 

contas originárias reduza-se pela metade do período 

registrado de 2018.

A Procuradoria-Geral Eleitoral também reali-

zou estudo qualitativo e quantitativo das irregularida-

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITA TOTAL

Exercício financeiro de 2012 R$ 1.084.855.737,58

Exercício financeiro de 2013 R$ 540.999.604,89

Exercício financeiro de 2014 R$ 1.416.580.768,19

Exercício financeiro de 2015 R$ 956.417.298,43

Exercício financeiro de 2016 R$ 888.809.916,77

Exercício financeiro de 2016 R$ 800.987.211,4

Candidatos à Presidência da República/
Comitê Financeiro de 2014

R$ 1.062.034.334,45

Candidatos à Presidência da República 
de 2018

R$ 222.264.576,1

Fonte: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-da-
dos-eleitorais-1.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-contesta-2-636-registros-de-candidaturas-em-todo-o-pais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-contesta-2-636-registros-de-candidaturas-em-todo-o-pais
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des identificadas nas contas que são prestadas à Justiça Eleitoral, bem como a sua 

repercussão nos respectivos julgamentos. O estudo possibilitou a proposição de alte-

rações de Resoluções e procedimentos do TSE com o objetivo de tornar a análise das 

prestações de contas mais célere, efetiva e transparente. A medida vai contribuir 

para o combate à corrupção, a maior participação política das minorias e a melhor 

fiscalização do uso de recursos públicos.

Outros resultados do estudo foram: a implementação de rotina de análise 

pericial, de forma a conferir base técnica aos pareceres jurídicos; e o desenvolvi-

mento de estudos legislativos e de jurisprudência, possibilitando a fixação de teses 

jurídicas de modo a unificar o posicionamento do Órgão.

8.1.4 REPRESENTAÇÕES

Além dos processos oriundos da Justiça Eleitoral, a PGE atua nas represen-

tações feitas pela sociedade em relação à temática eleitoral. De 18 de setembro de 

2017 a 15 de julho de 2019, a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF recebeu 

100.010 representações provenientes de todo o Brasil, sendo 12.395 demandas em 

Direito Eleitoral. Isso demonstra que a atuação do Ministério Público no tema foi 

de extrema relevância para a sociedade, notadamente em ano de eleições gerais.

Um tema recorrente recebido via SAC se referiu a comentários de cidadãos 

no período de propaganda eleitoral, relativos a opiniões e convicções políticas. A 

Procuradoria-Geral Eleitoral analisou centenas de procedimentos e expedientes 

desse tipo, posicionando-se, em regra, pela liberdade de expressão. A Constitui-

ção Federal, em seu art. 5º, IV, dispõe que “é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato”. Tais manifestações foram consideradas ilícitas 

somente quando inegavelmente violaram a legislação da propaganda eleitoral. 

Também no intuito de garantir a liberdade de expressão, a procuradora-ge-

ral Eleitoral, Raquel Dodge, pediu, às vésperas do primeiro turno das eleições, que 

o TSE esclarecesse sobre a possibilidade de eleitores irem aos postos de votação 

vestindo camisetas de seus partidos ou candidatos. Já no segundo turno, a pedido 

Foto 28  Tese defendida pelo Ministério Público Eleitoral
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Foto 29  Seguindo o MP, TSE possibilitou o uso de nome social no título

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-presidenciais-mp-eleitoral-apura-241-representacoes-sobre-possiveis-irregularidades-praticadas-na-internet
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-presidenciais-mp-eleitoral-apura-241-representacoes-sobre-possiveis-irregularidades-praticadas-na-internet
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/a-pedido-do-mp-eleitoral-tse-esclarece-eleitor-pode-usar-camiseta-de-partido-ou-candidato-no-dia-da-eleicao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/a-pedido-do-mp-eleitoral-tse-esclarece-eleitor-pode-usar-camiseta-de-partido-ou-candidato-no-dia-da-eleicao
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de Raquel Dodge, o STF concedeu liminar para suspender os efeitos de atos judi-

ciais ou administrativos de autoridades públicas que afrontassem a liberdade de 

expressão nas universidades. A decisão impediu o ingresso de agentes em uni-

versidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos e a interrupção de 

aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários. 

8.1.5 DESTAQUES DA ATUAÇÃO 

Como fruto da atuação do Ministério Público Eleitoral, os partidos foram 

obrigados a destinar pelo menos 30% dos recursos públicos de campanha para can-

didaturas femininas. A proposta da PGR foi acolhida pelo STF e pelo TSE, passando 

a valer a partir das Eleições de 2018. A regra também passou a ser aplicada para o 

tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. 

Na atual gestão também foram empreendidos esforços para garantir o 

respeito ao percentual mínimo de candidaturas por gênero, combatendo can-

didaturas femininas fictícias. Nesse sentido, a Procuradoria-Geral Eleitoral e 

os procuradores regionais Eleitorais atuaram para identificar as mulheres que 

não receberam nenhum voto nas eleições e apurar a falsidade ideológica elei-

toral. Quando identificadas candidaturas fictícias, como forma de burlar a cota 

mínima de 30% exigida no art. 10 da Lei nº 9.504/1997 para candidaturas de 

cada gênero, o MP Eleitoral defendeu na Justiça Eleitoral a cassação de toda a 

chapa beneficiada pela irregularidade, a anulação dos votos recebidos nas elei-

ções proporcionais e o consequente recálculo do coeficiente eleitoral.  

Seguindo entendimento do MP Eleitoral, o TSE também possibilitou o uso do 

nome social nas urnas eletrônicas e no título de eleitor. Além disso, determinou o 

cômputo das candidaturas de mulheres e homens transgêneros e travestis nas cotas 

femininas ou masculinas. 

Outra atuação inédita do MP Eleitoral foi o pedido ao TSE, feito em março de 

2018, para a adoção da sistemática dos recursos repetitivos na esfera eleitoral, o que 

permitirá o julgamento em massa de ações sobre a mesma controvérsia. A PGE propôs 

a adoção da sistemática nos seguintes temas: conceito de autoridade pública para fins de 

doação, devolução de recursos de origem não identificada, julgamento das contas como 

não prestadas quando não apresentados os respectivos extratos bancários e possibili-

dade ou não de doações eleitorais superiores a R$ 1.064,10 com depósito identificado.

8.1.6 ACORDOS INTERINSTITUCIONAIS

A atual gestão firmou acordos com diversas instituições no intuito de oti-

mizar a atuação na esfera eleitoral:

Conselho de Federal de Contabilidade e o Conselho Regional de Contabili-

dade do Distrito Federal – Prevê ações integradas, de apoio mútuo e de intercâmbio 

de experiências e informações para conferir subsídios técnicos às proposições feitas 

pelo MP Eleitoral ao TSE visando ao aperfeiçoamento das resoluções e à promoção 

da transparência das informações relativas às prestações de contas eleitorais.

Conselho Federal de Estatística – A parceria possibilitou o aprofundamento 

técnico de sugestões para atualizar as resoluções do TSE sobre pesquisa eleitoral. 

ONU Mulheres – O acordo busca promover a participação de mulheres e 

o financiamento de suas campanhas eleitorais.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-stf-acata-pedido-da-pgr-e-proibe-acoes-do-poder-publico-que-afrontem-liberdade-do-pensamento-em-universidades
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-defende-cassacao-e-inelegibilidade-de-beneficiados-por-candidaturas-ficticias-de-mulheres
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-defende-cassacao-e-inelegibilidade-de-beneficiados-por-candidaturas-ficticias-de-mulheres
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/transgeneros-e-travestis-podem-usar-nome-social-nas-urnas-e-integrar-cotas-de-candidatura-por-genero-nas-eleicoes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/transgeneros-e-travestis-podem-usar-nome-social-nas-urnas-e-integrar-cotas-de-candidatura-por-genero-nas-eleicoes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/para-vice-pge-justica-eleitoral-deve-considerar-autoidentificacao-de-transgeneros-nas-cotas-por-genero
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/para-vice-pge-justica-eleitoral-deve-considerar-autoidentificacao-de-transgeneros-nas-cotas-por-genero
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-apresenta-balanco-de-atuacao-no-primeiro-semestre-de-2018-no-tse
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-sugere-medidas-para-evitar-processos-repetitivos-sobre-prestacao-de-contas-partidarias-no-tse
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Organização dos Estados Americanos (OEA) – A Organização dos Estados 

Americanos elogiou a atuação do MP Eleitoral no Relatório Final sobre as Elei-

ções Gerais Brasil 2018, elaborado pela Missão de Observação Eleitoral. 

Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC) – A par-

ceria firmada em 2018 previu o compartilhamento de informações para facili-

tar a identificação de candidatos inelegíveis e promover maior efetividade ao 

combate a ilícitos eleitorais, como caixa dois, compra de votos, abuso de poder e 

uso da máquina administrativa. A medida também buscou facilitar a identifica-

ção de possíveis candidatos inelegíveis, visto que a Lei da Ficha Limpa impede a 

candidatura de agentes públicos que tiveram suas contas rejeitadas por irregu-

laridades insanáveis, configurando ato doloso de improbidade administrativa. 

A parceria fortaleceu a base de dados do Sistema de Contas (SisConta) Eleitoral, 

garantindo maior completude das informações e fortalecimento da capacidade 

de fiscalização dos registros de candidatura.

8.1.7 ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS ELEITORAIS

Com base em sugestões oriundas de grupos de trabalho, debates com as fren-

tes de atuação na esfera eleitoral brasileira e em propostas enviadas por cidadãos ao 

MPF, a PGE encaminhou uma série de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

com sugestões de aperfeiçoamento das resoluções. As propostas tratam de altera-

ções em regras relacionadas a registro de candidatura, contas partidárias, propa-

gandas e pesquisas eleitorais. 

Em relação à propaganda, as sugestões feitas pela PGE buscam tornar as 

peças mais acessíveis a pessoas com deficiência audiovisual e cognitiva. Entre as 

propostas estão a adoção da audiodescrição nas propagandas e nos debates eleitorais 

Foto 30  Reunião com a Missão de Observação Eleitoral da OEA, que acompanhou as eleições 2018 no Brasil
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-recebe-missao-de-observacao-eleitoral-da-oea-para-falar-sobre-atuacao-do-mp-nas-eleicoes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-firma-parceria-com-conselho-de-procuradores-gerais-de-contas-para-barrar-fichas-sujas-nas-eleicoes
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transmitidos pelas emissoras de televisão, além de todos os demais recursos de aces-

sibilidade exigidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A PGE 

também sugeriu ao TSE a realização de estudo para incorporar no sistema eleitoral 

brasileiro novas ferramentas e tecnologias que aumentem o grau de compreensão 

de pessoas com dificuldades intelectuais e mentais ou com grau de cognição restrita.

Os documentos enviados ao TSE também propõem que a Corte avalie a pos-

sibilidade de inclusão nos pacotes “zero rating” acesso facilitado e gratuito às páginas 

na internet dos partidos políticos, candidatos e das agências de checagem de infor-

mação. A medida visa facilitar o acesso dos eleitores a informações verídicas sobre 

seus candidatos, de forma a combater as fake news. 

Em relação às pesquisas eleitorais, o Ministério Público sugeriu a melhoria 

do delineamento metodológico, com o objetivo de evitar distorções, garantir maior 

grau de congruência entre o resultado divulgado e o das urnas, além de tornar o 

processo eleitoral mais seguro. Também propôs critério para aplicação de multa 

pela divulgação de enquetes eleitorais. As propostas foram elaboradas com base em 

estudo do Conselho Federal de Estatísticas. 

Quanto ao processo de prestação de contas de candidatos e partidos políticos, 

a PGE enviou ao Tribunal 12 sugestões de alteração em procedimentos, resoluções 

e portarias. O objetivo é garantir mais transparência e agilidade aos procedimentos 

de análise e fiscalização das contas, além de facilitar o controle social sobre a aplica-

ção desses recursos. O documento foi elaborado com o apoio do Conselho Federal 

de Contabilidade, do Movimento Transparência Partidária e da Organização dos 

Estados Americanos.

Entre as sugestões, estão a inclusão no Sistema de Prestação de Contas 

Anual (SPCA) das informações sobre a movimentação financeira de fundações ou 

institutos criados ou mantidos pelos partidos políticos e o repasse direto pelo TSE 

a essas entidades da cota mínima estabelecida por lei (20% dos recursos recebidos 

anualmente pelas agremiações do Fundo Partidário). A PGE também propôs melho-

rias nas rubricas do SPCA, que são muito genéricas, dificultando a identificação do 

serviço contratado, com o objetivo de garantir mais  transparência. 

Em ofício ao TSE, o MP Eleitoral sugeriu, ainda, que o Tribunal explicite em 

suas resoluções, o entendimento de que os partidos ou candidatos que não tenham 

prestado contas de campanha devem devolver os recursos recebidos do Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A ideia é adotar a mesma lógica já 

prevista para as prestações de contas anuais dos partidos, que estabelece a devolu-

ção obrigatória e automática de recursos ao Fundo Partidário, caso as informações 

não sejam prestadas à Justiça Eleitoral.

Em relação à obrigatoriedade de os partidos destinarem ao menos 30% dos 

recursos do FEFC às candidaturas femininas, a PGE propôs que o TSE especifique na 

Resolução nº 23.553/2017 que o descumprimento da regra pode levar à instauração 

de investigação judicial e cassação da chapa, caso os fatos sejam comprovados. Além 

disso, o emprego ilícito desses recursos pode fazer o partido perder o direito de rece-

ber a quota do Fundo Partidário no ano seguinte e levar os candidatos beneficiados 

a responderem por abuso de poder econômico.

No documento, o MP Eleitoral também sugere ao TSE que forneça aos candi-

datos e partidos, antecipadamente, os CPFs dos doadores identificados pela Justiça 

Eleitoral como possíveis fontes vedadas. Tal informação possibilitaria aos candida-

tos devolverem o dinheiro recebido ao doador, regularizando sua situação antes 

MP ELEITORAL 
PROPÔS AO TSE 
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-envia-ao-tse-propostas-para-garantir-maior-eficiencia-a-fiscalizacao-das-contas-partidarias
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-propoe-medidas-para-aprimorar-registro-de-candidatura-e-assegurar-cumprimento-da-cota-de-genero
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-propoe-medidas-para-aprimorar-registro-de-candidatura-e-assegurar-cumprimento-da-cota-de-genero
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mesmo da prestação de contas. 

8.1.8 INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Com o propósito de fortalecer a segurança jurídica e a eficiência no com-

bate às irregularidades e à corrupção eleitoral, Raquel Dodge expediu, em 2018 e 

2019, seis instruções nacionais para orientar a atuação dos procuradores regionais 

Eleitorais  e promotores nas eleições. As medidas também tiveram o objetivo de 

assegurar um padrão de atuação em todo o país e garantir tratamento uniforme a 

todos os candidatos.

• INSTRUÇÃO PGE N° 1, DE 27 DE JULHO DE 2018 (CAUSAS DE INELEGIBILIDADE).

• INSTRUÇÃO PGE N° 2, DE 30 DE JULHO DE 2018 (ATUAÇÃO EM REGISTROS DE CANDIDATURA).

• INSTRUÇÃO PGE N° 3, DE 30 DE JULHO DE 2018 (REGISTRO DE AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE 
CANDIDATURA).

• INSTRUÇÃO PGE N° 4, DE 1° DE AGOSTO DE 2018 (CANDIDATURAS DE MULHERES NAS 
ELEIÇÕES).

• INSTRUÇÃO PGE N° 5, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018 (FAKE NEWS NAS ELEIÇÕES).

• INSTRUÇÃO PGE Nº 6, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 (DOAÇÕES DE CAMPANHA ACIMA DO 
LIMITE LEGAL)

Foto 31  Reunião com os procuradores regionais Eleitorais para alinhar a atuação nas eleições de 2018
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-pge-emite-orientacoes-a-procuradores-para-garantir-tratamento-uniforme-a-pessoas-inelegiveis
http://www.mpf.mp.br/pge/normativos/InstrucaoNormativa1PGE.pdf
http://www.mpf.mp.br/pge/normativos/InstrucaoNormativa2PGE.pdf
http://www.mpf.mp.br/pge/normativos/InstrucaoNormativa3PGE.pdf
http://www.mpf.mp.br/pge/normativos/InstrucaoNormativa3PGE.pdf
http://www.mpf.mp.br/pge/normativos/InstrucaoNormativa4PGE.pdf
http://www.mpf.mp.br/pge/normativos/InstrucaoNormativa4PGE.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/InstruoNormativa619DoaaoacimadolimiteASSINADA1.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/InstruoNormativa619DoaaoacimadolimiteASSINADA1.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/InstruoNormativa619DoaaoacimadolimiteASSINADA1.pdf
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Além das instruções, foram realizadas em 2018 e 2019 diversas reuniões 

com os procuradores regionais Eleitorais e promotores para alinhar a atuação do 

Ministério Público em todas as unidades da Federação. Nesses encontros, os mem-

bros expuseram as dificuldades enfrentadas e as boas práticas desenvolvidas; apre-

sentaram sugestões para aprimorar o diálogo entre os promotores, as Procurado-

rias Regionais Eleitorais e a PGE; foram treinados para o uso do Sistema Processo 

Judicial Eletrônico; debateram medidas para o fortalecimento do MP Eleitoral e a 

priorização de temáticas eleitorais, com foco nas eleições  de 2020. 

8.1.9 ESTRUTURAÇÃO DO MP ELEITORAL

Nos dois anos de gestão, Raquel Dodge procurou aprimorar a estrutura do 

MP Eleitoral. Em setembro de 2019, ela editou a Portaria PGR/PGE nº 01/2019, 

regulamentando a atuação do Ministério Público Eleitoral em todo o país. A norma 

reúne em um só texto uma série de dispositivos relativos à matéria eleitoral – pre-

vistos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 75/1993 e em outros atos 

normativos –, estabelecendo balizas para o trabalho realizado pelos membros do MP 

Eleitoral. Além disso, define procedimentos de investigação e de escolha de procu-

radores e promotores. 

Em fevereiro de 2019, a procuradora-geral da República também regulamen-

tou a atuação concentrada em polo no âmbito do Ministério Público Eleitoral por 

meio de Portaria PGR/MPF nº 76/2019. O ato disciplina a criação de novos ofícios 

que funcionarão na Procuradoria Regional Eleitoral e terão como propósito conferir 

“trato prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, oti-

mizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional”. 

Pela portaria, haverá ofícios de caráter permanente ou temporário em cinco 

áreas: Ofício Regional Eleitoral Adjunto; Ofício de Fiscalização Partidária e Patri-

mônio Eleitoral; Ofício de Contencioso Eleitoral; Ofício de Revisão Eleitoral; e Ofício 

Eleitoral Auxiliar. O modelo de atuação em polo do MP Eleitoral visa otimizar a 

fiscalização dos recursos públicos destinados ao financiamento de partidos políticos 

e das campanhas eleitorais.

8.1.10 MOBILIZAÇÃO DO MP ELEITORAL NA ELEIÇÃO

A PGR, que também atua como procuradora-geral Eleitoral, acompanhou de 

perto a apuração eleitoral no primeiro e no segundo turno das Eleições 2018. No dia 

6 de outubro, ela participou da cerimônia realizada pelo TSE, em que foram confe-

ridas a autenticidade e a integridade de quatro softwares utilizados no recebimento 

dos arquivos das urnas eletrônicas e a inserção dos dados no sistema de totalização 

do TSE. Na ocasião, ela defendeu a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Um 

procurador da República foi designado para acompanhar toda a apuração da central 

de totalização dos votos da eleição presidencial, montada no TSE. 

No dia do pleito (7 de outubro), a PGR também visitou o Centro Integrado 

de Comando e Controle das Eleições 2018, que reuniu informações sobre a atuação 

de todas as forças de segurança do país. Na ocasião, ela fez apelo para que todas as 

autoridades tomassem providências para iniciar a investigação de notícias falsas 

que circularam na internet no dia do pleito. Ela também pediu o apoio dos eleitores 

no combate à disseminação de fake news sobre as eleições. 

PORTARIA 
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http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/PortariaPGRPGE12019MPEleitoral.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-edita-portaria-regulamentando-atuacao-do-ministerio-publico-eleitoral
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-edita-portaria-regulamentando-atuacao-do-ministerio-publico-eleitoral
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleitoral-tres-novos-estados-passam-a-contar-com-oficios-de-atuacao-concentrada-em-polo
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-institui-oficios-de-atuacao-concentrada-em-polo-no-ambito-do-mp-eleitoral
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-afirma-que-presidente-eleito-deve-governar-para-todos-e-se-pautar-pela-constituicao-federal
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-raquel-dodge-defende-seguranca-do-sistema-eleitoral-brasileiro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-raquel-dodge-defende-investigacao-rigorosa-da-disseminacao-de-noticias-falsas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2018-raquel-dodge-defende-investigacao-rigorosa-da-disseminacao-de-noticias-falsas
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Pouco antes do fim da votação, Raquel Dodge acompanhou a auditoria reali-

zada no sistema de apuração eletrônica no TRE/DF. Trata-se de uma votação para-

lela, sem validade, em que três urnas de cada estado são escolhidas aleatoriamente 

para serem auditadas. A escolha é feita por meio de sorteio realizado um dia antes 

do pleito para evitar fraudes. 

O procedimento feito no dia da eleição é a última etapa da auditoria que 

começou com a coleta antecipada de votos em cédulas de papel e que foram arma-

zenados pela Justiça Eleitoral em urnas de lona. Ao longo do domingo, servidores 

do Judiciário incluíram nas urnas eletrônicas sorteadas as informações constantes 

nos votos em papel, em processo registrado por câmeras. Concluído o procedimento, 

o resultado obtido nas urnas correspondeu ao da votação em papel, confirmando a 

confiabilidade da urna eletrônica.

O processo, que ocorreu nas 27 unidades da Federação, contou com a parti-

cipação da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e de partidos polí-

ticos. Essa auditoria foi uma novidade das Eleições 2018 para atestar a segurança 

do sistema de apuração. Representantes do MP Eleitoral participaram dos testes de 

votação paralela em diversas zonas eleitorais do país.

Como procuradora-geral Eleitoral, Raquel Dodge atuou, durante toda 

a eleição, para combater a disseminação de notícias falsas, por meio de ações de 

comunicação e articulações com partidos, provedores de internet, órgãos públicos 

e agências de checagem. Além disso, requisitou à Polícia Federal (PF) a instauração 

de inquérito para apurar se empresas de tecnologia da informação estavam disse-

minando, de forma estruturada, mensagens em redes sociais referentes aos can-

didatos à Presidência. Em agosto de 2019, a PGR assinou um termo de adesão ao 

Programa de Enfrentamento da Desinformação com Foco nas Eleições de 2020, se 

comprometendo a fomentar ações do tipo no MP Eleitoral.

Foto 32  Entrevista coletiva realizada no TSE após o término da apuração no primeiro turno das eleições de 2018
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-afirma-que-sistema-de-apuracao-e-confiavel-e-que-resultado-reflete-escolha-dos-eleitores
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-afirma-que-sistema-de-apuracao-e-confiavel-e-que-resultado-reflete-escolha-dos-eleitores
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-adere-ao-programa-de-enfrentamento-da-desinformacao-lancado-pelo-tse
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O Ministério Público Eleitoral também participou de todos os atos que 

atestaram a higidez dos softwares utilizados pela Justiça, como a auditoria 

das urnas eletrônicas e os atos de lacração dos sistemas eleitorais, fiscalizando 

os parâmetros de segurança da informação a fim de garantir a integridade, a 

autenticidade e o sigilo do voto. O ato de lacração possibilita a geração de assina-

turas e resumos digitais, que podem ser conferidos e validados pelo Ministério 

Público, caso haja qualquer suspeição quanto à autenticidade do software das 

urnas eletrônicas.

8.1.11 EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À FUNÇÃO ELEITORAL

Nos últimos dois anos, uma série de avanços tecnológicos conferiram maior 

eficiência à atuação dos membros do MP Eleitoral. Um dos destaques foi a integração 

entre o sistema Único, de tramitação de procedimentos do MP, e o Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) da Justiça Eleitoral. 

Também foram desenvolvidos dois novos programas – Iter e Electio – que pro-

piciaram uma gestão mais abrangente, célere e eficiente dos processos judiciais. O Iter 

é um módulo judicial integrado e sincronizado com o sistema Único, que permite a 

organização e o controle dos prazos e trabalhos desenvolvidos na equipe.

Já o Electio visa estabelecer padrões para intercâmbio de informações de 

processos judiciais e assemelhados entre os diversos órgãos de administração da 

Justiça, além de servir de base para implementação de novas funcionalidades no 

âmbito do sistema processual. O Electio foi desenvolvido como uma solução de con-

tingência, em caso de dificuldades de acesso a autos eletrônicos e de envio de peças 

ao PJe Eleitoral.

O Electio foi disponibilizado pela PGE aos Ministérios Públicos Estadu-

ais como uma opção alternativa ao uso obrigatório do PJe, que será implantado até 

dezembro de 2019 em todas as zonas eleitorais do país. Diante disso, a PGE organi-

zou, em parceria com o TSE, treinamento dos representantes dos Ministérios Públicos 

Estaduais, que atuam como promotores eleitorais, na utilização do PJe.

A PGE REQUISITOU 
A POLÍCIA FEDERAL 

INSTAURAÇÃO 
DE INQUÉRITO 
PARA APURAR 
SE EMPRESAS 

DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

ESTAVAM 
DISSEMINANDO 

FAKE NEWS 

Foto 33  Vice-PGE, Humberto Jaques, participa da cerimônia de lacração das urnas eletrônicas para as eleições 2018
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerio-publico-eleitoral-atesta-programas-que-serao-utilizados-nas-eleicoes-2018
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerio-publico-eleitoral-atesta-programas-que-serao-utilizados-nas-eleicoes-2018
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9.1 MEMORIAL

Em 14 de dezembro de 2017, a procuradora-ge-

ral da República lançou o projeto MPF Cidadão – 30 

anos: Uma história de Combate ao Crime e Proteção 

dos Direitos Humanos. Foram mais de 30 ações reali-

zadas no âmbito do projeto, em comemoração aos 30 

anos da Constituição Federal de 1988. Várias ações 

foram desenvolvidas no decorrer de 2018 visando ao 

resgate da memória institucional e ao fortalecimento 

da imagem do MPF. Como parte desse projeto, foi 

inaugurado em 14 de dezembro de 2018 o Memorial 

MPF, fruto do Projeto Memória e Ação, patrocinado 

pela procuradora-geral da República. O intuito da ini-

ciativa foi promover o alinhamento à legislação fede-

ral e à publicação da Resolução nº 158/2017.

Digital e interativo, o Memorial tem como mote 

a expressão “Nossa História em Movimento” e oferece aos cidadãos serviços e infor-

mações que traduzem a atuação do MPF, bem como demonstra os resultados do tra-

balho da Instituição em defesa dos interesses e dos direitos da sociedade brasileira.

No seu primeiro período de funcionamento, já se consolidou como espaço 

cultural de Brasília, promovendo importantes exposições temporárias (Respeito e 

Repetição – uma história que não queremos repetir e Exit, da Fundação Cartier). Só 

no primeiro semestre de 2019, recebeu mais de 600 visitantes.

O Memorial MPF conta na sua entrada com o Jardim das Camélias, outra 

iniciativa inaugurada pela procuradora-geral da República, em homenagem a um 

Foto 34  Cerimônia de inauguração do Memorial MPF, em dezembro de 2018, que resgata a memória institucional
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Foto 35  Memorial MPF é aberto à visitação do público 
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201cmpf-cidadao-30-anos201d-pgr-lanca-projeto-de-resgate-historico-e-aproximacao-do-mpf-com-a-sociedade
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201cmpf-cidadao-30-anos201d-pgr-lanca-projeto-de-resgate-historico-e-aproximacao-do-mpf-com-a-sociedade
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201cmpf-cidadao-30-anos201d-pgr-lanca-projeto-de-resgate-historico-e-aproximacao-do-mpf-com-a-sociedade
http://www.memorial.mpf.mp.br/
http://www.memorial.mpf.mp.br/
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-158.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/exposicao-respeito-ou-repeticao-pode-ser-vista-no-memorial-dos-povos-indigenas-de-brasilia-ate-o-dia-12-de-maio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/exposicao-respeito-ou-repeticao-pode-ser-vista-no-memorial-dos-povos-indigenas-de-brasilia-ate-o-dia-12-de-maio
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEgJOEk7XkAhUOKrkGHa12DyYQFjAAegQIBhAB&url=http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/memorial-mpf-recebe-a-exposicao-exit-sobre-migracoes-contemporaneas-e-mudancas-climaticas&usg=AOvVaw2k1UPZI-JJW1AXeCZldZwE
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capítulo muito importante da história brasileira: a luta do movimento abolicionista. 

Com mudas doadas pela Fundação Casa de Rui Barbosa, esse novo espaço simboliza 

o compromisso do MPF com a luta pela igualdade e defesa dos direitos fundamentais.

Em setembro de 2019, como parte do MPF 30 Anos, foi lançado o documen-

tário “Constituição Cidadã — Um novo MPF”. O vídeo reúne relatos de todos os mem-

bros da carreira que ocuparam o cargo de procurador-geral da República, desde 1989.

9.2 MPF SERVIÇOS

Outra ação de destaque foi a divulgação do MPF Serviços, aplicativo lançado 

em dezembro de 2018, que reúne os principais serviços oferecidos pelo MPF e que 

passou a ser a porta de entrada do cidadão na Instituição. Foram desenvolvidas peças 

de divulgação e produzidas matérias para incentivar o uso da nova ferramenta. 

O aplicativo está disponível para iPhones e celulares com sistema Android, 

podendo ser baixado gratuitamente no Google Play e na Apple Store.  Substituindo 

o Guia de Serviços do MPF, o MPF Serviços está disponível na primeira página do 

Portal do MPF.  O cidadão pode digitar o que deseja fazer, e o aplicativo filtra o rol 

de serviços disponíveis. 

São mais de 10 serviços disponibilizados, como formulários para denúncias 

e reclamações, pesquisa processual, emissão de certidões, consulta ao andamento 

de processos e manifestações, envio de documentos relacionados a procedimentos 

que já tramitam no Órgão, via peticionamento eletrônico, ou, no caso de pessoas 

jurídicas, acesso ao protocolo eletrônico, entre outros.

Qualquer cidadão pode, por exemplo, encaminhar denúncias para que o 

MPF investigue e, se necessário, atue na esfera judicial. Além disso, a nova ferra-

menta permite ao usuário enviar críticas, elogios ou reclamações sobre a atuação 

Foto 36  Lançamento do Projeto MPF 30 Anos, em comemoração ao aniversário da Constituição Federal de 1988
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MPF SERVIÇOS: 
APLICATIVO 

LANÇADO EM 2018 
FACILITA ACESSO 

DOS CIDADÃOS 
AOS PRINCIPAIS 

SERVIÇOS 
OFERECIDOS PELA 

INSTITUIÇÃO

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUoq6ZmbXkAhW0K7kGHX0XDikQFjAAegQIABAB&url=http://www.mpf.mp.br/mpfservicos&usg=AOvVaw3Hatxa6FPj-Q_MXRe-CaE8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.mp.mpf.appmpf
https://itunes.apple.com/us/app/mpf-serviços/id1446296113?l=pt&ls=1&mt=8
http://www.mpf.mp.br/guia_servicos
http://www.mpf.mp.br/mpfservicos
http://www.mpf.mp.br/mpfservicos
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de membros e servidores ou sobre os serviços prestados pelas unidades do Minis-

tério Público Federal. 

Pelo MPF Serviços, é possível acessar o formulário da Ouvidoria para 

enviar essas manifestações ou sugerir medidas que aprimorem o atendimento da 

Instituição. O cidadão pode, ainda, consultar todas as unidades do MPF espalha-

das pelo Brasil e verificar, pela tecnologia de localização por GPS, qual é a unidade 

mais próxima de sua localidade. 

9.3 SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Durante a gestão, a página da Sala de Atendimento ao Cidadão foi refor-

mulada para tornar-se mais intuitiva, facilitando a navegação. Além disso, em 

conjunto com a Ouvidoria, foi iniciada a atualização da Carta de Serviços ao Cida-

dão, que traz informações sobre como acessar os principais serviços do MPF.

A Sala de Atendimento ao Cidadão também facilitou o contato das pessoas 

via telefone, a partir da implantação do autosserviço aos usuários, que automati-

zou funções básicas no atendimento telefônico. A medida contribui para reduzir 

o tempo médio de espera aos usuários, agilizando o contato com os operadores. 

9.4 PROTOCOLO ELETRÔNICO

Desde abril de 2019, empresas e instituições públicas que precisam enca-

minhar documentos ao Ministério Público Federal passaram a utilizar exclusiva-

mente o protocolo eletrônico. O novo procedimento passou a ser adotado con-

forme as normas trazidas pela Portaria PGR/MPF nº 1.213/2018, que trata do 

recebimento e da gestão de material de natureza extrajudicial e administrativa 

protocolado no MPF: cópias, devoluções, documentos originais, digitais, físicos, 

eletrônicos, entre outros. O objetivo é facilitar o acesso das empresas e das insti-

tuições públicas às instâncias administrativa e extrajudicial do Ministério Público 

Federal. A medida garante maior celeridade, segurança, transparência e economi-

cidade no atendimento às demandas.

9.5 SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO

Desde outubro de 2017, o Sistema de Peticionamento Eletrônico (SPE) faci-

litou aos usuários externos solicitar informações, peticionar ou encaminhar docu-

mentações em procedimentos em andamento no MPF, validando o pedido por meio 

de assinatura eletrônica no sistema. A ferramenta também possibilita a assinatura 

por usuários externos nos documentos produzidos pelo MPF, no sistema Único, a 

exemplo de TACs, Acordos de colaboração, Contratos.

Os principais benefícios da ferramenta  são: o fato de permitir que o usuário 

entregue uma petição ou assine um documento sem precisar se deslocar até uma 

unidade do MPF, além de evitar a entrada de documentos físicos no MPF. O sistema 

também garante maior agilidade e economia, pois o documento já vem cadastrado 

no sistema e facilita a assinatura de contratos entre o MPF e os prestadores de ser-

viço. Aperfeiçoamentos feitos na ferramenta possibilitaram a movimentação de 

petições sigilosas diretamente ao Ofício responsável pelo procedimento, assim como 

a validação do cadastro do usuário, por meio do uso de token.

http://www.mpf.mp.br/servicos/sac
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/servico-de-protocolo-do-mpf-passa-a-funcionar-exclusivamente-por-meio-eletronico
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/171547?show=full
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-disponibiliza-peticionamento-eletronico-para-cidadao-e-advogados
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10.1 COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Fortalecer a comunicação integrada entre as 

unidades do Ministério Público Federal, aprimorar a 

comunicação pública e modernizar a gestão da comu-

nicação, aperfeiçoando mecanismos de controle e ava-

liação. Esses foram os desafios nos últimos dois anos da 

gestão para aprimorar a divulgação das ações institu-

cionais do MPF. 

De setembro de 2017 a setembro de 2018, bus-

cou-se fortalecer a imagem do Órgão, por meio da 

divulgação das ações de interesse público. De janeiro 

de 2018 a junho de 2019, a Secretaria de Comunica-

ção Social (Secom) publicou 1.987 matérias na página 

da Procuradoria-Geral da República, dando transpa-

rência às ações da procuradora-geral da República, 

Raquel Dodge, das secretarias ligadas ao Gabinete 

da PGR, das Câmaras de Coordenação e Revisão, da Corregedoria, da Ouvidoria 

e da atuação dos subprocuradores-gerais da República. No mesmo período, consi-

derando a produção das Assessorias de Comunicação Social, foram 7.135 matérias 

divulgadas no Portal do MPF. 

Além disso, a Secom procurou atender às demandas do público interno e 

da imprensa, bem como zelar pelas ações e pelos processos sob sigilo e pelo tra-

tamento igualitário de jornalistas e das fontes, baseado no princípio da impes-

soalidade. De janeiro de 2018 a julho de 2019, foram realizados mais de 10 mil 

Foto 38  Workshop de Comunicação do MPF reuniu em Brasília, de 17 a 19 de julho de 2018, os assessores de comunicação de todo o MPF
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Foto 37  Sistema para recebimento de demandas da imprensa
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atendimentos a jornalistas e promovidos diversos media trainings, com o obje-

tivo de capacitar os porta-vozes da Instituição no contato com a imprensa. Foi 

desenvolvido, ainda, o Sistema de Atendimento a Jornalistas (SAJ), que visa à 

melhoria da gestão da informação e à geração de conhecimento. A renegociação 

de diversos contratos também resultou em uma economia de R$ 3,7 milhões na 

área de comunicação em 2018.

No período, foram desenvolvidos projetos importantes para aproximar 

o MPF da sociedade, como o Projeto MPF Cidadão – 30 anos, o Memorial MPF, 

o Fórum Mundial da Água, o Amazônia Protege, o Ranking da Transparência 

Ambiental, o Abril Indígena, o Maio Cigano e o Novembro Quilombola. Também 

foi retomada a produção de conteúdo para o público infantojuvenil, com o pro-

jeto de revitalização da Turminha do MPF, no qual estão previstas a reformula-

ção do site e a produção de vídeos, gibis e jogos eletrônicos.
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10.1.1 NOVAS FERRAMENTAS E PLATAFORMAS DIGITAIS 

O Portal do MPF – www.mpf.mp.br – é um importante canal de comunica-

ção com a sociedade sobre o trabalho realizado pelo Ministério Público Federal. O 

endereço reúne mais de 30 sítios de unidades do MPF pelo país. No período entre 

setembro de 2017 e julho de 2019, foi registrada a marca de 12,8 milhões de visuali-

zações de páginas, o que equivale a um aumento de 94,1% de acessos em relação ao 

período de setembro de 2015 a julho de 2017.

Já no final de 2017, o Portal do MPF passou a contar com novos recursos 

de acessibilidade. As mudanças tiveram como objetivo principal tornar o Portal 

do MPF totalmente aderente ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrô-

nico (e-MAG), superando inclusive os índices alcançados pelo próprio Governo 

Eletrônico e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Em 2019, o índice de 

acessibilidade cresceu, atingindo a marca de 94,91% em quase a totalidade das 

páginas do Portal. 

Entre 2018 e 2019, houve a reorganização dos conteúdos no portal do MPF. 

A reformulação dos menus e o redesenho da home nacional e das unidades foi um 

trabalho de grande impacto, tendo em vista que o lançamento do portal ocorreu em 

2014 e havia necessidade de revitalização da plataforma. Em 2019, a aba Grandes 

Casos passou a fazer parte do portal, com o objetivo de dar mais detalhes sobre ope-

rações e casos de grande repercussão tratados pelo MPF. Além disso, está em desen-

volvimento a reformulação total do site da Lava Jato, com lançamento previsto para 

setembro de 2019. 

Como parte das ações de comunicação desenvolvidas no projeto do Memorial 

do MPF, foi lançado, em agosto de 2018, o site www.memorial.mpf.mp.br, que res-

Foto 39  Memorial do MPF inaugurado em 14 de dezembro de 2018
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http://www.mpf.mp.br/grandes-casos
http://www.memorial.mpf.mp.br/
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gata a história da Instituição por meio dos principais marcos do Ministério Público 

disponíveis numa linha do tempo de 1891 até os dias atuais. O site também conta 

com uma assistente virtual e uma galeria de membros, e disponibiliza ao cidadão a 

programação do Memorial. 

O site da Transparência Ambiental foi lançado em abril de 2018. A página 

traz dados detalhados de 104 órgãos federais e estaduais na divulgação de informa-

ções prioritárias na área ambiental, fomentando a cultura para que órgãos de moni-

Quem exp lora i l ega lment e a 
Amazônia pode até tentar ,  mas não 
vai conseguir se esconder da gente .

Acesse    amazoniaprotege.mpf.mp.br    e conheça o projeto.

Foto 40  Campanha publicitária desenvolvida pela Secom para o projeto do MPF de preservação da Amazônia 

http://transparenciaambiental.mpf.mp.br/
http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br/campanha
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toramento e a própria sociedade civil fiscalizem, de forma ágil, o emprego de recur-

sos, as decisões relevantes e a execução da política ambiental no Brasil. O ranking 

deve ser atualizado anualmente, produzindo assim um histórico da evolução dos 

órgãos com relação ao atendimento dos dados primários na questão ambiental.

Em novembro de 2018, foi lançado o site da Lei do Minuto Seguinte, reu-

nindo vídeos e peças da campanha do MPF e de diversos apoiadores com relação a 

vítimas de violência sexual. No site, a vítima pode fazer sua denúncia caso lhe tenha 

sido negado o direito a atendimento médico emergencial, como garante a Lei nº 

12.845/2013. Coordenada pelo MPF em São Paulo, a campanha recebeu, em junho 

de 2019, o Leão de Bronze na categoria Glass no Festival de Cannes. 

O hotsite Justiça de Transição foi criado para informar a sociedade sobre a atu-

ação do MPF no direito à Memória e à Verdade, à Justiça, à Reparação e à Reforma 

Institucional em relação à apuração de crimes cometidos durante o regime militar. O 

hotsite foi lançado em fevereiro de 2019. 

Por fim, ainda em setembro, entra no ar a Nova Intranet do Ministério 

Público Federal. A plataforma consiste na mais importante ferramenta de suporte 

à comunicação interna, adequando requisitos de acessibilidade previstos na legisla-

ção nacional e recomendados pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

e a integração com diversos bancos de dados dos sistemas da Instituição.

10.1.2 DIVULGAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Todos os eventos promovidos pelas áreas temáticas contaram com o apoio 

técnico da Secretaria de Comunicação Social, para produção de peças de divulgação 

e cobertura jornalística. O suporte foi dado inclusive nos eventos realizados fora 

de Brasília, como foi o caso do Colóquio Intervenção Federal e o lançamento do GT 

Defesa da Cidadania, promovidos no Rio de Janeiro pela 7CCR; da Conferência 

Internacional Proteção do Mar, realizada no Rio pela 4CCR; e do Seminário que tra-

tou da situação de população trans no sistema prisional, em São Paulo pela 7CCR. 

Entre as principais demandas atendidas no último biênio, é possível desta-

car: a divulgação da posição do MPF em relação a temas como isenção fiscal para 

http://leidominutoseguinte.mpf.mp.br/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/coloquio-intervencao-federal-no-rj-painel-discute-eficacia-de-ferramentas-de-combate-a-tortura
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/violacoes-de-direitos-humanos-na-seguranca-publica-no-rio-de-janeiro-serao-apurados-por-grupo-interinstitucional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/violacoes-de-direitos-humanos-na-seguranca-publica-no-rio-de-janeiro-serao-apurados-por-grupo-interinstitucional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-promove-no-rio-conferencia-internacional-sobre-protecao-do-mar
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-promove-no-rio-conferencia-internacional-sobre-protecao-do-mar
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/veja-integra-de-evento-sobre-direito-a-identidade-de-genero-no-sistema-prisional
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/veja-integra-de-evento-sobre-direito-a-identidade-de-genero-no-sistema-prisional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/isencao-fiscal-de-agrotoxicos-impactos-para-o-meio-ambiente-saude-e-economia-sao-tema-de-debate
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agrotóxicos, flexibilização do licenciamento ambien-

tal (4CCR); pacote anticrime (2CCR); reestruturação 

da política indigenista brasileira, com a edição da MP 

870 (6CCR); combate à corrupção e acordos de leniên-

cia (5CCR); competência do MPF para apurar crimes 

cometidos por militares contra civis (2CCR, 7CCR, 

STJ); editoração de coletâneas de artigos sobre temas 

criminais (2CCR); produção de manuais e roteiros de 

atuação para orientar o trabalho de procuradores em 

diversas temáticas; divulgação da atuação coorde-

nada em defesa das ferrovias (3CCR); apoio a projetos 

como o Ranking da Educação (1CCR), Cidadão em Ação 

(1CCR) e Ranking da Transparência Ambiental (4CCR); 

e apoio a ações coordenadas como o Abril Indígena, o 

Maio Cigano e o Novembro Quilombola (6CCR). 

De forma transversal, com a participação de 

mais de uma Câmara de Coordenação e Revisão, além 

da SCI, merece registro o Fórum Mundial da Água, 

realizado no mês de março de 2018, em Brasília. Foram produzidas diversas peças 

de divulgação distribuídas no stand do Ministério Público Federal e para os partici-

pantes das atividades paralelas realizadas em espaços como a Procuradoria-Geral 

da República. Além do material impresso, foi realizada compilação de vídeos que 

divulgaram a atuação de setores como SCI, 4CCR, 6CCR, ESMPU, entre outros. 

Na produção de conteúdos especiais, vale destacar a exposição Respeito ou 

Repetição? – A história que não se quer repetir (6CCR), que buscou recontar a vio-

lação de direitos cometida contra povos indígenas como resultado da política de 

Foto 41  Stand do MP brasileiro na 8ª Edição do Fórum Mundial da Água, realizada em Brasília, em março de 2018
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/isencao-fiscal-de-agrotoxicos-impactos-para-o-meio-ambiente-saude-e-economia-sao-tema-de-debate
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/nota-tecnica-apresenta-criticas-ao-texto-que-traz-novas-regras-para-o-licenciamento-ambiental
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/nota-tecnica-apresenta-criticas-ao-texto-que-traz-novas-regras-para-o-licenciamento-ambiental
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-apresenta-sugestoes-de-aprimoramento-para-leis-anticrime-e-anticorrupcao-no-congresso-nacional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerio-publico-federal-defende-inconstitucionalidade-da-medida-provisoria-870
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerio-publico-federal-defende-inconstitucionalidade-da-medida-provisoria-870
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerio-publico-federal-defende-inconstitucionalidade-da-medida-provisoria-870
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-enfatiza-importancia-do-apoio-da-sociedade-no-combate-a-corrupcao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-tem-atribuicao-para-investigar-crimes-de-tortura-cometidos-por-militares-da-uniao-contra-civis
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-tem-atribuicao-para-investigar-crimes-de-tortura-cometidos-por-militares-da-uniao-contra-civis
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-promove-reuniao-em-acao-coordenada-para-debater-prorrogacao-antecipada-das-concessoes-de-ferrovias
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-promove-reuniao-em-acao-coordenada-para-debater-prorrogacao-antecipada-das-concessoes-de-ferrovias
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/primeira-oficina-do-projeto-cidadao-em-acao-capacita-mais-de-60-pessoas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ranking-da-transparencia-ambiental-avalia-desempenho-de-104-orgaos-na-publicacao-de-dados-sobre-meio-ambiente
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/abrilindigena-mpf-se-mobiliza-pela-defesa-dos-direitos-dos-povos-indigenas
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/gt-comunidades-tradicionais/ciganos
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/novembroquilombola-mpf-visita-quilombo-e-ressalta-atuacao-em-prol-de-demarcacao-de-terras
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerio-publico-brasileiro-participa-da-8a-edicao-do-forum-mundial-das-aguas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/exposicao-respeito-ou-repeticao-pode-ser-vista-no-memorial-dos-povos-indigenas-de-brasilia-ate-o-dia-12-de-maio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/exposicao-respeito-ou-repeticao-pode-ser-vista-no-memorial-dos-povos-indigenas-de-brasilia-ate-o-dia-12-de-maio
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integração forçada no Brasil. A exposição – que teve a 

curadoria da ONG Armazém da Memória, bem como 

arte, produção e organização da Secom/PGR – ficou 

em cartaz no Memorial do MPF e no Memorial dos 

Povos Indígenas em Brasília, durante o Abril Indígena 

2019. 

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DURANTE AS ELEIÇÕES

As Eleições 2018 foram marcadas por uma 

série de inovações, como o novo fundo público para 

campanhas, a possibilidade de vaquinha eleitoral e a 

rápida propagação de fake news. Diante desse novo 

cenário e com o objetivo de transmitir informações 

precisas à sociedade sobre as novas regras eleitorais 

e a atuação do Ministério Público, a Secretaria de 

Comunicação da PGR e as assessorias das unidades 

do MPF desenvolveram uma estratégia integrada de 

relacionamento com a imprensa. Tal estratégia rendeu à Comunicação do MPF o 

segundo lugar no Prêmio do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação 

do Sistema de Justiça (Conbrascom) 2019, na categoria Relacionamento com a Mídia. 

A iniciativa envolveu uma série de ações voltadas à formação de porta-vo-

zes, capacitação de jornalistas e articulação das 27 assessorias de comunicação do 

país. Em abril, 40 procuradores regionais eleitorais de todo o país participaram de 

media training em Brasília, realizado durante o Simpósio Eleições 2018, com o obje-

tivo de melhor atender a imprensa e traduzir o juridiquês.

Foto 42  Lançamento da exposição que reconta a violação de direitos cometida contra povos indígenas no Brasil
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Em julho, um workshop em Brasília reuniu os assessores das 27 unidades 

do MPF que atuam nas eleições e definir uma estratégia comum de atendimento à 

imprensa. O encontro resultou na realização de oficinas locais para jornalistas em 

diversos estados, que capacitaram quase 200 repórteres na temática eleitoral.

O MPF também publicou uma cartilha voltada para jornalistas que explica 

em linguagem simples a atuação do Ministério Público na fiscalização das eleições. 

A publicação foi distribuída a mais de 350 jornalistas. Nas redes sociais, uma série 

de 30 posts abordou os principais pontos da legislação eleitoral e as teses defendi-

das pelo Ministério Público. As peças abordaram temas como fake news e regras 

previstas na legislação eleitoral, como a proibição de tirar selfie na urna, uso de 

vaquinhas digitais, condutas vedadas para agentes públicos e financiamento de 

campanhas femininas. Foi a ação de maior impacto em 2018 nas redes sociais do 

MPF, com 2 milhões de perfis alcançados no Facebook, 1,8 milhão no Twitter e 34 

Foto 45  Cartilha para jornalistas sobre a atuação do MP Eleitoral

Foto 43  Ação nas redes sociais sobre as regras eleitorais Foto 44  Ação para o dia da conquista do voto feminino no Brasil 

Foto 46  Ação nas redes sociais sobre as regras eleitorais

http://www.mpf.mp.br/pge/publicacoes/por-dentro-das-eleicoes-2018.pdf
http://www.mpf.mp.br/pge/publicacoes/por-dentro-das-eleicoes-2018.pdf
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mil no Instagram.

Em fevereiro, ação de comunicação foi realizada em todos os veículos insti-

tucionais voltada à maior participação das mulheres na política. A iniciativa marcou 

o aniversário da lei que garantiu o direito de voto às mulheres brasileiras – aprovada 

em 24 de fevereiro de 1932, no governo de Getúlio Vargas. A ideia também era 

relembrar as conquistas e debater medidas ainda necessárias para assegurar que 

mais mulheres sejam eleitas. No Facebook, a série de publicações alcançou 106 mil 

pessoas e no Instagram, mais cinco mil pessoas.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO MORAL

Em maio de 2018 e 2019, campanha interna e externa de prevenção e com-

bate ao assédio moral no ambiente de trabalho foi desenvolvida, a pedido da Ouvi-

doria do MPF. A medida marcou o Dia Mundial de Combate ao Assédio Moral. 

Foram desenvolvidas peças para o Facebook e o mural digital, banners para o site 

e a intranet, além de uma série de matérias sobre o tema. Além disso, foi desenvol-

vida ação interna de divulgação da Política Nacional de Enfrentamento do Assédio 

Moral, Sexual e da Discriminação, produzida por comissão coordenada pela Ouvi-

doria e publicada pela PGR, em novembro. A elaboração da política contou com a 

colaboração de diversos setores, bem como de membros, servidores e terceirizados 

da Instituição, que, por meio de consulta pública, mandaram cerca de 70 sugestões à 

proposta inicial, atendendo à divulgação interna feita pela Secom.

No mês de junho de 2019, foi feita uma ampla campanha interna em todo 

o MPF para incentivar membros e servidores a participarem da eleição para os 

membros das Comissões nacional, locais e regionais de Enfrentamento do Assédio 

Moral, Sexual e da Discriminação. 

No mês de setembro de 2017 e 2018, também a pedido da Ouvidoria do MPF, 

ação de comunicação marcou o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. A ação bus-

cou conscientizar o público sobre a importância da acessibilidade, além de divulgar 

a atuação do MPF nessa temática. 

Foto 47  Campanha da PRR5 para as eleições de 2018 Foto 48  Campanha de combate ao assédio moral no trabalho

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mulheresnapolitica-confira-os-fatos-marcantes-da-historia-do-voto-feminino-no-brasil
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mulheresnapolitica-confira-os-fatos-marcantes-da-historia-do-voto-feminino-no-brasil
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10.1.3 APERFEIÇOAMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS

Outra diretriz da procuradora-geral da República foi a ampliação dos esfor-

ços para o aperfeiçoamento e a disseminação dos produtos audiovisuais desenvol-

vidos pelo MPF, com o intuito de informar a sociedade acerca das atribuições e da 

atuação da Instituição.

Nos últimos dois anos, o programa Interesse Público do Ministério Público 

Federal, veiculado pela TV Justiça e por 12 emissoras parceiras, passou por cons-

tante aperfeiçoamento, com criação de quadros e séries especiais. Dentre as gran-

des coberturas destacam-se: FPI Rio São Francisco, Caso Pinheiro, Série Barragens 

– Brumadinho, Série Comunidades Tradicionais, Direito do Consumidor, MPEduc. 

O Interesse Público foi o vencedor na categoria Programa de TV da 17ª edi-

ção do Congresso Nacional de Comunicação e Justiça (Conbrascom) em 2019. Além 

disso, os produtos televisivos passaram a ser desenvolvidos, desde a sua concepção, 

para uso em mídias sociais. Coordenado pela Secom, o programa conta com apoio 

das Assessorias de Comunicação nos estados (Ascoms). 

Para a sociedade, o Ministério Público Federal tem produzido também docu-

mentários que retratam o histórico de atuação do MPF. Ao todo, foram quatro: 

Marãiwatsédé, Povos Ciganos, Vidas em Movimento e Constituição Cidadã – um 

Novo MPF. Ainda está em produção o documentário sobre as violações de direito 

cometidas contra os indígenas Waimiri-Atroari, com previsão para lançamento 

ainda em 2019.

RÁDIO

Há 15 anos, a Secom garante a inclusão de importantes notícias do Minis-

tério Público Federal na programação da Rádio Justiça. Todos os dias, direta-

mente do estúdio da PGR, a equipe produz o programa Direito de Todos e parti-

cipa ao vivo do Giro dos Tribunais. Em abril deste ano, foi conquistado um novo 

espaço na programação da rádio, com a entrada ao vivo de jornalista da Secom 

no Jornal da Justiça 2ª edição. Além disso, a participação em A Voz do Brasil tem 

Foto 50  Em 2018, foi lançado o perfil oficial do MPF no InstragramFoto 49  Programa de TV do MPF

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/interesse-publico-foi-o-programa-de-tv-vencedor-mpf-ainda-foi-finalista-em-outras-categorias-do-premio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/interesse-publico-foi-o-programa-de-tv-vencedor-mpf-ainda-foi-finalista-em-outras-categorias-do-premio
https://www.youtube.com/watch?v=r5i3i8n6w-0
https://www.youtube.com/watch?v=lE7UdY2k2Tk
http://www.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/mpf-no-radio
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sido cada vez mais frequente, passando de uma para três inserções semanais, 

em média.

O Direito de Todos é transmitido, via satélite, para mais de 9 mil emisso-

ras pelo Brasil, por meio de parceria do MPF com a Rede Nacional de Rádios da 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Além disso, passou a ser divulgado no 

Spotify, um dos serviços de streaming de música, podcast e vídeo mais popular e 

usado do mundo. Basta digitar na busca Ministério Público Federal. 

MÍDIAS SOCIAIS

Com o objetivo de aproximar a Instituição do público, foi lançado, em 

janeiro de 2018, o perfil oficial do MPF no Instagram, que conta atualmente com 

34 mil seguidores. O MPF investe nessa rede, em stories praticamente diários, 

com abordagens próximas do cidadão. Também possui página no Facebook, que 

hoje reúne 506 mil seguidores. 

No Twitter, a estratégia foi priorizar as “threads”, uma forma própria da 

plataforma para contar histórias por meio de diversas publicações interligadas. 

O Twitter é a principal rede de repercussão do MPF, e seu número de seguidores 

- 525 mil - ultrapassou o número de seguidores do perfil do MPF no Facebook 

em 2019. 

FOCO NA DIVULGAÇÃO DA ATUAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Os esforços de comunicação a partir de 2013, alinhados com as propor-

ções de casos como o da Lava Jato, fizeram com que o MPF alcançasse reconhe-

cimento nacional e internacional pelo combate ao crime e à corrupção. Isso ficou 

claro na pesquisa de imagem concluída em 2017. O combate à corrupção é tanto 

o termo mais associado ao MPF quanto a área de atuação mais conhecida pelos 

entrevistados. Em contrapartida, outros temas em que o MPF registrou impor-

tantes resultados, seja em termos de atuação ou de ações de comunicação, ainda 

não estão sendo associados diretamente à Instituição. Um indicativo de que o 

O MPF CONTA  
COM 34 MIL 

SEGUIDORES NO 
INSTAGRAM,  
525 MIL NO 
TWITTER E  
506 MIL NO 
FACEBOOK

Foto 51  Campanha publicitária lançada em 2019 Foto 52  Peça gráfica da campanha Conte com a Gente

https://www.instagram.com/mpf_oficial/
https://www.facebook.com/MPFederal
https://twitter.com/mpf_pgr
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MPF precisa aprimorar os esforços de comunicação 

para o almejado reconhecimento como promotor da 

cidadania.

Nesse sentido, a PGR passou a desenvolver 

ações para fortalecer a divulgação da atuação ins-

titucional ligada à temática de direitos humanos. 

Uma ação que pode ser destacada é o Projeto MPF 

Cidadão – 30 anos: Uma História de Combate ao 

Crime e de Proteção aos Direitos Humanos. Em 

comemoração aos 30 anos da Constituição Fede-

ral de 1988, várias ações foram desenvolvidas no 

decorrer de 2018 visando ao resgate da memória 

institucional e ao fortalecimento da imagem do 

MPF. O projeto foi lançado em dezembro de 2017 

com uma roda de conversa com ex-procuradores-

-gerais da República, e em 2018, mensalmente, 

ações foram realizadas, tanto para o público 

interno quanto para o externo, a fim de divulgar as 

diversas áreas de atuação do MPF. 

Na semana do servidor 2018, foi realizada a campanha Compartilhe Suas 

Memórias convidando o público interno a se engajar no resgate da memória 

institucional, promovendo, assim, o sentimento de pertencimento. O projeto 

foi encerrado em dezembro de 2018, com a inauguração do Memorial MPF e o 

lançamento do calendário 2019, que apresentou em suas páginas destaques da 

História do MPF nos últimos 30 anos.

Outra ação nesse sentido é a campanha publicitária Conte com a Gente, 

lançada em 2019, que tem por objetivo promover a aproximação do MPF com a 

sociedade por meio da divulgação da atuação da Instituição em direitos huma-

nos e colocando os canais de atendimento à disposição do cidadão. A campanha 

foi desenvolvida com linguagem simples e acessível, apresentando personagens 

do cotidiano das pessoas e explorando ilustrações e cores vibrantes para, dessa 

forma, despertar a atenção e promover identificação com o público-alvo.

Também no intuito de aproximar o cidadão do MPF, uma ação de comu-

nicação buscou divulgar para usuários externos e internos o aplicativo MPF Ser-

viços. Associado ao aplicativo, o portal passou a contar com uma área de acesso 

rápido aos principais serviços prestados pela Instituição.

PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS

Nos últimos dois anos, foram produzidas dezenas de publicações especia-

lizadas com o objetivo de divulgar atuações, resultados e processos de trabalho 

tanto para o público externo quanto para o interno. Atento a práticas sustentá-

veis e econômicas, o MPF tem trabalhado para buscar alternativas que possibi-

litem redução do número de impressões. Entre elas está o incentivo à produção 

de publicações institucionais apenas on-line. Para divulgação, quando há neces-

sidade de distribuição em eventos e para públicos específicos, é produzido um 

folheto ou cartão de apresentação, com o texto resumido da publicação e QR 

Code com link para documento on-line. 

E x e r ç a  s u a  c i d a d a n i a

E x e r ç a  s u a  c i d a d a n i a

Foto 53  Logomarca do aplicativo MPF Serviços

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201cmpf-cidadao-30-anos201d-pgr-lanca-projeto-de-resgate-historico-e-aproximacao-do-mpf-com-a-sociedade
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201cmpf-cidadao-30-anos201d-pgr-lanca-projeto-de-resgate-historico-e-aproximacao-do-mpf-com-a-sociedade
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201cmpf-cidadao-30-anos201d-pgr-lanca-projeto-de-resgate-historico-e-aproximacao-do-mpf-com-a-sociedade
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-inaugura-novo-memorial-do-ministerio-publico-federal-em-brasilia
http://www.contecomagente.mpf.mp.br/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-lanca-campanha-para-reforcar-atuacao-na-defesa-dos-direitos-fundamentais
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COMUNICAÇÃO PÚBLICA

CONFIRA ALGUMAS PUBLICAÇÕES

• TRATADOS SOBRE TERRORISMO

• COLETÂNEA DE ARTIGOS JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO – DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE: BOAS 
PRÁTICAS – VOLUME 4

• COLETÂNEA DE ARTIGOS CRIMES FISCAIS, LAVAGEM DE ATIVOS, DELITOS ECONÔMICOS E 
FINANCEIROS – VOLUME 5

• COLETÂNEA DE ARTIGOS – DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS: 70 ANOS DA DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E 20 ANOS DO RECONHECIMENTO DA JURISDIÇÃO 
DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E AS MUDANÇAS NA APLICAÇÃO DO 
DIREITO NO BRASIL

• COLETÂNEA DE ARTIGOS TEMAS PROCESSUAIS, PROVA E PERSECUÇÃO PATRIMONIAL – VOL 6

• MANIFESTAÇÕES HISTÓRICAS – COLEÇÃO MPF INTERNACIONAL, VOLUME 5

• O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OS DIREITOS DO PRESO ESTRANGEIRO

• ROTEIRO DE ATUAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE FRAUDES EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – IDOSO)

• ROTEIRO DE ATUAÇÃO DIANTE DA TERCEIRIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

• ROTEIRO DE ATUAÇÃO COMBATE A CARTÉIS – 1º VOL. DA SÉRIE ROTEIROS DE ATUAÇÃO DA CCR3

• BUENAS PRÁCTICAS – LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

• MANUAL E ROTEIRO DE ATUAÇÃO EFETIVAÇÃO DAS CONDENAÇÕES NAS AÇÕES POR 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 2ª EDIÇÃO

Red Ibero Americana de
Fiscales contra la Corrupción

Buenas Prácticas

Lucha contra
la Corrupción

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COLETÂNEA DE ARTIGOS   VOL.5

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CRIMES 
FISCAIS,
DELITOS
ECONOMICOS E
FINANCEIROS

CRIMES 
FISCAIS,
DELITOS
ECONÔMICOS E
FINANCEIROS

COLETÂNEA DE ARTIGOS   VOL.4

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

JUSTI-
ÇA DE 
TRAN-
SIÇÃO,

JUSTI-
ÇA DE 
TRAN-
SIÇÃO,
DIREITO À
MEMÓRIA E À VERDADE:
BOAS PRÁTICAS.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/publicacoes/docs/tratados-sobre-terrorismo.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-artigos/07_18_coletanea_de_artigos_justica_de_transicao%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-artigos/07_18_coletanea_de_artigos_justica_de_transicao%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/11_18_Coletanea_de_artigos_Crimes_Fiscais.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/11_18_Coletanea_de_artigos_Crimes_Fiscais.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-artigos/coletanea-de-artigos-temas-processuais-prova-e-persecucao-patrimonial%20
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/10_18_Cartilha_Presos_Estrangeiros_ONLINE.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/manuais-de-atuacao/roteiro-de-atuacao-para-prevencao-de-fraudes-em-beneficio-de-prestacao-continuada-lei-organica-da-assistencia-social-2013-idoso%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/manuais-de-atuacao/roteiro-de-atuacao-para-prevencao-de-fraudes-em-beneficio-de-prestacao-continuada-lei-organica-da-assistencia-social-2013-idoso%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr3/documentos-e-publicacoes/roteiros-de-atuacao/combate-a-carteis%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/publicacoes/docs/Livro_Boas_Praticas_Contra_Corrupcao.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/01_19_manual_efetivacao_das_condenacoes_2_edicao_online.pdf%20
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/01_19_manual_efetivacao_das_condenacoes_2_edicao_online.pdf%20
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• CARTILHA DESASTRE DO RIO DOCE: COMO O TAC GOVERNANÇA ASSEGURA DIREITOS DOS 
ATINGIDOS

• CARTILHA CIDADÃO EM AÇÃO

O Ministério Público Federal

do preso estrangeiro
Artur de Brito Gueiros Souza

coordenador e organizador

e os direitos

I

3ª Câmara de Coordenação e Revisão

COMBATE A CARTÉIS
ROTEIRO DE ATUAÇÃO

 

2ª Câmara
de Coordenação e Revisão

EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
PREVENÇÃO DE FRAUDES
Roteiro de Atuação

(Lei Orgânica da Assistência Social – IDOSO)

http://www.mpf.mp.br/banners/cartilha-cidadao-em-acao%20
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11.1 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E ORÇAMENTÁRIA

Com o intuito de controlar o crescimento dos gastos governamentais na 

esfera federal, foi criado o Novo Regime Fiscal (NRF), instituído pela Emenda Cons-

titucional nº 95/2016, que estabeleceu limites de pagamento por órgão, tomando-se 

por base as despesas pagas em 2016, inclusive restos a pagar, reajustadas pela infla-

ção oficial acumulada (IPCA julho/junho). 

Isso impactou negativamente a metodologia de orçamentação até então 

vigente no MPF, em um período de franca expansão do Órgão (com inauguração 

de novas sedes, implantação de novas unidades ministeriais e novos ingressos de 

servidores e membros), pois a despesa vinha crescendo acima do IPCA.

Com o NRF, a despesa primária total (despesas não financeiras, ou seja, 

contribuição patronal) não podia ter crescimento real a partir de 2017. Assim, ao 

limitar o crescimento do gasto público, a EC contribuía para o ajuste estrutural das 

contas públicas. 

Assim, a gestão dos pagamentos e dos restos a pagar do MPU tornou-se um 

desafio já em 2017. Inovações passaram a integrar o dia a dia da Instituição, com o 

propósito de fazer mais com menos e vencer os desafios da forma mais eficiente 

possível, almejando a racionalização de gastos de médio e longo prazos, e, assim, 

encontrar reais soluções para adequar o orçamento institucional, de forma susten-

tável, responsável e transparente.

Com foco na otimização orçamentária, por intermédio da revisão de con-

tratos e ampliação do escopo de disponibilização de acesso para âmbito nacional, 

ampliou-se sobremaneira o acesso à informação jurídica em todo o MPF.

Ao mesmo tempo, no intuito de promover os direitos fundamentais e a atu-

ação preventiva, fortalecendo a atuação judicial e extrajudicial e proporcionando 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm
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uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere e 

transparente para a sociedade, viabilizaram-se inicia-

tivas  em prol da modernização do Ministério Público 

Federal, por meio de um trabalho substancial de ali-

nhamento das áreas administrativas da Instituição e 

das unidades do MPF ao redor do país.

Nessa gestão, mesmo diante dos entraves finan-

ceiros, conseguimos avançar em direção ao aperfeiço-

amento dos processos de trabalho, em busca da exce-

lência, contribuindo significativamente para o alcance 

da missão e da visão institucionais e para o bem-estar 

de todos. 

Projetos em diversos campos de atuação e 

avanços tecnológicos, alinhados à estratégia, foram 

implementados, auxiliando na promoção de ações que 

vão ao encontro da atuação efetiva da Instituição, com 

base em resultados. 

Entre as principais iniciativas da Secretaria-Geral, no período de setembro/2017 

a setembro/2019, destacam-se as que seguem, especificadas por temática de atuação.

11.1.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Alguns fatores passaram a ter grande importância na execução orçamentá-

ria do MPU. Podem ser destacados o controle do nível de pagamento do órgão e da 

inscrição de restos a pagar. 

Para o nível de pagamento, quanto mais próximo do limite e desde que não 

o ultrapasse, mais o Órgão otimizou a execução. Quanto aos restos a pagar, quanto 

menor o valor inscrito, melhor a gestão do limite.

O nível de pagamento do MPU vem melhorando a cada exercício, demons-

trando que a atuação em relação ao Novo Regime Fiscal está cada vez mais conso-

lidada nos processos administrativos e nas tomadas de decisões relativas ao orça-

mento e à sua execução.

Da mesma maneira, o controle de inscrição de restos a pagar melhorou con-

sideravelmente, resultando em uma importante redução de seus estoques, con-

forme registra-se a seguir.

Nota-se que, de 2017 para 2019, houve sensível redução no montante ins-

crito em restos a pagar – diminuição de R$ 71,2 milhões ou 34% em relação ao 

volume inscrito em 2017. Até o mês de julho  de 2019, o saldo a pagar está em torno 

de R$ 64,7 milhões (47,2% do total inscrito). 

Saliente-se que o MPF monitora permanentemente o saldo desses pas-

sivos e continua promovendo esforços para diminuir o volume inscrito e 

98
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PERCENTUAL DE PAGAMENTO DO MPU  
EM RELAÇÃO LIMITE DA EC/09

NÍVEL DE PAGAMENTO DO MPU

Ano
Limite dePagamento

[a]
Total Pago

[b]
Diferença para Limite (saldo)

[c]=[a-b]
% dePagamento

[d]=[b/a]

2017 5.974,23 5.881,85 92,38 98,45%

2018 5.981,92 5.979,40 2,52 99,96%
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reinscrito dessas despesas, uma vez que elas entram no cômputo do limite de paga-

mento a que o Órgão está submetido, por força da EC nº 95/2016.

Nesse contexto, o controle do limite de pagamento passou a ser uma ativi-

dade permanente por parte da gestão. As ferramentas de controle e o processo de 

tomada de decisão têm sido aprimorados para favorecer a qualidade do gasto no 

âmbito do MPU.

11.1.2 METODOLOGIA DE PROJEÇÃO, ANÁLISE E GESTÃO DE PAGAMENTOS (PAGP)

Para fins de controle do nível de pagamento no MPU, foi desenvolvida uma 

metodologia de Projeção, Análise e Gestão de Pagamentos (PAGP), com o objetivo de 

estabelecer correlações estatísticas que possam fomentar o controle do limite no NRF.

Com a aplicação da metodologia, foi possível monitorar de forma constante 

o nível de pagamentos das despesas discricionárias das unidades orçamentárias do 

MPU, fornecendo informações relevantes para a tomada de decisões por parte dos 

gestores do Órgão.

A metodologia de PAGP utiliza principalmente a análise dos dados históricos 

de pagamentos, do limite financeiro e do nível de pagamento a cada exercício. A Zona 

Histórica de Pagamento (ZHP) demonstra de maneira visual o histórico de pagamen-

tos ocorridos no MPU. A partir desse histórico, é possível observar o andamento do 

nível de pagamento do órgão durante os exercícios, indicando que tipo de decisão os 

gestores podem tomar para adequar o nível de pagamento ao limite estabelecido. 

Nos exercícios 2017 e 2018, a metodologia foi utilizada de maneira efetiva 

para o controle do nível de pagamentos em relação ao limite, subsidiando com infor-

mações para a devida tomada de decisões por parte dos gestores. Os créditos orça-

mentários, por exemplo, foram realizados de modo a maximizar o nível de paga-

mento do MPU. A metodologia de PAGP foi fundamental para essa decisão.

11.1.3 GESTÃO DE CUSTOS

Quanto à Gestão de Custos, sabe-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

3,1%

47,2%

49,7%

Pagos A Pagar Cancelados
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2000 2020
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(Lei Complementar nº 101/2000, art. 50) estabelece que a Administração Pública 

manterá um sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

A Portaria STN nº 157/2011 criou o Sistema de Custos do Governo Fede-

ral e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) implementou o Sistema de Informa-

ção de Custos (SIC), com o objetivo de acompanhamento e avaliação da gestão de 

custos dos programas das unidades da Administração Pública Federal e o apoio 

aos gestores no processo decisório.

No âmbito do MPF, a implementação de um sistema de custos iniciou-se 

no ano de 2018. Utiliza-se, como metodologia, a identificação dos custos das Uni-

dades Administrativas de Gestão (UAG) – quanto cada unidade custa ao MPF–, 

responsável pela definição de diretrizes para implementação de políticas insti-

tucionais, não necessariamente separando os custos em áreas finalísticas e de 

atividades-meio.

A gestão das informações de custos do MPF ocorre a partir dos dados 

extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), comple-

mentados por métricas físicas de outros sistemas internos. O cruzamento des-

ses dados possibilita a geração de relatórios com informações capazes de evi-

denciar a situação de cada unidade, subsidiar a tomada de decisões, fomentar 

a melhoria na qualidade do gasto e a alocação de recursos no MPF. Convém 

salientar que os resultados com foco em custos podem ser diferentes do foco 

orçamentário.

Pela necessidade contínua de demonstrar resultados satisfatórios aos 

cidadãos, num cenário de restrição orçamentária, cabe ao MPF ampliar a utili-

zação de instrumentos de governança que resultem em alocação mais eficiente 

dos recursos disponíveis. A evolução contínua do Sistema de Informações de 

Custos é essencial para que o MPF atinja esse objetivo.

A partir da utilização dos centros de custos, as ações futuras estarão dire-

cionadas à implementação de um BI (Business Intelligence), para que as unidades 

possam utilizar várias informações e métricas de custos visando ao aprimora-

mento da governança, da alocação eficiente de recursos e, consequentemente, da 

melhoria na qualidade dos gastos públicos e de seus resultados para a sociedade.

11.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação permeia todas as uni-

dades do MPF, estando presente nos estados por meio das Coordenadorias de Tec-

nologia de Informação e Comunicação (CTICs), procurando, a cada ano, aprimorar 

e melhorar sua a atuação nacional com a liderança da Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (Stic).

A maturidade da área refletiu-se no resultado obtido pela Instituição em 

2018, na medição do Índice de Governança e Gestão de TI, realizada pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU): o MPF obteve 89% de desempenho no índice de Gover-

nança (GovTI) e 82% para o índice de capacidade em gestão de TI (GestãoTI). Essas 

medições indicam estágio aprimorado de maturidade em governança e em gestão 

de TI para o MPF, posicionando-o, neste aspecto, à frente de organizações como o 

próprio TCU, Senado, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Superior 

Tribunal de Justiça, Serpro e Petrobras.

http://intranet.mpf.mp.br/informa/2018/administrativas/mpf-e-destaque-em-governanca-e-gestao-de-tic-aponta-levantamento-do-tcu
http://intranet.mpf.mp.br/informa/2018/administrativas/mpf-e-destaque-em-governanca-e-gestao-de-tic-aponta-levantamento-do-tcu
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11.2.1 APERFEIÇOAMENTO NO SISTEMA ÚNICO

Em 2019, as inovações relacionadas ao sistema Único envolveram os pro-

jetos Único Cloud, Único IA, Único Mobile e Iter. Com o Único Cloud, foi criado 

um mecanismo apropriado, de melhor desempenho e tratamento, para arquivos de 

mídia e documentos de tamanho elevado que precisam ser juntados a procedimen-

tos e documentos. A solução permitiu o uso mais racional e otimizado dos recur-

sos de infraestrutura de tecnologia da informação, em especial, os componentes de 

armazenamento de dados. 

O Único IA, por sua vez, por meio de uso de tecnologias de Inteligência Arti-

ficial – tais como Aprendizado de Máquina (Machine Learning), Sistemas de Reco-

mendação, Processamento de Linguagem Natural – automatizou a tomada de deci-

são na revisão de processos nas Câmaras de Coordenação e Revisão. Dessa forma, 

aumentou-se a eficiência e a precisão dos processos de trabalho desses órgãos.

A plena utilização das funcionalidades do sistema Único em dispositivos 

móveis foi alcançada com o projeto Único Mobile, um aplicativo móvel para o sis-

tema Único, nas plataformas iOS e Android, contemplando a assinatura de docu-

mentos e manifestações com login e senha do usuário. Foi prospectada a aquisição 

de uma solução de repositório de certificados digitais pessoais em nuvem, que pos-

sibilitará a assinatura de manifestações e documentos utilizando a tecnologia de 

certificação digital em dispositivos móveis com as mesmas características das assi-

naturas realizadas com o uso de tokens criptográficos – ou seja, em conformidade 

com os requisitos legais para atuação perante todas as instâncias da Justiça. 

Com o projeto Iter, o Módulo Judicial do sistema Único foi reestruturado e 

modernizado, com foco na utilização do sistema por parte dos gabinetes do MPF. Atu-

almente implantada no Gabinete do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, a iniciativa entre-

gou à área atendida um sistema mais leve, dinâmico e intuitivo, que melhor atende à 

crescente realidade de tramitação de processos judiciais em formato eletrônico. 

Além disso, foi definido um padrão de integração do sistema Único com os 

demais sistemas do MPF,  a começar pelo Sistema de Gestão Administrativa (SGA), 

utilizado para o acompanhamento de licitações, suprimento de fundos e dos contra-

tos administrativos efetivados no âmbito da Instituição. Outro avanço foi o lança-

mento de um novo editor de texto, tanto para o módulo judicial quanto para o extra-

judicial. Mais leve e célere, a ferramenta permite a geração de arquivos em formato 

“.pdf” mais estáveis. O novo editor traz ainda uma formatação padronizada e mais 

simplificada, que oferece maior estabilidade e ganho considerável na produtividade, 

principalmente nas áreas que trabalham com modelos predefinidos. 

ENTREGAS FOCADAS NA INTEGRAÇÃO DO MPF COM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A melhoria da integração do sistema Único com os sistemas de processo ele-

trônico do Poder Judiciário é de suma importância para a atuação célere e efetiva 

do MPF, tendo alcançado, durante esta gestão, aumento superior a 110% no envio 

de manifestações para as instâncias judiciárias. De acordo com valores coletados em 

julho de 2019 já foram enviadas mais de 500 mil manifestações. 

A atuação do MPF perante a Justiça Eleitoral foi beneficiada, nas eleições de 

2018, com a integração do sistema Único com o sistema de processo eletrônico no 
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Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Pje. Durante o ano anterior às eleições, o TSE 

disponibilizou um cronograma para implantação de integração com os Tribunais 

Regionais Eleitorais (TREs) até o final do ano de 2017. Dada a importância do tema, 

o MPF adequou o planejamento de evolução do sistema Único e acompanhou o cro-

nograma do TSE, disponibilizando a integração com o PJe dos PREs e com o TSE 

ainda em 2017. Como resultado foi viabilizado o envio de 103.237 manifestações à 

Justiça Eleitoral no ano de 2018. 

Também foi propiciada a integração do MPF com a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos. Em 2019, um projeto promoveu a integração do sistema 

Único ao sistema e-Carta, dos Correios. Antes do projeto, o envio externo de docu-

mentos produzidos pelo MPF era feito da seguinte forma: o setor remetente impri-

mia o documento digital, envelopava-o e encaminhava-o ao setor de protocolo, que 

o repassava aos correios para entrega ao destinatário. Após a entrega do documento 

ao destinatário, os Correios devolviam o Aviso de Recebimento (AR) ao setor de pro-

tocolo do MPF, que o encaminhava ao setor responsável pelo envio do documento.

Com a nova solução de integração, os documentos passaram a ser encami-

nhados eletronicamente, via sistema Único, aos Correios, que, por sua vez, cuidam 

da impressão, envelopamento, postagem e entrega ao destinatário. Posteriormente, 

o e-Carta informa o resultado da expedição ao sistema Único e encaminha digi-

talmente código de rastreamento, que é incluído automaticamente no documento 

eletrônico expedido. Trata-se de inovação com significativos ganhos, considerando 

que, apenas em 2018, o MPF expediu por volta de 200 mil correspondências na 

modalidade “Carta Registrada” e “Carta Registrada com AR”.

11.2.2 ECONOMICIDADE E SEGURANÇA NAS SOLUÇÕES DE TIC

Uma das iniciativas que exemplificaram a concretização desse objetivo foi 

o Integra+, que reuniu, em uma única plataforma, os serviços de telefonia, mensa-

geria e videoconferências tradicionais do MPF. Substituiu-se a rede por uma mais 

moderna e implantou-se o aplicativo eSpace, marco do lançamento do Integra+. 

O aplicativo eSpace, disponível nas áreas de trabalho dos computadores institu-

cionais e nas lojas virtuais Apple Store e Play Store, é a ferramenta que viabiliza 

essa integração.

A ação trouxe redução de custos, principalmente com ligações interurbanas 

e com viagens; mais segurança, devido a soluções de criptografia modernas; mais 

integração entre as áreas e unidades do MPF; e mais mobilidade e autonomia ao 

usuário. Em relação às videoconferências, foram implementadas salas de telepre-

sença nas PRMs, que proporcionaram maior qualidade de imagem.

Essas novas tecnologias implementadas na área de videoconferências foram 

preponderantes para a redução de gastos no orçamento do MPF com diárias e pas-

sagens. Foram realizadas mais de 8 mil videoconferências agendadas pelo Integra+ 

(eSpace) ou Sistema Nacional de Pedidos, em média com quatro participantes, que 

receberiam diárias, em caso de reuniões presenciais.

O funcionamento do MPF e a integração nacional entre suas unidades tam-

bém foram incrementadas com a entrega da Nova Rede Nacional. As principais 

mudanças alcançadas com o novo serviço foram aumento de velocidade de conexão 

para todas as PRMs; a utilização de tecnologias em nuvem, mitigando problemas de 

armazenamento que ocorrem no modo tradicional de armazenamento com equi-

http://intranet.mpf.mp.br/informa/2018/administrativas/ec-95-mpf-economizou-mais-de-r-32-milhoes-em-2018
http://intranet.mpf.mp.br/informa/2018/administrativas/ec-95-mpf-economizou-mais-de-r-32-milhoes-em-2018
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pamentos físicos; e a proteção da rede contra ataques volumétricos e distribuídos de 

negação de serviço.

A infraestrutura tecnológica do MPF também passou a contar, a partir do 

segundo semestre de 2019, com gerenciamento centralizado da solução de segu-

rança de endpoints (estações de trabalho, laptops institucionais e dispositivos móveis 

em todas as unidades do MPF) em âmbito nacional. A entrega permite o fomento a 

ações locais, por parte das equipes de infraestrutura de TIC nas unidades, para que 

corrijam as falhas de segurança identificadas via gerência central.

O crescente aumento do volume e processamento de dados no MPF, em 

especial do sistema Único, levou à necessidade de modernização da infraestrutura 

de banco de dados da Instituição. Em alinhamento com tendência mundial para esse 

tipo de infraestrutura, a nova solução permite a criptografia de toda a base de dados, 

sem a necessidade de alteração das aplicações, melhorando o nível de segurança 

da informação. Os riscos à segurança também foram reduzidos com mecanismo 

de mascaramento de dados, que permite substituir dados sensíveis por caracteres 

aleatórios. Além disso, a compactação dos dados pode ser realizada, maximizando a 

utilização de recursos e reduzindo custos de armazenamento. 

11.2.3 APOIO TECNOLÓGICO PARA INICIATIVAS NACIONAIS E LOCAIS

A atual gestão apoiou com recursos humanos e infraestrutura tecnológica 

a realização de diversas iniciativas, como os projetos Amazônia Protege, Conexão 

Água e Ranking da Transparência das Informações Educacionais – Fase 1. O pri-

meiro utiliza uma nova metodologia de trabalho e  imagens de satélite para instau-

rar ações civis públicas contra os responsáveis pelos maiores polígonos de desmata-

mento ilegal registrados na Amazônia. 

O segundo propõe-se a funcionar como um repositório facilitador de com-

partilhamento de ideias e resultados de projetos afins, contribuindo efetivamente 

ao controle do risco e à participação capacitada do Ministério Público em políticas 

públicas ambientais e de gestão de recursos hídricos, à luz de importantes indicado-

res, como o da saúde, do desenvolvimento sustentável, da melhor tecnologia aplicá-

vel e de efetivo controle de riscos.

O terceiro, em andamento, cria uma metodologia de trabalho para apoiar 

o MPF na verificação do cumprimento da correta destinação de recursos educa-

cionais e da prestação de contas dos gastos com educação. O projeto visa viabili-

Seu novo jeito
de se comunicar

http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br/
http://conexaoagua.mpf.mp.br/
http://conexaoagua.mpf.mp.br/
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atuacao/grupos-de-trabalho-e-relatorias/projetos/projeto-ranking-da-transparencia-das-informacoes-educacionais-2013-fase-1
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zar o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação da ação pública 

relacionada ao financiamento da educação, mediante a utilização de informações e 

indicadores; além de possibilitar o acompanhamento dos investimentos públicos em 

educação ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas.

Também conta com o apoio técnico da Secretaria de Tecnologia da Informa-

ção e Comunicação o Projeto Diagnóstico da conformidade das renúncias fiscais do 

CEBAS-SAÚDE, que se propõe a analisar a conformidade das renúncias fiscais do 

CEBAS-SAÚDE, com o apoio de um sistema de informação.

11.3 GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO

As tratativas relativas à elaboração do novo Planejamento Estratégico 

Nacional foram iniciadas por meio do projeto “Novo Planejamento Estratégico 

Institucional”. O 1º Planejamento Estratégico Institucional, instituído por meio 

da Portaria PGR/MPF nº 687/2011, terá sua vigência finalizada em 2020 e está 

representado por meio de marcos históricos, usualmente designados “ondas da 

modernização”.

Alguns marcos importantes já foram estabelecidos para a execução do 

projeto, tais como a criação da Rede de Planejamento – MPF (Portaria SG/MPF 

nº 543/2019 2019), com vistas a identificar fatores de sucesso, conquistas, opor-

tunidades de melhoria e as necessidades de aprimoramento em relação aos 

resultados do Planejamento Estratégico vigente.

Vale destacar que o acompanhamento da estratégia foi feito periodica-

mente. Foram promovidas 113 Reuniões de Acompanhamento Operacional e 9 

Reuniões de Acompanhamento Tático. Houve publicação de edital de certifica-

ção de desempenho dos painéis de contribuição das PRs e PRRs, bem como reu-

niões dos colegiados de governança institucional do MPF, totalizando 50 encon-

tros, em prol da gestão participativa.

Demonstra-se a evolução, em série histórica de indicadores estratégicos 

finalísticos, e de outros, da área-meio, que interferem, direta ou indiretamente, 

na atuação finalística. Esses resultados demonstram o grau de efetividade da 

atuação do Parquet em sua atuação judicial.

Além disso, houve a construção de quatro Planos Diretores (Saúde, Ges-

tão de Pessoas, Segurança Institucional e Tecnologia da Informação e Comu-

nicação) – instrumentos de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 

processos táticos, de modo a contribuir com a materialização da estratégia orga-

RESUMO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RELACIONADOS À ATUAÇÃO FINALÍSTICA 

INDICADOR Meta 2016 2017 2018 jun/19 

Favorabilidade das ações judiciais 75% ao ano 76,67% 77,52% 81,30% 83,09%

Favorabilidade das ações de improbidade* 75% ao ano 74,26% 73,26% 73,46% 76,56%

Favorabilidade das ações criminais 75% ao ano 77,53% 78,16% 81,87% 83,68%

Favorabilidade das ações cíveis/tutela 75% ao ano 72,56% 77,64% 78,74% 80,59%

Favorabilidade das ações eleitorais 75% ao ano 85,89% 86,24% 85,25% 92,13%

Rotatividade de membros (evasão) abaixo de 1% ao ano 0,18% 0,00% 0,35% 0,96%

Rotatividade de servidores (evasão) abaixo de 1% ao ano 1,52% 0,16% 0,55% 0,24%

* Considera apenas as classes de ação cívil de improbidade administrativa e ação de improbidade administrativa, códigos 64 e 1670, respectivamente.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atuacao/grupos-de-trabalho-e-relatorias/projetos/projeto-cebas-saude
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atuacao/grupos-de-trabalho-e-relatorias/projetos/projeto-cebas-saude
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20697/PORTARIA%20PGR%20Nº%20687-2011.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://www.modernizacao.mpf.mp.br/
http://www.modernizacao.mpf.mp.br/
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183155/PT_SG_MPF_2019_543.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183155/PT_SG_MPF_2019_543.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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nizacional e promover o alcance dos resultados institucionais.

Ocorreu ainda a revisão dos painéis de contribuição das secretarias nacio-

nais, PR e PRRs e dos planos temáticos dos órgãos superiores, que são instru-

mentos de desdobramento do Plano Estratégico Institucional, responsáveis pela 

consolidação de objetivos, indicadores, iniciativas e projetos a serem priorizados.

11.3.1 MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÕES ISO 9001:2015

A gestão de processos tem por objetivo fomentar a transformação orga-

nizacional por meio do aperfeiçoamento dos processos organizacionais, conver-

gindo para uma mudança organizacional que assegure maior cooperação e inte-

gração entre as diversas áreas do MPF. Além disso, a gestão de processos busca 

oferecer sustentação a um modelo de boa governança voltada à otimização das 

atividades, à economia de recursos e à prestação de resultados mais efetivos à 

sociedade.

Em 2018, foi promovido o mapeamento dos processos de trabalho rela-

cionados ao trâmite de expedientes judiciais, extrajudiciais e administrativos no 

âmbito do Gabinete da Procuradora-Geral da República. Nesse trabalho, foram 

identificados e desenhados 81 processos de trabalho e gerados 20 manuais de 

Normas e Procedimentos.  

Além disso, foram publicados 69 manuais de processos de trabalho, em 

conjunto com setores ligados tanto à área-meio quanto à área-fim do MPF e com 

os escritórios de processos locais, nas PRs e PRRs.

Ademais, muito se tem investido na melhoria contínua e na gestão da 

qualidade dos processos do MPF. Nesse contexto, desde 2015, o MPF tem inves-

tido na certificação de processos nos padrões da norma ISO 9001.

A certificação concretiza a confiabilidade da Instituição perante a socie-

dade e induz à manutenção do compromisso dos gestores com os princípios da 

qualidade na condução de suas áreas, além de fomentar a busca pela excelência 

nos serviços prestados, alinhando-se, assim, aos direcionamentos estratégicos 

do MPF. Busca-se, com isso, melhoria contínua dos processos de trabalho, de 

forma a permitir que o MPF forneça serviços que atendam à sociedade com efi-

ciência e eficácia. Certificar os processos de trabalho é o caminho percorrido 

para a profissionalização da gestão e decorre da prática de gerenciamento das 

rotinas de trabalho das diversas áreas da Instituição.

Em 2017, foram certificados 6 processos, sendo 5 deles da área finalística. 

Em 2018, foram certificados mais 5 processos da área-fim.

11.3.2 GESTÃO DE PROJETOS

O MPF tem priorizado a projetização de suas ações, que contribuem, de 

modo significativo, para o efetivo cumprimento da sua missão institucional, produ-

zindo resultados expressivos em benefício da sociedade. Em 2017, foram aprovados 

8 novos projetos. De janeiro de 2018 a julho de 2019, foram aprovados 79 novos 

projetos, entre os quais 51 administrativos e 28 finalísticos. Estão atualmente em 

trâmite de aprovação 13 propostas de novos projetos. Esse modelo de atuação tem 

disseminado a cultura de planejamento e gestão voltada para resultados efetivos 

para a sociedade.
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11.3.3 REESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE FUNCIONAMENTO DE 
PROCURADORIAS

Em virtude das restrições orçamentárias impostas pela Emenda Consti-

tucional nº 95/2016, o Ministério Público Federal (MPF) tem promovido ações 

para, além de enfrentar as consequências advindas da redução de orçamento, 

preparar o Órgão para a redução financeira que será gerada a partir do exercício 

financeiro de 2020, quando não mais haverá compensação do Poder Executivo 

e, assim, conseguir cobrir o excesso de despesas primárias apresentadas pelo 

Ministério Público da União. 

Nesse sentido, foram promovidos estudos técnicos para identificação de 

unidades do Ministério Público Federal que reuniam características e condições 

viáveis para serem realocadas, ou seja, que tinham condições para desinstalação 

física com funcionamento em outra sede do MPF, sem prejuízo de suas ativida-

des finalísticas. 

Assim, foram redistribuídas, temporariamente, 11 PRMs, listadas a seguir: 

•  PRM ITAPIPOCA, QUE FUNCIONA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARÁ; 

•  PRM COXIM, QUE FUNCIONA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO DO SUL; 

•  PRM ITUMBIARA, QUE FUNCIONA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS; 

•  PRM AÇU, QUE FUNCIONA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MOSSORÓ (RIO GRANDE 
DO NORTE); 

•  PRM TEFÉ, QUE FUNCIONA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS; 

•  PRM TUCURUÍ, QUE FUNCIONA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ; 
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•  PRM APUCARANA, QUE FUNCIONA NA PRM LONDRINA (PARANÁ); 

•  PRM CANOAS, QUE FUNCIONA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL; 

•  PRM JOAÇABA E PRM RIO DO SUL, QUE FUNCIONAM NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM 
SANTA CATARINA; E 

•  PRM CONCÓRDIA, QUE FUNCIONA NA PRM CHAPECÓ (SANTA CATARINA).

Concretizou-se, também, a fusão de 2 PRMs do Rio Grande do Sul, bem 

como o compartilhamento de sedes entre o Ministério Público Federal e outros 

órgãos, como o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Justiça Federal (JF). 

Destacam-se os casos das unidades do MPF nos municípios de São Mateus e 

Colatina, ambas localizadas no Espírito Santo, que compartilham sede com o 

Ministério Público do Trabalho e com a Justiça Federal local. Também foi o caso 

da PRM Ji-Paraná, em Rondônia, que compartilha sua sede com o MPT local. 

Além dessas unidades, encontram-se sob análise e deliberação do Con-

selho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) pedidos de redistribuição 

temporária de mais 8 unidades e de fusão de mais 11 unidades. 

Os pedidos de redistribuição temporária contemplam as seguintes uni-

dades: em Minas Gerais, PRM Paracatu/Unaí para a PRM Uberlândia; PRM 

Viçosa/Ponte Nova para PRM Juiz de Fora; no Paraná, PRM Jacarezinho para 

a PRM Londrina; PRM Paranaguá para a Procuradoria da República no Paraná; 

em Mato Grosso do Sul, PRM Ponta Porã para a PRM Dourados; no Amapá, PRM 

Laranjal do Jari e PRM Oiapoque para a Procuradoria da República no Amapá; e, 

em Pernambuco, PRM Cabo de Santo Agostinho/Palmares para a Procuradoria 

da República em Pernambuco.

Os pedidos de fusão contemplam as seguintes unidades: em Minas Gerais, 

fusão da PRM Janaúba com a PRM Montes Claros, fusão da PRM Poços de Cal-

das com a PRM Pouso Alegre e fusão da PRM Ituiutaba com a PRM Uberlândia; 

em Rondônia, fusão da PRM Guajará-Mirim com a Procuradoria da República 

em Rondônia; em Sergipe, fusão da PRM Lagarto e da PRM Propriá com a Pro-

curadoria da República em Sergipe.

Desde maio de 2019, há empenho em prol da elaboração de um novo 

conjunto de critérios objetivos que auxiliem na tomada de decisão estratégica 

sobre outras possibilidades de desinstalação de unidades. Para tanto, foi insti-

tuído um Grupo de Trabalho constituído pelos procuradores-chefes das Procu-

radorias nos estados do Pará, de Mato Grosso do Sul, da Bahia, do Rio Grande 

do Sul e de São Paulo, que têm a atribuição de definir os critérios objetivos 

que serão apresentados a todos os procuradores-chefes de todas as unidades 

estaduais do MPF.

Vale ainda ressaltar que o Órgão está atento ao quadro de restrições orça-

mentárias imposto pelo Novo Regime Fiscal e busca, de forma colaborativa e 

participativa, formas que gerem a racionalização de gastos de médio e longo 

prazos, objetivando encontrar reais soluções para adequar o orçamento institu-

cional, de forma sustentável, responsável e transparente.

Além disso, há trabalhos em prol da revisão da Carta de Conjuntura das 

PRMs e da atualização dos Regimentos Internos Administrativo e Finalístico.
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11.3.4 MODERNIZAÇÃO DA ATUAÇÃO FINALÍSTICA NO MPF

A gestão deu continuidade ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI 

2011-2020), dedicando  esforços à Modernização Finalística, uma das principais 

frentes de atuação propostas no estudo da Modernização de Gabinetes, considerada 

a terceira onda da gestão estratégica. 

Dos resultados alcançados na atual gestão, destacam-se:

•  PLANEJAMENTO DE NOVO PLANO DE COMUNICAÇÃO VOLTADO À CERTIFICAÇÃO DOS OFÍCIOS;

•  VISITAS ÀS UNIDADES INTERESSADAS NO APERFEIÇOAMENTO DE SUA GESTÃO, EM QUE 
FORAM FEITOS WORKSHOPS TEMÁTICOS, MESAS-REDONDAS OU EVENTOS EM OUTROS 
FORMATOS, CONFORME A NECESSIDADE;

•  PUBLICAÇÃO DOS MANUAIS DE FLUXOS DO PROCESSO JUDICIAL E DO PROCEDIMENTO 
EXTRAJUDICIAL, EM ABRIL DE 2018;

•  CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA DE POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL;

•  ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MODELOS DE ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO;

•  FOMENTO AO USO DO SUPORTE PERICIAL;

•  APERFEIÇOAMENTO DE VISÃO SISTÊMICA AOS MODELOS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS; E

•  RELATÓRIO INTERCORRECIONAL E RELATÓRIO ANALÍTICO POR DATA, APRIMORADOS PELA 
CORREGEDORIA DO MPF.

Ressalta-se, ainda, que, em abril de 2018, a Secretaria-Geral publicou o 

primeiro edital de Certificação de Conformidade dos Processos de Trabalho dos 

Ofícios no âmbito do MPF. Esse processo contou com a adesão voluntária de 573 

Ofícios, e capacitou, em cursos nas modalidades presencial e à distância, 462 

membros titulares e 2.084 servidores. Entre outubro de 2018 e março de 2019, foi 

realizado o acompanhamento da execução do trabalho dos Ofícios participantes, a 

fim de alinhar rotinas e promover a melhor forma de execução do trabalho admi-

nistrativo relacionado aos processos judiciais e aos procedimentos extrajudiciais 

nos Ofícios do MPF. Em abril, na etapa de adesão definitiva, 407 Ofícios confir-

maram a permanência no processo. Em julho, concluídas as etapas da Certifica-

ção, 337 Ofícios lograram êxito no processo, tornando-se os primeiros Ofícios do 

Ministério Público Federal a conquistar o reconhecimento de atuação de excelên-

cia na Instituição.

11.3.5 TRANSPARÊNCIA

Com vistas a aprimorar continuamente a transparência das informações 

do MPF para a sociedade, de forma direta e on-line (transparência ativa), o Minis-

tério Público Federal conta com seu Portal da Transparência, que disponibiliza 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/publicacao-anual/relatorio-estatistico-sala-de-atendimento
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itens relacionados à atividade-fim, à execução orça-

mentária e financeira, a diários e boletins, à consulta 

processual, a licitações, a contratos e convênios, à 

publicação anual, à Sala de Atendimento ao Cidadão, 

à gestão de pessoas, entre outros. 

A medição do indicador é extraída do ranking 

Transparentômetro do CNMP, que, com base nas 

Resoluções nº 86, de 21 de março de 2012, e nº 89, de 

28 de agosto de 2012, e no manual por ele elaborado, 

analisa os portais da transparência de todo o Ministé-

rio Público brasileiro. Na última apuração do CNMP, 

referente ao último quadrimestre de 2018, o MPF 

atendeu a 99,69% dos requisitos exigidos.

Além do levantamento feito pelo CNMP, a 

Secretaria-Geral promove uma consulta mensal de 

aferição pormenorizada dos itens da transparência, 

por estado. Assim, cada unidade do MPF é capaz de contribuir ativamente para o 

alcance do índice de excelência.

A partir de junho de 2019, a PGR, com o intuito de viabilizar o atendimento 

às recomendações dos órgãos de controle, tanto interno quanto externo, passou 

a publicar no Portal da Transparência do MPF o Plano Anual de Contratações 

(PAC), a partir de informações cadastradas no SGA, e após estudos e levantamento 

de dados com participação de representantes dos diversos setores da Instituição.

Essa ação assegura a governança nas aquisições, como mecanismo de lide-

rança, estratégia e controle posto em prática para avaliar, direcionar e monitorar a 

atuação da gestão das aquisições, com o objetivo de proporcionar a transparência 

do gasto público.

Importante ressaltar que as alterações no PAC, com inclusão ou exclusão 

de demandas ao longo do ano, são disponibilizadas no Portal da Transparência, 

assegurando o acesso público às informações institucionais.

11.4 GESTÃO DE PESSOAS

Os Planos Estratégicos de Capacitação dos anos de 2018 e 2019 são resul-

tados do diagnóstico estratégico de necessidades de capacitação e têm como obje-

tivo conferir transparência às ações de capacitação aprovadas para o período. De 

setembro de 2018 a julho de 2019, a Secretaria de Gestão de Pessoas capacitou 

8.194 servidores e membros do MPF por meio de cursos presenciais, a distância e 

do programa Líder Coach.

No Projeto Modernização de Gabinetes (Mogab), 1.638 colaboradores, entre 

servidores e membros, foram capacitados na modalidade presencial. Nos cursos 

a distância para o Mogab, 12 turmas foram ofertadas e 2.031 participantes foram 

capacitados. A finalidade dessas capacitações foi abranger todos os ofícios que ade-

riram à certificação.

Entre outros temas prioritários que norteiam a atuação do MPF, foram 

ofertados os seguintes cursos: a) Curso de Análise da Sppea; b) I Encontro Nacio-

nal do Ministério Público pelo Financiamento da Educação (1ª CCR); c) Primeira 

Capacitação Intercameral para Preservação da Terra e da Água do Cerrado Bra-
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http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-086.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Resolucoes/Resolução_nº_89_Alterada_pela_Res._100.2013_e_115.2014.pdf
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-convenios/plano-anual-de-contratacoes
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-convenios/plano-anual-de-contratacoes
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sileiro (1ª CCR); d) Atuação do MP no plenário do Júri: Técnicas de interrogatório 

e psicologia judiciária (2ª CCR); e) Teoria Econômica da Regulação (3ª CCR); e f) 

Recursos para Tribunais Eleitorais.

No Programa de Pós-Graduação, 16 novos participantes foram contem-

plados na modalidade lato sensu e 8 novos participantes na modalidade stricto 

sensu. No Programa de Idiomas – ProIdiomas, 30 servidores e 30 membros 

foram contemplados.

O Líder Coach é um programa de desenvolvimento gerencial focado na 

redução das lacunas identificadas na avaliação gerencial por competência. Ele 

prioriza atividades que promovam a motivação, a valorização e a meritocracia, 

fomentando práticas de gestão de pessoas alinhadas às estratégias do MPF. Foram 

realizadas 18 turmas do segundo módulo desse programa nos estados de Mato 

Grosso, Espírito Santo, Piauí, Amazonas, Sergipe, Rondônia, Pará, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, Tocantins, Amapá, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, Roraima, 

Ceará, PRM-Campo Formoso, PRM-Paulo Afonso e PRR 4ª Região, contabilizando 

a capacitação de 27 membros e 455 servidores. 

Por fim, o indicador estratégico “Capacitação Estratégica” alcançou, no 2º 

semestre de 2018, o percentual de 70,94%, sendo que das 1.504 ações realizadas, 

1.067 estavam previstas no PEC.

11.4.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A Política de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) do MPF, instituída por 

meio da Portaria PGR/MPF nº 875, de 13 de setembro de 2017, é um documento que 

expressa os fundamentos normativos, a concepção e os princípios de QVT assumi-

dos pela Instituição. 

Há cada vez mais preocupação com a qualidade de vida dos colaboradores. 

O alto índice de adoecimento por motivo de trabalho, as ausências injustificadas e a 

grande insatisfação dos trabalhadores com seu ambiente organizacional refletem a 

necessidade de se implementar programas de Qualidade de Vida no Trabalho cada 

vez mais efetivos e abrangentes nas Instituições.

Como parte da etapa de implementação da Política, em 2018, foram conclu-

ídas oficinas em 32 unidades do MPF. Ao final de cada evento, foram elaborados 

Acordos de Resultado com o objetivo de nortear ações de QVT voltadas para as 

características e as necessidades de cada localidade.

No último quadrimestre (janeiro-abril/2019), cerca de 366 iniciativas foram 

implementadas no Ministério Público Federal. Até setembro de 2020, estima-se a 

execução de 800 iniciativas. 

SISTEMA DE RECOMPENSAS

O Programa MotivAÇÃO, instituído por meio da Portaria SG/MPF nº 

359/2019, busca a valorização e o estímulo dos(as) servidores(as) do MPF que, indi-

vidualmente ou em equipes, contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos e 

para o incremento dos resultados institucionais.

Similar ao sistema de milhagem, o Programa MotivAÇÃO consiste no contí-

nuo acúmulo de pontos de reconhecimento pelo(a) servidor(a), e na posterior utili-

zação deles para obtenção de incentivos institucionais.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/118350?show=full
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/177441/PT_SG_MPF_2019_359.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/177441/PT_SG_MPF_2019_359.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Ademais, houve esforços significativos para desenvolver sistema eletrônico 

com o intuito de gerenciar as demandas do Programa MotivAÇÃO, cuja utilização 

abarca todo o MPF.

11.4.2 DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO (DFT)

Em decorrência de recomendação do Tribunal de Contas da União e do cená-

rio orçamentário estabelecido pela Emenda Constitucional nº 95/2016 - que impôs 

a necessidade de se racionalizar e garantir a economicidade nos gastos públicos - 

constatou-se a necessidade de se buscar uma ferramenta e uma metodologia que 

permitisse, de forma célere e segura, a realização do dimensionamento da força de 

trabalho do MPF.

Além da motivação do ponto de vista de racionalidade orçamentária, no 

âmbito de controle operacional, o levantamento da necessidade de pessoal era 

feito no momento dos desligamentos de servidores ou das mudanças de lotação. 

Entretanto, não havia um estudo técnico que apresentasse evidências reais sobre 

as necessidades das unidades. Dessa forma, com essa lacuna de informações sobre 

as áreas prioritárias, o processo decisório de alocação de pessoas era sujeito a dis-

valorização das pessoas como estratégia de alcance da excelência da gestão;

caráter abrangente de participação, não havendo quaisquer requisitos de 
habilitação para ingresso de servidor no programa;

transparência e ampla divulgação do processo de reconhecimento;

vinculação ao desempenho pro�ssional do servidor;

valorização do exercício de atividades que exijam alto grau de responsabilidade 
e de dedicação, bem como que apresentem grande nível de complexidade;

estímulo ao comprometimento com as diretrizes estratégicas e as 
metas institucionais;

valorização do trabalho em equipe;

promoção do compartilhamento e da disseminação de conhecimentos 
relevantes para a atuação do MPF;

indução ao desenvolvimento pro�ssional do servidor; e

criação de fonte de bem-estar e valorização da pessoa humana.

princípios do
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torções e risco de utilização dos recursos humanos sem uma distribuição ótima e 

efetiva para o alcance dos objetivos organizacionais.

Assim, visando cumprir os princípios e diretrizes da Política Nacional 

de Gestão de Pessoas do MPF e melhorar os processos de trabalho e práticas de 

gestão, conforme estabelecido no Planejamento Estratégico Institucional, foram 

promovidos estudos e levantamentos para a seleção de uma metodologia que pos-

sibilitou aprimorar os processos de trabalho de reorganização da capacidade ope-

racional da Instituição. A metodologia utilizada baseia-se no Mapa de Atribuições 

por Produto (MAP) e mede a força de trabalho conforme o produto gerado por 

cada unidade.

As grandes vantagens do método aplicado são a agilidade de sua implemen-

tação e a gestão do dimensionamento, proporcionada por este trabalho, com a revi-

são constante da estrutura de pessoal das unidades. Além disso, a ferramenta apli-

cada baseia-se em critérios técnicos e possibilita o mapeamento de competências, 

além da identificação de lacunas nas competências (gaps). Tais informações subsi-

diam a elaboração do Levantamento da Necessidade de Treinamento da Instituição.  

A identificação das competências técnicas por espaços ocupacionais permitiu que, 

em 2018, a avaliação de desempenho fosse feita no modelo por competências.  

O Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) foi concluído nas PRMs, 

PRs e PRRs, totalizando 227 Procuradorias com relatório encaminhado ao chefe 

da Unidade Gestora, demonstrando o resultado final de todos os setores e gabine-

tes pertencentes à estrutura. Para a conclusão do DFT, resta apenas a finalização 

do dimensionamento da força de trabalho na Procuradoria-Geral da República. 

Após o resultado das unidades no âmbito dos estados, a equipe de DFT ini-

ciou a 2ª etapa do dimensionamento. Por meio de metodologia técnica, essa etapa 

busca definir o grau de responsabilidade e complexidade de cada setor vinculado 

à estrutura, apontando o cargo em comissão ou função de confiança necessário 

para o desempenho das atribuições de chefia.

11.4.3 SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O Serviço Voluntário foi instituído no âmbito do Ministério Público Federal 

pela Portaria PGR/MPF nº 1.240, de 22 de novembro de 2017, e é definido como 

atividade não remunerada prestada por pessoa física, de forma espontânea e com 

objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos ou de assistência 

social. Atualmente, há 94 prestadores de serviço voluntário.

Dentre as vantagens do serviço voluntário, destaca-se o fato de permitir 

o exercício da cidadania ativa, ou seja, a integração e o comprometimento com 

a comunidade. Ao oferecer esse serviço, é possibilitado ao voluntário criar uma 

visão crítica e reflexiva sobre o funcionamento do setor público. Por outro lado, a 

Instituição também é favorecida com novas ideias e com o auxílio nas atividades 

desenvolvidas.

O serviço voluntário pode ser prestado por qualquer cidadão com idade 

mínima de dezoito anos que esteja cursando ou tenha concluído curso superior. 

Buscando garantir a isonomia entre os interessados e a transparência do processo, 

a seleção é feita por meio de Edital divulgado no portal do MPF.

Está prevista para setembro de 2019 a nova interface de gestão do programa 

de serviço voluntário no MPF. Tal ferramenta possibilitará maior celeridade nos 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/106107/PT_PGR_MPF_2017_442.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/106107/PT_PGR_MPF_2017_442.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/125800
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processos de recrutamento e seleção, automação da gestão de frequência, entre 

outras funcionalidades.

11.4.4 COMISSÃO DE CARGOS E COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE 
CARREIRA

Nos anos de 2017, 2018 e 2019, foram demandados diversos estudos/ações 

para o alcance dos resultados da comissão definida por meio da Portaria PGR/MPU 

nº 103/2016. 

Além disso, a Portaria PGR/MPU nº 658/2018 instituiu a Comissão Perma-

nente de Gestão da Carreira dos Servidores do MPU, que permite ao Órgão planejar, 

de acordo com as suas necessidades e limitações legais e orçamentárias, as adequa-

ções necessárias a uma proposta de carreira moderna e dinâmica. A cada reunião, 

as propostas e estudos têm sido amadurecidos.

11.4.5 CONCURSO DE SERVIDORES

Apesar dos impactos orçamentários impostos pela Emenda Constitucional 

nº 95/2016, em 2018, a Secretaria de Gestão de Pessoas envidou esforços para tor-

nar possível o 10º Concurso Público para provimento e formação de cadastro de 

reserva dos cargos de Analista/Direito e de Técnico/Administração do Ministério 

Público da União (MPU).

Atualmente, o 10º Concurso de Servidores preencheu 165 vagas sem impacto 

orçamentário em todo o Ministério Público da União. Ao todo, foram 92 analistas 

de Direito e 73 técnicos. No MPF, esses números correspondem a 49 analistas de 

Direito e 55 técnicos. A distribuição dos servidores no MPF abrange unidades locali-

zadas no Distrito Federal e em 19 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito 

Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e 

Tocantins.

11.5 GESTÃO JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO

Foi desenvolvida solução de BI para atendimento à Resolução CNMP n° 74, 

de 19 de julho de 2011, que dispõe, entre outros assuntos, sobre o controle da atu-

ação funcional dos membros. Além disso, o projeto apresentará informações sobre 

o acervo e o tempo de permanência de processos no MPF e a evolução mensal de 

autuação e conversão de procedimentos extrajudiciais, permitindo um acompanha-

mento mais ostensivo e multifacetado por parte dos titulares dos feitos.

Além disso, no início da gestão, houve o lançamento do Portal da Rede de 

Bibliotecas do MPF, que surgiu com a missão de disseminar informação jurídica 

e especializada à área-fim do Ministério Público de forma equânime e tempes-

tiva, auxiliando na promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à 

corrupção.

O Portal reúne, divulga e disponibiliza acesso ao acervo da Rede de Biblio-

tecas do MPF, atualmente a maior rede de bibliotecas jurídicas do país, especiali-

zado em Ciências Sociais, com ênfase na área jurídica, em razão da diversidade 

temática tratada na Instituição. O Portal oferece aproximadamente 130.000 títu-

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/95382/PT_PGR_MPU_2016_103.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/95382/PT_PGR_MPU_2016_103.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/159265/PT_SG_MPF_2018_658.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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los e 205.000 exemplares entre livros, periódicos e materiais especiais. A cole-

ção digital oferece ainda livre acesso à informação, em inteiro teor, incluindo atos 

administrativos do MPF, produção intelectual de membros e servidores da Casa, 

além de publicações institucionais. 

Estão também disponíveis no Portal 27 produtos informacionais digitais 

contratados atualmente, dentre bases de dados de jornais, revistas, e-books e peri-

ódicos, nacionais e estrangeiros, disponibilizados em âmbito nacional, para acesso 

local ou remoto, 24 horas por dia, 7 dias da semana.

Foram elaboradas ainda bibliografias temáticas pelas bibliotecas da RBMPF, 

que consistem no levantamento doutrinário, legislativo e jurisprudencial acerca de 

temas considerados relevantes à atuação do Ministério Público Federal. Sem a pre-

tensão de esgotar o tema, as bibliografias temáticas apresentam uma exaustiva e 

retrospectiva pesquisa, com a indicação de onde o material pode ser localizado ou 

com links para o texto integral, quando disponível.

Entre 2017 e 2019, foram elaboradas as seguintes bibliografias temáticas: 

Lavagem de dinheiro; Colaboração e delação premiadas; e Bibliografias temáticas 

– Acordo de Leniência. Os contratos para aquisição de material bibliográfico execu-

tados e fiscalizados nos exercícios de 2017 e 2018, resultaram na aquisição de 3.265 

livros, destinados a compor e atualizar o acervo da biblioteca da PGR, disponibili-

zado para subsidiar a atuação finalística do MPF.

Em perspectiva quantitativa, houve ampliação de mais de 100% dos recursos 

informacionais digitais oferecidos aos membros e servidores para subsidiar a ativi-

dade finalística institucional entre os anos de 2017 e 2019. Prezando pela economi-

cidade e eliminação do retrabalho, tal iniciativa coibiu a duplicidade de contratações 

com o mesmo objeto no MPF, além de contribuir para o atendimento de requisitos 

de responsabilidade socioambiental ao contratar produtos digitais.

11.5.1 RENOVAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (RVBI): 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (RVBI)

Desde 2017, a Procuradoria-Geral da República e o Senado Federal firma-

ram Termo de Execução Descentralizada, que tem como objeto tornar disponível 

à Biblioteca da PGR o sistema informatizado de gerenciamento de bibliotecas do 

Senado Federal e integrá-la à Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional 

(RVBI), possibilitando a alimentação e atualização das bases de dados bibliográficos 

e administrativos. Esse acordo disponibiliza ao MPF o acesso a mais de 1 milhão 

de documentos e demais serviços colaborativos oferecidos pela Rede RVBI, o que 

amplia a oferta de doutrina atualizada aos membros e servidores para cumpri-

mento da missão institucional. 

11.5.2 TRATAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 
PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

O acervo digital da Biblioteca Digital do MPF conta, atualmente, com mais de 

60.000 itens catalogados, divididos nas seguintes comunidades: Atos Administrati-

vos, Convênios e Instrumentos Congêneres, Diários e Boletins, Publicações Institu-

cionais e Trabalhos Acadêmicos.

O tratamento dos documentos digitais objetiva facilitar pesquisas futuras e 
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atualizar constantemente as informações. Essa atualização ocorre por intermédio 

do controle da vigência dos atos (consolidação), realizado à medida que ocorrem 

novas publicações, por meio de hiperlinks entre os atos relacionados.

Dessa forma, além da publicidade das informações prestadas (acesso aberto), 

a Biblioteca Digital trabalha para que a disponibilização seja feita na forma mais 

confortável possível para os usuários. Além disso, busca, por meio da consolidação 

dos atos, trazer a informação mais atualizada, uma vez que os atos podem ser modi-

ficados (alterados, retificados, revogados etc.).

11.5.3 SISAM VERSÃO 2.0 E MÓDULO ESCALA DE PLANTÃO

A versão 2.0 do Sistema de Seleção Automatizada de Membros (Sisam) tor-

nou possível a oferta de concurso para fins de substituição com acumulação de ofí-

cios, a seleção para substituição em itinerâncias, além de outras funcionalidades.

Entre as medidas implementadas com a nova versão, estão: possibili-

dade de o membro ser selecionado para mais de um período no mesmo con-

curso, desde que não sejam concomitantes; possibilidade de designação com-

pulsória de membro para atuação na substituição com acumulação de ofícios 

e/ou itinerâncias; emissão de notificação, por e-mail, da abertura, fechamento 

e/ou cancelamento de períodos/concursos ofertados; e análise do critério de 

classificação por custo de deslocamento e por distância.

Além disso, dando continuidade à modernização do processo de traba-

lho de seleção de membros para atuação nas unidades do MPF, foi disponi-

bilizado o módulo escala de plantão, que permite a seleção de membros para 

atuação nos plantões de forma mais simples, célere, segura e transparente. 

Num próximo momento, abarcará igualmente as audiências, sessões de jul-

gamento, substituição de subprocurador-geral da República e promoção por 

merecimento.

11.6 ENGENHARIA E ARQUITETURA

Ao longo da gestão, foram concluídas e inauguradas obras importantes para 

o funcionamento do MPF em todo o país. Merecem destaque a retomada e entrega 

do prédio da Escola Superior do MPU, em Brasília – as obras ficaram nove anos 

paralisadas; o novo Memorial do MPF, inaugurado em dezembro de 2018; e as sedes 

da Procuradoria Regional da República na  2ª Região e na Procuradoria da República 

no Rio Grande do Sul, entregues em agosto de 2019. Ao todo, foram  inauguradas 

11 novas sedes de Procuradorias da República, sendo seis com a adoção de projetos-

-padrão de PRMs. 

•  PRM-ARAGUAÍNA/TO – PROJETO PADRÃO 2 (VERTICAL) COM 4 GABINETES DE 
PROCURADORES. OBRA INICIADA EM ABRIL/2015, PELO VALOR INICIAL DE R$ 5.980.585,63. 
INAUGURADA EM 25 DE AGOSTO DE 2017;

•  PRM-ARAPIRACA/AL – PROJETO PADRÃO 2 (VERTICAL) COM 6 GABINETES DE 
PROCURADORES. OBRA INICIADA EM JULHO/2015, PELO VALOR INICIAL FOI R$ 7.464.770,62. 
FOI OCUPADA EM JUNHO/2018;
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•  PRM-SETE LAGOAS/MG – PROJETO PADRÃO 1 (TÉRREO) COM 4 GABINETES DE 
PROCURADORES. OBRA INICIADA EM MARÇO/2015 E CONCLUÍDA EM JANEIRO/2018, PELO 
VALOR INICIAL DE R$ 5.093.413,12. INAUGURADA EM 5 DE JULHO DE 2018;

•  PRM-TABATINGA/AM – REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE PELO VALOR INICIAL DE R$ 
1.756.294,94. OBRA FINALIZADA EM DEZEMBRO/2017. INAUGURADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017;

•  PRM-BARREIRAS/BA – PROJETO PADRÃO 2 (VERTICAL) COM 6 GABINETES DE 
PROCURADORES. OBRA INICIADA EM JULHO/2016, PELO VALOR INICIAL DE R$ 5.921.836,09. 
INAUGURADA EM 4 DE JULHO DE 2018;

•  PRR-2ª REGIÃO – REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 
N. 54 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ. REFORMA INICIADA EM JANEIRO/2015, PELO VALOR 
INICIAL DE R$ 26.639.434,14. INAUGURADA EM 5 DE AGOSTO DE 2019;

•  PRM-SANTARÉM/PA – PROJETO PADRÃO 2 (VERTICAL) COM 6 GABINETES DE 
PROCURADORES. OBRA INICIADA EM ABRIL/2016, PELO VALOR INICIAL DE R$ 8.434.626,30. 
INAUGURADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019;

•  PRM-SINOP/ MT – EDIFICAÇÃO CONCEBIDA PARA 6 GABINETES DE PROCURADORES. OBRA 
INICIADA EM FEVEREIRO/2017, PELO VALOR INICIAL DE R$ 2.969.734,89. INAUGURADA EM 20 
DE JUNHO DE 2018;

•  PRM-CÁCERES/MT – EDIFICAÇÃO CONCEBIDA PARA 6 GABINETES DE PROCURADORES. 
OBRA INICIADA EM FEVEREIRO/2017, PELO VALOR INICIAL DE R$ 2.986.522,49. INAUGURADA 
EM 5 DE SETEMBRO DE 2018;

•  PR/RS – EDIFICAÇÃO CONCEBIDA PARA 37 GABINETES DE PROCURADORES. OBRA INICIADA EM 
AGOSTO/2012, PELO VALOR INICIAL DE R$ 38.766.676,35. INAUGURADA EM 16 DE AGOSTO DE 2019;

•  PRM-CAXIAS/MA – PROJETO PADRÃO 1 (TÉRREO) COM 2 GABINETES DE PROCURADORES. 
1ª ETAPA DA OBRA INICIADA EM JANEIRO/2015 E RESCINDIDA EM AGOSTO/2017; 2ª ETAPA 
DA OBRA INICIADA EM JULHO/2018 E CONCLUÍDA EM MARÇO/2019. VALOR TOTAL DE R$ 
3.188.676,42. INAUGURADA EM 11 DE JUNHO DE 2019.

Em 2018 foi retomada a construção da Escola Superior do Ministério Público 

da União. O novo edifício tem cerca de 10 mil metros quadrados e permitirá a 

ampliação da oferta de atividades acadêmicas a membros e servidores do Ministério 

Público da União, além da sociedade civil. 

Os valores disponibilizados na LOA 2018 e na LOA 2019 contemplaram um 

montante de R$ 21.675.000,00.

Entre 2018 e 2019, também ocorreram outras atividades de reformas e 

adequações da infraestrutura ocupada pela PGR que aumentam a qualidade, o 

conforto e a segurança para seus usuários – membros, servidores e cidadãos – 

entre as quais incluem: sala de membros eméritos; sala do Espaço Família; moder-

nização do sistema de som do auditório JK e plenário do CSMPF; construção do 

abrigo fechado para contenedores de resíduos sólidos da PGR em atendimento 

à Lei Distrital nº 5.610/2016 e ao Decreto Distrital nº 5.610/2016; ampliação da 
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subestação elétrica da PGR; recuperação estrutural dos reservatórios de água do 

edifício-sede da PGR e anexos.

Além desses, no período da gestão, foram firmados contratos e iniciadas 

diversas obras, conforme quadro  a seguir.

Foto 54  Visita às obras da nova sede da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU)
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OBRAS CONTRATADAS E INICIADAS

UNIDADE OBJETO DO CONTRATO
VALOR GLOBAL DO 

CONTRATO

PR-AL
Contratação de empresa especializada para adequação do 
edifício-sede da Procuradoria da República em Alagoas – 
PR-AL, de acordo com a NBR 9050/2015.

R$434.454,16

PR-ES
Contratação de empresa para a execução do serviço 
remanescente de recuperação e reforço na estrutura da 
edificação da nova sede da PR-ES.

R$241.000,00

PR-ES
Serviço de engenharia de adequação do térreo, mezanino 
e 3º pavimento da PR-ES, inclusive com contratação de 
projeto executivo.

R$104.857,06

PR-MA
Serviços de engenharia da futura sede da PRM-Bacabal 
e da atual sede.

R$84.961,27

PR-MG
Contratação de obra de reforma na sede da PRM-Ube-
raba.

R$234.419,33
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OBRAS CONTRATADAS E INICIADAS

UNIDADE OBJETO DO CONTRATO
VALOR GLOBAL DO 

CONTRATO

PR-MG
Prestação de serviços de engenharia para reforma da 
sede da Procuradoria da República no município de 
Ipatinga/MG.

R$220.144,42

PR-MG
Serviços de engenharia, reforma e adequações da sede da 
PRM-Divinópolis.

R$60.477,53

PR-MG

Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia com o fim de realizar adequações das  insta-
lações  de  Prevenção  e  Combate   a  Incêndio  no imóvel  
sede  da Procuradoria da República em Minas Gerais.

R$40.013,47

PR-MG Reforma da antiga sede da PRM-Uberlândia. R$18.277,00

PR-MG
Reforma do telhado e da pintura de três paredes da sede 
da Procuradoria da República no Município de Ipatinga.

R$16.304,84

PR-PB
Contratação de empresa para execução de serviços 
comuns de engenharia, de adequação do edifício-sede da 
Procuradoria da República em Sousa-PB.

R$409.275,99

PR-PB
Contratação da empresa especializada para execução de 
serviços de adequação do edifício-sede da Procuradoria 
da República em Patos-PB.

R$58.784,74

PR-PB

Contratação de empresa especializada para execução 
de serviços comuns de engenharia, de adaptação e 
instalação de rampas calhas e gradis, no edifício-sede da 
Procuradoria da República na Paraíba.

R$28.329,94

PR-PB
Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de pintura do edifício-sede da Procuradoria da 
República em Monteiro-PB.

R$13.995,74

PRR 1ª Região
Adequação das instalações elétricas e de cabeamento 
estruturado do quinto pavimento da PRR-1ª Região.

R$210.722,49

PRR 5ª Região

Adaptações do edifício-sede da PRR5: correção do nivela-
mento do piso da área de serviço, impermeabilização da 
caixa d'água, alterações de leiaute nos compartimentos 
dos vigilantes, dos técnicos em transporte e dos funcio-
nários terceirizados e da sala de informática.

R$146.779,85

PR-RJ

Contratação de empresa para execução das obras de 
impermeabilização, com substituição de revestimento, 
do segmento intermediário da cobertura do prédio-se-
de da Procuradoria da República no estado do Rio de 
Janeiro – PR-RJ.

R$127.943,54

PR-RJ
Contratação de empresa voltada à execução de benfeito-
rias na atual residência onde está situada a Procuradoria 
no Município de Campos dos Goytacazes.

R$124.692,39

PR-RJ

Obras complementares na PRM-São Gonçalo. Construção 
de muros, ampliação de pátio para estacionamento de 
veículos e instalação de dispositivos de segurança no 
topo dos muros.

R$119.071,62
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11.7 SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE

A atual gestão investiu na ampliação do Exame Periódico de Saúde (EPS). 

Em 2018, mais de 220 municípios foram atendidos pelo EPS e a expectativa é de 

que, até o final de 2019, 100% dos municípios onde existam Procuradorias da 

República sejam contemplados.

Houve ainda a implementação do Plano de Ação da Política de Atenção à 

Saúde Mental, com o levantamento de necessidades e demandas em saúde men-

tal, com adesão de 95% das unidades; ampliação da abrangência das ações de aten-

ção à saúde mental; capacitação continuada de analistas e técnicos de saúde para 

OBRAS CONTRATADAS E INICIADAS

UNIDADE OBJETO DO CONTRATO
VALOR GLOBAL DO 

CONTRATO

PR-RN
Contratação de serviços de engenharia na sede da PRM 
em Mossoró-RN.

64.946,50

PR-RN Contratação de serviço de reforma da PRM Mossoró. R$39.840,86

PR-RN Contratação de serviços de reforma na PR-RN. R$36.646,83

PR-SC

Contratação de serviços comuns de engenharia para exe-
cução de adequações arquitetônicas (alteração de leiaute) 
no primeiro e segundo pavimentos da torre III; alteração 
de leiaute da copa dos pavimentos dois e três da torre 
I; instalação de pontos de CFTV na fachada do prédio 
e melhorias arquitetônicas no setor dos terceirizados, 
localizado no pavimento G1 do Edifício Luiz Elias Daux. 
A obra contempla adaptações arquitetônicas (demoli-
ções, retiradas, recolocações, execução de parede drywall 
(gesso acartonado), esquadria de vidro temperado, de 
madeira e alumínio com ferragens em aço cromado, piso 
e soleira em porcelanato, rodapé de madeira, pinturas e 
demais acabamentos), instalações elétricas, lógicas e de 
climatização.

R$115.138,36

PR-SC

Contratação de serviços de reforma do remanescente 
da obra da contratação realizada pelo Pregão Eletrônico 
03/2017. Interessado: PRM de Chapecó-SC. Contratante: 
Procuradoria da República em Santa Catarina.

R$14.940,33

PR-SP Reforma da PRM Guaratinguetá. R$953.000,00

PR-SP
Contratação de empresa especializada na execução de 
obras, destinadas à reforma do edifício-sede da Procura-
doria da República no Município de Jaú – SP.

R$169.900,00

PR-SP Reforma na PRM Presidente Prudente. R$51.331,09
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ações de saúde mental, prevenção do suicídio e posvenção, gênero e raça, saúde 

mental no trabalho e gestão do estresse. O plano também contempla o desenvolvi-

mento de ações nas temáticas de saúde e segurança no trabalho, acessibilidade, pre-

venção do uso abusivo de álcool, prevenção do suicídio, além do acompanhamento 

de membros e servidores com deficiência por Equipe Multiprofissional.

Pela Portaria nº 198/2018 foi instituído o Espaço Família no âmbito do Minis-

tério Público Federal, para uso dos públicos interno e externo que acessam o MPF, 

com o intuito de acolher pais e mães na Instituição. Foi aprovada também a regu-

lamentação do Programa de Assistência à Mãe Nutriz, por meio da Instrução Nor-

mativa nº 1/2018, que promoveu avanços no sentido de reconhecer a importância 

das experiências na primeira infância e adotou como objetivo geral o cuidado e a 

educação.

Está em desenvolvimento o Portal da Saúde que concentrará todas as infor-

mações relacionadas à saúde no Ministério Público da União, integrando as páginas 

das intranets, serviços oferecidos aos pacientes, catálogos de serviços, cursos on-line, 

promoção de saúde. Com maior interatividade e recursos sociais, o portal promo-

verá melhor informação aos usuários. Também está em andamento a implantação 

do Novo Sistema de Saúde, que atenderá ao MPU, ao CNMP e à ESMPU.

11.8 PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MPF

Na atual gestão, houve a implantação do Portal do Beneficiário e a expansão 

dos serviços ofertados. Foi feita contratação de auditoria independente para avaliar 

a situação contábil e atuarial do Plan-Assiste. A auditoria concluiu que as demons-

trações contábeis refletem adequadamente a situação do Programa, não apresen-

tando ressalvas. 

Foto 55  2018 foi criado o Espaço Família, destinado aos públicos interno e externo, para acolher pais e mães no MPF
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/142015/PT_PGR_MPF_2018_198.pdf?sequence=3
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Com a implantação do protocolo eletrônico para tramitação de contas médi-

cas, estima-se que, mensalmente, cerca de 100.000 páginas de documentos deixa-

ram de transitar na sua forma física pelo Plan-Assiste/MPF, reforçando a gestão 

sustentável com foco na redução do consumo de papel.

11.9 SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Vários estudos foram realizados para o fortalecimento da segurança institu-

cional e a adequação às restrições orçamentárias e financeiras do NRF. Entre eles, 

está o estudo em tecnologias de Segurança Orgânica, principalmente em Circuito 

Fechado de Televisão (CFTV) e em Controle de Acesso (CA) de pessoas e veículos. 

Além dele, foi realizado estudo para mudança do modelo de transporte 

do MPF, que culminou em autorização da implementação de projeto-piloto com 

empresa prestadora de serviços de transporte terrestre de servidores e colabora-

dores a serviço da PGR, por demanda, com atuação limitada, restrita ao transporte 

administrativo, no âmbito da PGR, para análise de viabilidade da prática e possível 

implementação no âmbito do MPF.

11.10 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Com o objetivo de promover o aprimoramento da gestão administrativa, 

houve investimento na evolução do Sistema de Gestão Administrativa (SGA), 

com a implementação do módulo “Ata de Registro de Preços”, no âmbito do MPF, 

e do módulo “Contratação”, no âmbito da PGR. Foram feitos estudos técnicos para 

ampliar o escopo do módulo de “Contratação” do SGA, disponibilizando-o às demais 

unidades do MPF,  o que contribuirá para a publicação do Plano Anual de Contra-

tações do MPF. 

Em outra frente, foram publicadas instruções normativas com regramentos 

acerca de temas como  a gestão de materiais de consumo, de bens permanentes e 

a gestão e a fiscalização de contratos administrativos, bem como a  contratação de 

serviços de execução indireta no âmbito do MPF. 

A Instituição passou a contar com um Manual de Conformidade Documen-

tal dos Registros de Gestão, que objetiva disciplinar e padronizar as rotinas de tra-

balho, de acordo com as adaptações necessárias para cada unidade do MPF, estabe-

lecendo mecanismos de gestão, avaliação e controle de indicadores de desempenho.

No período, foram elaborados 126 termos de referência, 254 projetos básicos 

e 108 atas de registro de preços; homologadas 146 licitações; e realizadas 18 contra-

tações compartilhadas.

11.11 DIÁRIAS E PASSAGENS: RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS

Visando ao melhor planejamento e à racionalização de gastos com e viagens 

e eventos, foi implementado o Plano de Gestão de Viagens (PGV) que alcança todas 

as UAGs do MPF. O controle e o acompanhamento da execução podem ser realiza-

dos no próprio Sistema de Gestão de Viagens. As melhorias trazidas pelo PGV são 

inúmeras e incluem o acompanhamento em tempo real da despesa conforme Refe-

rencial Monetário de cada unidade.  Além disso, o Sistema de Gestão de Eventos foi 

estendido a todo o MPF, de forma a permitir o gerenciamento integrado de eventos 
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e a disponibilização de calendário interativo visando facilitar o acesso a informações 

de forma rápida por meio dessa ferramenta de agenda e compromissos.

Em relação à economicidade, um grande esforço foi feito para reduzir os 

valores gastos com passagens aéreas. O valor médio da passagem aérea em 2015 

foi de R$ 1.304,47, e no ano de 2018 esse valor médio caiu para R$ 1.184,22. Com 

a redução obtida e considerando a emissão de 5.199 passagens aéreas em 2018, a 

economia de recursos orçamentários foi superior a R$ 540 mil.

Um dos principais demandantes de diárias e passagens para a elabora-

ção de perícias e assessoramento técnico, a Sppea aprimorou o fluxo de trabalho 

quanto à disponibilidade orçamentária para pagamento de honorários periciais, 

em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, de 13 de dezembro de 

2018, na Ação Cível Originária 1.560, visando ao maior controle sobre a execução 

do referencial “PERICIA2”.

Também na perspectiva de otimizar os resultados e reduzir custos, a Sppea 

criou a Planilha de Dimensionamento de Custos da Atividade Pericial, que permite 

mensurar, com base na quantidade de horas, o valor estimado da perícia reque-

rida pelo gabinete, somando-se a mão de obra com os demais custos operacionais do 

MPF, incluindo diárias e passagens (PGEA 1.00.000.018307/2018-49);

Ainda em relação ao tema, está em curso a modernização do Sistema de Gestão 

de Viagens. Além de novas funcionalidades já implementadas, como o subsistema de 

gestão orçamentária, haverá a  atualização da plataforma utilizada e o redesenho dos 

fluxos da interface e das funcionalidades disponíveis. O propósito é deixar o sistema 

mais inteligente, capaz de poupar o tempo dos usuários e de identificar oportunidades 

de economia de recursos nas solicitações de viagens institucionais.
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