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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitu-

cionais e legais, vem expor e requerer o que se segue. 

Trata-se de petição autuada para homologação do acordo de colaboração pre-

miada firmado entre o Ministério Público Federal e DIODO FERREIRA RODRIGUES. 

Em cumprimento à decisão de fls. 106/107, expediu-se Carta de Ordem ao juí-

zo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para acompanhamento e fis-

calização do cumprimento das obrigações acordadas na Cláusula 5°-§1°-b e §2*-c (presta-

ção de serviços à comunidade e multa compensatória). 

Após, os autos foram arquivados, conforme fl. 174. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF 
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O Juízo Ordenando prestou informações às fls. 134/135 e 139/143, encami-

nhando cópia do controle de frequência quinzenal do colaborador, referente aos meses de 

março e abril de 2016, cálculos judiciais e comprovante de depósito referente à multa, bem 

como informando que o colaborador iniciou a prestação de serviços no Parque Nacional de 

Brasília em 13/06/2016. 

O colaborador apresentou folhas de frequência da prestação de serviços refe-

rentes a quatro meses, junho/2016 a setembro/2016 (fls. 155/158), do total de um ano a ser 

cumprido. 

Destarte, a despeito do arquivamento dos autos, resta verificar se houve efeti-

vação da destinação do montante depositado à título de multa compensatória em favor da 

União, nos termos da Cláusula 5°-§2°-b e, ainda, se houve cumprimento integral da presta-

ção de serviços à comunidade pelo colaborador. 

Ante o exposto, requeiro o desarquivamento dos autos e a expedição de ofício 

à 10° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal a fim de que informe: 

se os valores depositados a título de multa compensatória já foram revertidos 

em favor da União, conforme Cláusula 5.-§20-b, apresentando a documentação respectiva; 

se o colaborador cumpriu integralmente a prestação de serviços à comunida-

de, encaminhando as folhas de frequência referentes ao mês de outubro/2016 e seguintes. 

Brasília, 09 de janeiro de 2019. 

ILVevItÉlias erreira 10; 

Procuradora-Geral da República 
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