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DECISÃO

1. Trata-se de renovação de proposta formulada pela Procuradoria da
República no Estado do Paraná para equacionamento do acervo do 15' Oficio

daquela unidade.

2. A proposta fora originalmente formulada pelo Vice-Procurador-Geral da

República em setembro de 2020, a todos os OHcios que eram titularizados por
Procurador Natural de casos que se tornaram operações e depois "Forças-Tarefas':
No diagnóstico então íeico, e ainda válido, o aporte de recursos incomuns nesses
casos os agigantaram de uma tal forma que o acervo que amealharam se tornava de

impossível condução dentro de um único Ofício.

3. Essa era também mais uma das causas do íenâmeno da "Forças-Tarefas'
não ver fim. Porque tinham uma estrutura diferenciada, cresciam em acervo e
volume as "Forças-Tarefas"; e porque tinham um acervo e volume grande não
podiam ser jamais encerradas, mesmo sendo a temporariedade um traço deÊnidor
desse tipo de amação.

4. As unidades em que instaladas "Forças-Tarefas" não se sentiam

responsáveis pelo acervo agigantado pela "Força-Tarefa'; e, assim como os
integrantes da "Força-Tarefa'; passavam a trabalhar de modos ortodoxos e
heterodoxos -- pela perpetuação da "Força-Tarefa" que assumira casos que

naturalmente lhes pertenceriam. Assim, nesse círculo virtuoso/vicioso desenvolvia-

se um universo paralelo em que tudo Funcionava com a relativização dos cânones
constitucionais do Ministério Público brasileiro.

5. O acervo de "Greenfie/cf' e "Lava Jato paulista" tornaram ao leito da

insrirucionalidade pela via da redistribuição do acervo, a partir quer da vacância do
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titular do Ofício; quer da quebra da conexão amplificada ineraministério público. O

acervo da Lava Jato íluminense 6ni equacionado pela montagem de um Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado(GAECO) federal no Rio de
janeiro.

©

6. Para o acervo da "LavaJato" paranaense, também elegeram os Procuradores

da República que nele acuavam a via do apoio estruturado pelo Grupo de Atuaçâo
Especial de Combate ao Crime Organizado(GAECO) federal no Paraná. Foram

mantidos todos os Procuradores que desqaram continuar atuando, ínram
acrescidos novos integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado(GAECO), coram publicados editais nacionais e se selecionaram novos

colaboradores, Eoi integralmente manada a escritura de 35(trinta e cinco)
servidores(e funções comissionadas).

7. Malgrado a aquiescência com os rumos escolhidos pelos colegas do Paraná,

eis que a Procuradoria da República no Estado do Paraná se dirige à Procuradoria-

Geral da República pleiceando também a adição da solução que Ihe cora proposta
em setembro de 2020: mais Ofícios e mais Procuradores Naturais.

8. Na concepção original, tratavam-se de alternativas. Presentemente, a
Procuradoria da República no Paraná se apresenta como se, em lugar de diguntivas,
as propostas fossem aditivas.

9. Independentemente das estratégias -- sempre bem sucedidas, diga-se de
passagem que levaram a formação no Paraná de um 'b/usrer" de recursos

humanos e materiais inigualáveis e impossíveis no Ministério Público Federal é Fato
que, apesar dessa trajetória de expedientes de obtenção sempre de mais meios e
recursos, o 15' Ofício da Procuradoria da República no Estado do Paraná é um
Ofício inviabilizadojustamente por todo a apoio que recebeu nos últimos anos.

10. Agora, em mais um esforço, pois, o Paraná reclama por buda. Desta deita,

ao que parece, volta-se para equacionar o problema criado e tornar o 15' Ofício um
ofício viável como os demais

11. Além de retirar qualquer resistência à proposta já Éarmulada pela
Administração Superior, a Procuradoria da República no Estado do Paraná não

repete a estratégia de"mais procuradores tour court': Essa estratégia permanece para

a região de fronteira oeste, onde, por exemplo, cresceu-se Foz do lguaçu para
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acender uma demanda enorme d] tríplice fronteira, e, no momento seguinte, as
rotas criminosas se deslocaram para Guaíra, que se tornou assoberbado, enquanto
Foz do lguaçu se tornou superdimensionada.

12. A inovação do presente deito, portanto, reside na temporalidade da
proposta. O crescimento pedido para Curitiba, in casa, não seria para sempre, mas
por um ano, fazendo-se recurso a Ofícios temporariamente redistribuídos.

13. A previsão dessa figura está no Ato Conjunto PGR/CASMPU n'1/2014

Art. 12. O Procurador-Geral de cada ramo, ouvido o respectivo Conselho
Superior, poderá redistribuir temporariamente ofício de uma unidade para
outra, por acé 4(quatro) anos, para atender a necessidade extraordinária e de
carater transitório.

14. A necessidade do 15' Oficio da Procuradoria da República no Estado do
Paraná é, sim, uma necessidade extraordinária e transitória, subsumível à regra.

15. A unidade solicitante concordou com a divisão do acervo do 15' OHcio

entre esse OHcio e mais outros quatro temporariamente alocados em Curitiba.

16. A proposta veio com um desenho da divisão do acervo, racional e
equitativa. É hábil a que doravante 5(cinco) Procuradores Naturais, com todas as
garantias constitucionais próprias dessa figura, manejam cada um seu acervo, em

seu Ofício, com o apoio da estrutura de cada Ofício e da grande secretaria existente
para esses casos, sem falar na colaboração dos membros do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) no Paraná.

17. A estrutura de apoio para os Ofícios já vem ofertada pela Procuradoria da
República no Paraná, sem ânus para a Administração Central

18. Não há ofensa ao Procurador Natural pois o 15' OÊcio presentemente é
vago. Aliás, já corre o prazo legal para sua oferta a remoção, e, portanto deve ser
ofertado brevissimamente. Um novo titular já para o 15' OHcio desaÊaria a

problemática da retirada de acervo de um Procurador Natural. Logo a adição desta

proposta paranaense deve ser o mais pronta o possível.

19. O Paraná, contudo, não oferece Ofícios paranaenses para
redistribuídos para a repartição da 1 5' Ofício.
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20. Na melhor tradição da habitualidade, o Paraná espera que outras Unidades

da Federação se sacrifiquem ein favor de um problema que é seu. É também da
Administração Superior que deixou que ele crescesse a tal ponto.

21. O que se pode fazer aqui, contudo, é alguma medida compensatória às
Unidades da Federação que mais uma vez terão de se sacrificar.

22. Primeiramente, essas unidades deverão ser recompensadas pela expertise
que seus membros adquirirão junto a mais longeva e estruturada iniciativa do
Ministério Público Federal de combate à corrupção. Isco é, após o período de
transitoriedade, os Ofícios retomarão às unidades de origem levando consigo
Procuradores da República com intenso período de aprendizado e os servidores que

com ele atuaram, e quiçá casos que digam respeito à unidade de origem

23. Em segundo lugar, essas unidades não deverão abrir mão de OÊcios achais,

mas de novos Ofícios distribuídos e instalados pelo Procurador-Geral da República
especiÊcamente para esse propósito.

24. Em terceiro lugar, esses novos Ofícios deverão ser acrescidos às unidades

que, em esforço e sacrifício interno e próprio, organizaram-se espontaneamente

para o combate ao Crime Organizado: Minas Gerais, Paraíba, Amazonas e Para
que formaram os quatro pioneiros Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado(GAECO) do Ministério Público Federal e que, portanto, há
mais tempo aguardam reforços e apoio.

25. Consequentemente, distribuir-se-ia a essas 4(quatro) unidades um Ofício
para atuação no combate à corrupção. Esses Ofícios seriam redistribuídos para a
Procuradoria da República no Estado do Parada para responderem por fiação
destacada do acervo por tempo certo. Vencido o período, seriam deÊnitivos no
combate a corrupção em Minas Gerais, Paraíba, Amazonas e Para.

Art. 12. r...l
$ 3' Findo o período de redistribuição temporária, o ofício retomará à
unidade de origem, com a restauração de suas atribuições originárias, se Éor o
caso, ressalvado a hipótese de reestruturação de atribuições, na forma do art.
20, $ 2', deste regulamento.

26. Como o provimento de Ofícios no Ministério Público se dá por remoção a
pedido, mesmo sendo um ofício redistribuído', presidido pelo critério da

'$ 5' 0 P] lento do oãcio vago redistribuído temporariamente será eÉetívado mediante pn io concurso de
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antiguidade, é esperável que aqueles que se candidatem aos Ofícios que
redistribuídos tenham ao menos tanto interesse pela temática quanto pelo destino

final da vaga.

27. Não se podendo criar qualquer critério de seleçáo que não seja a
antiguidade, é mister que haja regramento de incentivo e desincenEivo a presidir as
candidaturas de membros

28. Assim, primeiramente, o período de redistribuição de cada Oficio deverá
ser contado em 12 meses "úteis'; ou seja, não sendo compucados os períodos em que

o titular se encontre em irias, licenças, afastamentos ou outras âguras que
legalmente são computadas como tempo de serviço, mas que não há prestação
efetiva no Ofício.

29. Ao mesmo tempo, é de se lembrar a norma do Aco Conjunto
PGR/CASMPU n' 1/2014 que consente o encurtamento da redistribuição
quando exaurida o acervo recebido:

$ 4' Se os motivos da redistribuição temporária cessarem antes do termo final
do prazo inicialmente previsto, o Procurador-Geral de cada ramo determinará
o retorno do oficio à unidade de origem, aplicando-se, no que couber, o $ 3'
deste artigo.

30. O acréscimo desses 4(quatro) novos Ofícios no Ministério Público Federal

deverá oportunamente ser suprido com a extinção de Ofícios vagos em
Procuradorias da República em Municípios que deverão ser extintas,
preferencialmente nas mesmas unidades da federação que serão por eles
beneficiadas, nelas incluída, por certo, o Parara.

31. Ao mesmo tempo a pronta oferta desses quarto novos Ofícios
desencadeará remoções sucessivas, nas quais já podem aparecer Ofícios vagos em

Procuradorias da República em Municípios que deverão ser extintas; ou
seguramente farão aparecer. com brevidade, os Ofícios que remanescendo vagos

serão oferecidos aos três candidatos aprovados que aguardam nomeação e posse.

32. Feitas essas considerações, assente-se com pedido nos seguintes termos

a) distribuição de Ofício de combate a corrupção à
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a.l) Procuradoria da República em Minas Gerais

a.2) Procuradoria da República na Paraíba

a.3) Procuradoria da República no Amazonas

a.4) Procuradoria da República no Para

b) redistribuição dos Ofícios, ainda vagos, para a Procuradoria da
Repúb[ica no Estado do Parada, pe]o período de ]2 meses de
atuação efetiva na titularidade desses Ofícios;

c) repartição do acervo do 15' Oficio da Procuradoria da
República no Estado do Parara, correspondente à "Operação Lava
Jato'; com os quatro Ofícios distribuídos temporariamente;

d) suspensão da distribuição de novos Gestos ao 15' OHcio da
Procuradoria da República no Paraná por 12 meses;

e) devolução ao 15' Oficio da Procuradoria da República no
Paraná do acervo remanescente nos quatro Ofícios, após o retorno

desses a sua unidade de origem;

f) publicação de edital de remoção para os quadro Ofícios
temporários e o 15' Ofício da Procuradoria da República no
Estado do Paraná;

g) instalação dos Ofícios redistribuídos na Procuradoria da
República no Estado do Paraná, com recursos de apoio daquela
unidade;

h) retorno dos Ofícios à unidade de origem com os recursos a ele
alocados na Procuradoria da República no Escada do Paraná.

33. Tendo em vista a vacância do 15' Ogcio da Procuradoria da República no

Estado do Paraná e o curso do prazo do artigo 212 da Lei Complementar n'
75/1993:, encaminhe-se o pedido para que seja ouvido o Conselho Superior do

!Art. 212. A remoção a pedido singular atenderá à conveniência do serviço, mediante requerimento apresentado
quinze dias seguintes à publicação de aviso da existência de vaga; ou, decorrido este prazo, até quinze dias ap
publicação da deliberação do Conselho Superior sobre a realização de concurso para ingresso na carreira.
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Ministério Público ao tempo que se preparam os fitos adminisEracivos para
cumprimento desta decisão.

Brasília, 31 de maio de 2021

DA REPÚBLICA
MEDEIROS
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