






MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradora-Geral da República
Raquel Elias Ferreira Dodge

Vice-Procurador-Geral da República
Luciano Mariz Maia

Vice-Procurador-Geral Eleitoral
Humberto Jacques de Medeiros

Ouvidor-Geral do Ministério Público Federal
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho

Corregedor-Geral do Ministério Público Federal
Oswaldo José Barbosa Silva

Secretário-Geral
Alexandre Camanho de Assis



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MPF
BRASÍLIA | DF | 2018



Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República

Secretaria-Geral do MPF

SAF Sul Quadra 4 Conjunto C
70050-900 - Brasília - DF - Brasil

Fone: 61 3105-5100
www.mpf.mp.br

Coordenação:
Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento

Organização e elaboração:
Allana de Albuquerque Sousa Silva

Dione Aparecida Tiago

Projeto gráfico, revisão, diagramação e fotos:
Secom

Copyright 2018 - Ministério Público Federal
Permitida a reprodução total ou parcial desta obra desde que 

sem fins lucrativos e citada a fonte. 
Disponível também em www.mpf.mp.br

B823r

 Brasil, Ministério Público Federal.
  Relatório de atividades da Procuradora-Geral da República : set. 2017/set. 2018 : combate à 

corrupção, direitos humanos, eficiência, transparência, memória institucional, celeridade, defesa da 
democracia / Brasília : MPF, 2018.

  175 p. : il., gráfs., fots. color.

  Disponível também em: <www.mpf.mp.br>.

  1. Procurador-Geral da República – atividades – 2017-2018. 2. Ministério Público Federal – 
relatório – 2017-2018. I. Brasil. Ministério Público Federal. II. Título.

CDDir 341.413

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)



SUMÁRIO

1. ATUAÇÃO DA PGR EM NÚMEROS ....................................................................................................................................................11

2. ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO .................................................................................................................. 15
2.1 ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO: NOVA ESTRUTURA E SEUS RESULTADOS ...................................................................................................... 16

2.1.1. ATUAÇÃO CRIMINAL PERANTE O STF .......................................................................................................................................................................................................................... 16

2.1.2. ATUAÇÃO CRIMINAL PERANTE O STJ  ..........................................................................................................................................................................................................................17

2.1.3. PRINCIPAIS OPERAÇÕES ..................................................................................................................................................................................................................................................... 18

2.1.4. ACOMPANHAMENTO PRIORITÁRIO DE PROCESSOS ............................................................................................................................................................................................. 19

2.1.5. DEFESA DO SISTEMA ACUSATÓRIO  ............................................................................................................................................................................................................................. 19

2.1.6. ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS .........................................................................................................................................................................................................................................20

2.1.7. APOIO À INVESTIGAÇÃO: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, PESQUISA, PERÍCIA E ANÁLISE ........................................................................................................20

3. DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA ............................................................................................................................. 25
3.1 DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA ...............................................................................................................................................................................................................26

3.1.1. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO ............................................................................................................................................................................................................ 27

3.1.2. AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE DE GÊNERO .............................................................................................................................................................................................30

3.1.3. DIREITO INDÍGENA ..................................................................................................................................................................................................................................................................32

3.1.4. REFUGIADOS E MIGRANTES .............................................................................................................................................................................................................................................33

3.1.5. EXTRADIÇÃO ..............................................................................................................................................................................................................................................................................33

3.1.6. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROTEÇÃO A JORNALISTAS .......................................................................................................................................................................... 34

3.1.7. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB .................................................................................................................................................................................................................... 34

4. ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO ELEITORAL ....................................................................................... 37

5. TESES DEFENDIDAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES............................................................................................................ 43

6. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: DIÁLOGO PERMANENTE ...................................................................................................... 55
6.1.1. AUDIÊNCIAS E REUNIÕES ..................................................................................................................................................................................................................................................56

6.1.2. MISSÕES INTERNACIONAIS ............................................................................................................................................................................................................................................... 57

6.1.3. CONGRESSO NACIONAL ...................................................................................................................................................................................................................................................... 57

7. RESGATE DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL ..................................................................................................................................59

8. GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAL  ...........................................................................................................65
8.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA ..........................................................................................................................................................................66

8.1.1. ORÇAMENTO ..............................................................................................................................................................................................................................................................................67

8.1.2. NOVAS SEDES E REFORMAS ............................................................................................................................................................................................................................................68

8.1.3. INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE................................................................................................................................................................................................................70

8.1.4. TRANSPARÊNCIA .................................................................................................................................................................................................................................................................... 72

8.1.5. AVANÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ................................................................................................................................................................. 72

8.1.6. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E GESTÃO DO CONHECIMENTO ............................................................................................................................................ 73

8.1.7. DOAÇÕES ......................................................................................................................................................................................................................................................................................74

8.2 GESTÃO DE PESSOAS ............................................................................................................................................................................................................................................................74

8.3 ENTENDIMENTOS JURÍDICOS ..........................................................................................................................................................................................................................................79

9. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ..................................................................................................................................................83
9.3.1. MODERNIZAÇÃO DOS GABINETES ................................................................................................................................................................................................................................ 84

9.3.2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO .........................................................................................................................................................................................................................................85

9.3.3. INDICADORES FINALÍSTICOS  ..........................................................................................................................................................................................................................................85



SUMÁRIO

9.3.4. GESTÃO DE PROJETOS NA INSTITUIÇÃO...................................................................................................................................................................................................................87

9.3.5. PORTFÓLIO DE PROJETOS ................................................................................................................................................................................................................................................87

9.3.6. MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÕES ISO 9001:2015 ......................................................................................................................................................................87

9.3.7. RESULTADOS DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO MPF ..............................................................................................................................................................................88

9.3.8. SISTEMA ELETRÔNICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA .........................................................................................................................................................89

9.3.9. SEGURANÇA INSTITUCIONAL ...........................................................................................................................................................................................................................................90

10. SERVIÇOS AO CIDADÃO ....................................................................................................................................................................93
10.3.1. SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO ........................................................................................................................................................................................................................94

10.3.2. OUVIDORIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................94

10.3.3. CORREGEDORIA .......................................................................................................................................................................................................................................................................95

11. APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA .............................................................................................................. 97

12. ATUAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO .....................................................................................101
12.1.1. RESOLUÇÕES ...........................................................................................................................................................................................................................................................................102

12.1.2. RECOMENDAÇÕES ................................................................................................................................................................................................................................................................102

12.1.3. SÚMULAS .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 103

12.1.4. ENUNCIADOS ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 103

12.1.5. PORTARIAS ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 103

12.1.6. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES ............................................................................................................................................. 106

12.1.7. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: CNMP E MP/RJ (SINALID) ...............................................................................................................................................................107

12.1.8. GOVERNANÇA ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 108

12.1.9. NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PE-CNMP) .......................................................................................................................................................................................... 108

13. LINHA DO TEMPO ................................................................................................................................................................................115
SET 2017 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................116

OUT 2017 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 117

NOV 2017 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................119

DEZ 2017 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 123

JAN 2018 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 128

FEV 2018 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 130

MAR 2018 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 136

ABR 2018 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................143

MAI 2018 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 150

JUN 2018 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 156

JUL 2018 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 163

AGO 2018 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 167



APRESENTAÇÃO 

A corrupção e a insegurança pública elevaram-se no Brasil e o combate a elas tornou-se prioridade para 
os brasileiros. São graves problemas que se somaram à profunda desigualdade social, às dificuldades de 

tratamento de saúde, à baixa qualidade da educação pública e aos vastos danos ambientais. Os brasileiros 
reclamam celeridade, zelo e cuidado no trato da coisa pública pelo sistema de justiça.

Para enfrentar essa realidade, adotei uma linha de atuação que atribui alta relevância à função criminal, e 
semelhante ênfase à defesa dos direitos humanos, à proteção ambiental e à defesa de indígenas e minorias. 
Com o propósito de dar maior efetividade e resolutividade à atuação do Ministério Público, tenho assegurado 
os meios para que todas as competências reservadas a esta magistratura sejam bem exercidas.

Com o intuito de garantir que ninguém esteja acima da lei e reforçar o combate à corrupção, defendi a 
execução da pena após condenação em segunda instância, a imprescritibilidade do ressarcimento do dano ao 
erário causado por ato de improbidade administrativa, e apoiei o fim do foro por prerrogativa de função. No 
período de um ano, desde 18 de setembro de 2017, ajuizei 46 denúncias, uma por semana. Nesse período, 19.062 
manifestações judiciais e extrajudiciais foram encaminhadas ao STF, STJ e TSE, foros onde a procuradora-
geral da República é titular do ofício.

Por entender que a democracia exige eleições justas e livres, com competitividade assegurada por disputas 
paritárias, defendi equidade de gênero, direito à identidade social dos transgêneros e os interesses das 
minorias. Em outra frente, orientei os procuradores regionais eleitorais para que atuem no sentido de impedir 
que o dinheiro público financie campanhas de inelegíveis.

As verdadeiras democracias são as que, a par de assegurar eleições justas e livres, também garantem a 
dignidade humana e os direitos fundamentais. Para que ninguém esteja abaixo da lei, ampliei a rede de defesa 
de direitos fundamentais, como a preservação ambiental, a erradicação do trabalho escravo e a defesa dos 
povos indígenas e ciganos, além da liberdade de expressão, de reunião e de associação.

Este Relatório de Atividades resume o trabalho feito, com dados quantitativos e qualitativos, nos últimos 12 
meses, por área de atuação. Visa a dar transparência às teses e ao modo como o MP promove o cumprimento 
da Constituição, das leis e dos atos internacionais, na perspectiva dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). É meio de prestação de contas do trabalho do Gabinete da 
Procuradora-Geral da República em suas múltiplas funções, com o apoio das secretarias a ela vinculadas.

A equidade de gênero – objeto do ODS 5 – é tratada com relevância e prioridade nesta gestão. Além de 
manifestações jurídicas apresentadas ao STF e ao TSE, promovi, em parceria com a Escola Superior do 
Ministério Público da União, a 1ª Conferência Nacional das Procuradoras da República para diagnosticar a 
atratividade desta carreira para mulheres e identificar os desafios para o exercício de suas atividades e para 
evolução na carreira.

O Relatório foi dividido por áreas de atuação: Criminal, Direitos Humanos, Eleitoral, Administrativo e o projeto 
especial MPF Cidadão - 30 anos. Destaca as teses jurídicas defendidas nos tribunais superiores. Traz ainda 
informações acerca da gestão no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), órgão que presido. No 
CNMP, impulsionei o Sistema Nacional para Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas (Sinalid) e a 
defesa ambiental. Para isso, lancei a ideia de criar o Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente, que 
já conta com a adesão de procuradores-gerais de 16 países.

Boa leitura!

Raquel Elias Ferreira Dodge
procuradora-geral da República
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1.1 ATUAÇÃO DA PGR EM NÚMEROS 

Entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro de 2018, o Gabinete da Procuradora-Geral da República 
produziu 19.062 manifestações judiciais e extrajudiciais. Desse total, 14.673 foram encaminhadas ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
São múltiplas as petições e pretensões: de ciências a denúncias; de pedidos de abertura de inquéritos a 
compartilhamento de provas e informações. Considerando apenas as denúncias, o total é de 46, uma a cada 
sete dias. Desse quantitativo, 32 foram apresentadas ao STF e 14 ao STJ. No caso das denúncias envolvendo 
pessoas com prerrogativa de foro no STF, quatro são decorrentes de investigações realizadas no âmbito da 
Operação Lava Jato no STF.

Das manifestações que saíram do Gabinete da PGR para o STF e STJ, 30% foram apresentadas em 
inquéritos. Ao todo foram 1.841 petições, sendo 85 referentes a pedidos de instauração de novas apurações 
e o restante de natureza variada, como indicação de diligências, medidas cautelares e respostas a 
manifestações apresentadas pela defesa de investigados. Outro dado a se destacar foi a quantidade de 
medidas cautelares requeridas pela PGR nas investigações em curso nesses tribunais, que totalizaram 112 - 
entre quebras de sigilos, buscas, apreensões e prisões. 

Ao relator da Operação Lava Jato, no STF, ministro Edson Fachin, foram enviados pedidos para 
assegurar o cumprimento imediato e integral dos acordos firmados com colaboradores, como no caso 
dos 77 executivos da Construtora Odebrecht. O propósito é o de assegurar a recuperação de valores 
desviados, o pagamento de multas, indenizações de vítimas, ressarcimento ao erário, bem como o 
cumprimento de penas corporais, como prisões e outras medidas alternativas ao cárcere.

A PGR impulsionou todos os acordos de colaboração já firmados, defedendo a homolação judicial 
e reajustando cláusulas, quando necessário. Além disso, novos acordos foram firmados os quais, por 
determinação judicial e legal, permanencem sob sigilo. 

A atuação da PGR em Ações Diretas e Inconstitucionalidade (ADIs) foi outro destaque do trabalho. No 
período, foram ajuizadas 12 novas ADIs e apresentadas manifestações em 366 ações em curso. Os assuntos 
tratados nestas ações incluem definição da idade mínima para matrícula no ensino fundamental; limites 
de autofinanciamento eleitoral; competência da Justiça Militar para julgar militares acusados de crimes 
comuns contra civis, e inconstitucionalidade de decreto de indulto de natal, que previu a possibilidade de 
desobrigar condenados ao pagamento das penas patrimoniais e não apenas das relativas à prisão, além 
de permitir a paralisação de processos e recursos em andamento.

Para reforçar teses jurídicas e pretensões do Ministério Público nos processos em curso na Suprema 
Corte, a procuradora-geral da República intensificou a prática de enviar memoriais aos ministros. Desde 
o início da gestão, foram apresentados 66 memoriais. O instrumento foi utilizado para defender o 
posicionamento institucional da procuradora-geral da República em temas como o início da execução 
de pena após decisão condenatória em segunda instância, a defesa da validade de provas obtidas em 
acordos de colaboração ainda que estes tenham sido rescindidos, e a imprescritibilidade do prazo para as 
ações de ressarcimento ao erário em casos de improbidade administrativa. Também foram elaborados 
memoriais para reforçar pretensões de recebimento de denúncias e condenação de denunciados.  

O trabalho também foi intenso na função eleitoral. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram encaminhadas 
8.564 manifestações. Além disso, teses importantes têm sido defendidas, como a autoidentificação de gênero, 
e o percentual do fundo eleitoral e do tempo destinado à propaganda de mulheres. 

A cooperação internacional é outra atuação que foi intensificada. Foram instaurados 904 procedimentos 
de cooperação internacional para dar cumprimento às solicitações de assistência jurídica ativas e passivas 
em matéria cível, penal e de alimentos internacionais que tramitam na Unidade.
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Manifestações judicias e extrajudiciais 19.062

Denúncias (STF e STJ) 46

Ratificação de denúncias (STF e STJ) 21

Total de pessoas denunciadas 144

Medidas cautelares1 (STF e STJ) 112

Relatórios produzidos pela SPPEA para subsidiar investigações do Gabinete da PGR 105

Manifestações encaminhadas ao TSE 8.564

Procedimentos de cooperação internacional instaurados 904

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (inicial) 12

Manifestações em ADI 366

Memoriais 66

Pedidos de preferência em julgamentos 20

Pedidos de instauração de inquéritos 85

Pedidos de arquivamentos (auto judiciais – STF e STJ) 164

Pedidos de declínio de competência (auto judicial) 241

19.062  
MANIFESTAÇÕES 

ENCAMINHADAS DA PGR 
 AO STF, STJ E TSE 

46  
DENÚNCIAS  
UMA A CADA 

SETE DIAS

1 Buscas e apreensões, prisão, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático.
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2.1 ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO: NOVA ESTRUTURA E SEUS RESULTADOS 

A área Criminal é prioridade na atual gestão da Procuradoria-Geral da República e um dos principais 
objetivos é o combate à corrupção. Para melhor instrumentalizar essa atividade institucional, foi criada 

(Portaria nº 968, de 18 de setembro de 2017) uma nova estrutura de trabalho, que instituiu 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).  

Essas duas Secretarias têm a função de auxiliar a PGR na avaliação e providências adotadas nos processos 
judiciais e procedimentos extrajudiciais que tramitam nos dois tribunais superiores. Integram a SFPO/STF 
e a SFPO/STJ treze procuradores e um promotor de Justiça, que atuam em auxílio à PGR e ao vice-PGR, e 
41 assessores de apoio jurídico e administrativo.

2.1.1. ATUAÇÃO CRIMINAL PERANTE O STF

À Secretaria da Função Penal Originária no STF estão vinculados todos os processos criminais originários 
que tramitam perante o STF, inclusive os que integram o acervo do GT Lava Jato. Há também a atuação 

da SFPO/GT Lava Jato em procedimentos outros de natureza criminal (habeas corpus, reclamação, ADI e 
ADPF etc.) considerados estratégicos ou relevantes pela pertinência e relação a temas jurídicos tratados nos 
processos criminais originários.

Vincula-se à SFPO o acervo do GT Lava Jato formado a partir de desdobramentos da Força-Tarefa 
de Curitiba e que se encontra, no STF, majoritariamente sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Pela 
complexidade e dinamismo das investigações, atualmente tramitam sob a atribuição do GT Lava Jato outros 
casos especiais, inclusive, com interface das forças-tarefas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A atuação está dividida entre procedimentos judiciais e extrajudiciais. Nos judiciais, segundo registros 
extraídos do sistema Único21, no período de 18 de setembro de 2017 a 10 de setembro de 2018, foram 
produzidas 4.064 petições/manifestações. Os destaques constam do quadro a seguir.

Em consonância com os objetivos de conferir efetividade e celeridade na atuação criminal, desde o início 
do trabalho, houve a preocupação com a redução do acervo. A tabela a seguir apresenta a situação dos 
processos judiciais e procedimentos extrajudiciais na SFPO e do GT Lava Jato de forma discriminada.

2 O sistema Único é o sistema de tramitação documental e processual de todas as unidades do Ministério Público Federal.

QUANTITATIVO DAS PRINCIPAIS PEÇAS PRODUZIDAS NA SECRETARIA DA FUNÇÃO PENAL 
ORIGINÁRIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 TOTAL 
SFPO/STF

LAVA JATO

Denúncias 32 4

Ratificações de denúncia 18

Alegações finais 44 21

Medidas cautelares 75 40

Recursos (razões, contrarrazões e reclamações) 220 120

Requerimentos de instauração de inquérito policial 75 25

Pedidos de declínio de competência 190 32

Promoções de arquivamento de inquéritos 109 15

Propostas de transação penal ou suspensão condicional do processo 6
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2.1.2. ATUAÇÃO CRIMINAL PERANTE O STJ 

O trabalho da procuradora-geral perante o Superior Tribunal de Justiça é realizado com o auxílio 
do vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia. O acervo é composto por ações penais, 
inquéritos e sindicâncias envolvendo autoridades com prerrogativa de foro por função perante a Corte: 
governadores de Estado, desembargadores federais e estaduais, membros dos Tribunais de Contas 
dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios e membros que oficiem perante os Tribunais. Assim 
como a SFPO/STF, a Secretaria da Função Penal Originária no STJ tem como missão a atuação célere, 
tempestiva e de caráter resolutivo dos casos. Três membros auxiliares atuam com dedicação exclusiva 
em procedimentos extrajudiciais e processos judiciais. Entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro 

ACERVO SECRETARIA DA FUNÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO STF

ACERVO EM: 18/9/17 ENTRADA SAÍDA ACERVO EM: 10/9/18

Processos judiciais 245 3.976 4.032 189

Procedimentos 
extrajudiciais

656 343 461 538

RELAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS QUAIS FOI APRESENTADA DENÚNCIA NO STF

  27/8/2018
INQ 4671

  14/6/2018

 AC 4375, 4376, 4383  
E 4384 (INQ 4720) 

  30/4/2018

 INQ 4342 

  30/4/2018

 INQ 3911 

  30/4/2018
INQ 4229 

  30/4/2018
INQ 4596 

  12/4/2018
INQ 4694 

  12/4/2018
INQ 4695 

  27/3/2018
INQ 3515 

  27/3/2018
INQ 4417 

  27/3/2018
INQ 4657

  27/3/2018
PET 7178 

  27/3/2018
INQ 4306

  19/3/2018
INQ 4343 

  19/3/2018
INQ 4485 

  14/3/2018
INQ 4125 

  31/1/2018
INQ 3620

  31/1/2018
INQ 3678 

  31/1/2018
INQ 4504 

  18/1/2018
INQ 4667 

  18/12/2017
INQ 3699 

  18/12/2017
INQ 4477 

  18/12/2017
INQ 3884 

  18/12/2017
INQ 3851

  18/12/2017
INQ 3639 

  11/12/2017
INQ 4357 

  5/12/2017
INQ 3701 

  4/12/2017
INQ 4633 

  4/12/2017
INQ 3598 

  14/11/2017
INQ 4641 

  13/11/2017 
PET 7115 E 7165 

  24/10/2017 
INQ 3975

GT LAVA JATO

ACERVO EM: 18/9/17 ENTRADA SAÍDA ACERVO EM: 10/9/18

Processos judiciais 89 1.942 1.907 124

Procedimentos 
extrajudiciais

62 102 40 124

Obs.: Este aumento no acervo decorre da abertura, na nova gestão, de um procedimento específico 
para promover a execução de cada acordo de colaboração premiada.
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de 2018, foram produzidas e enviadas ao STJ 1.505 manifestações distribuídas em 17 classes processuais. 
Desse quantitativo, 325 no âmbito das ações penais em curso na Corte; 401 em inquéritos, e 198 em 
sindicâncias. O quadro a seguir retrata as mais significativas.

2.1.3. PRINCIPAIS OPERAÇÕES

Com o objetivo de reunir provas de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais, organização 
criminosa e tráfico de influência, tendo como investigados agentes públicos com prerrogativa de foro tanto no 
STF quanto no STJ, foram realizadas operações para cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão, com 
acesso a dados e informações telemáticas e de mídias; prisões temporárias e preventivas e ações controladas.

No caso das investigações vinculadas ao STF, essas medidas foram realizadas nas chamadas operações Registro 
Espúrio, Cui Bono (4ª fase), Skala; “corrupção de testemunhas”, e outras que não receberam uma denominação 
específica e que tiveram como alvo autoridades de tribunais e parlamentares. Já nos casos que tramitam no STJ, 
houve medidas cautelares nas operações Acrônimo, La Muralha, Toth, Reis do Gato e Quinto do Ouro. 

QUANTITATIVO DAS PRINCIPAIS PEÇAS PRODUZIDAS PELA SECRETARIA DA FUNÇÃO 
PENAL ORIGINÁRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TOTAL 

Denúncias 14

Ratificações de denúncia 3

Medidas cautelares 55

Recursos (razões, contrarrazões e reclamações) 18

Requerimentos de instauração de inquérito policial/sindicância 10

Pedidos de declínio de competência 51

Promoções de arquivamento de inquéritos/sindicância 60

RELAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS QUAIS FOI APRESENTADA DENÚNCIA NO STJ

  31/8/2018
 INQ 1238

  13/7/2018
INQ 1129

  12/6/2018
 INQ 1106

  23/5/2018
 NF N. 1.00.000.002970 

/2017-41
  15/5/2018

 INQ 1205
  25/4/2018

SD 576
  18/4/2018

 SD 643

  6/4/2018
 INQ 1156

  2/4/2018
 INQ 1104

  27/3/2018
 INQ 1201

  26/3/2018
INQ 1086

  16/3/2018
INQ 1088

  02/3/2018
INQ 1139

  1/12/2017
SD 546

ACERVO SECRETARIA DA FUNÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO STJ

ACERVO EM: 18/9/17 ENTRADA SAÍDA ACERVO EM: 10/9/18

Processos judiciais 41 1.941 1.894 88

ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO
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2.1.4. ACOMPANHAMENTO PRIORITÁRIO DE PROCESSOS

A partir de levantamentos específicos no acervo de autos judiciais em trâmite no STF e no STJ, a procuradora-
geral da República peticionou à Corte para uma tramitação prioritária e para inclusão em pauta de ações penais 
com possibilidade de prescrição. Também tem atuado na perspectiva da efetividade da persecução criminal, 
mediante pedidos de execução imediata da pena no caso de acórdãos condenatórios, inclusive para evitar que 
sucessivos recursos possam impedir o cumprimento de acórdão condenatório. No período, foram apresentados 
peticionamentos específicos da PGR para essa finalidade em 20 casos. Dentre os processos que tiveram pedidos de 
prioridade no STF, destacam-se pleitos para a execução imediata das penas impostas a Paulo Maluf, João Rodrigues, 
Acir Gurgacx e Ivo Cassol. Já no STJ, o expediente foi utilizado com o propósito de agilizar o julgamento em seis ações 
penais contra vários denunciados, dentre eles, Confúcio Moura, Simão Jatene, Neudo Campo e Sérgio Nader.

2.1.5. DEFESA DO SISTEMA ACUSATÓRIO 

Desde julho de 2018, a PGR tem se posicionado, por meio de manifestações, recursos e memoriais, na defesa 
do sistema acusatório, em razão de recentes decisões monocráticas de Ministros da Corte, que passaram 
a determinar o arquivamento de investigações criminais, principalmente as que são desdobramentos de 
colaborações premiadas.

Raquel Dodge defende a adoção plena do sistema penal acusatório – em substituição ao sistema inquisitorial, 
de raízes medievais, vigente até a Constituição de 1988 – de modo a separar nitidamente as funções de acusar, 
defender e julgar; a garantir a atribuição constitucional do Ministério Público como titular exclusivo da ação 
penal pública, responsável por acusar ou arquivar; a garantir a paridade de armas no processo penal; a instituir 
um sistema argumentativo em torno dos fatos e da lei e a enfatizar a isenção judicial, para o fim de elevar a 
credibilidade da atuação judicial e alcançar o justo, na efetividade da prestação jurisdicional.

ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO

Entrega de memoriais a ministros tem o propósito de reforçar posicionamento do MPF em relação a temas em julgamento
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2.1.6. ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS

O acompanhamento do julgamento de processos considerados prioritários pelo GAB/PGR também ocorre 
por meio de memoriais, que são entregues aos ministros que integram as Turmas ou o Plenário do STF, como 
uma forma de destacar os principais pontos argumentativos da procuradora-geral da República em questões 
consideradas de relevância institucional.  

No caso da defesa da constitucionalidade da execução provisória da pena, a PGR apresentou memoriais por 
ocasião do julgamento das ADCs 43 e 44 e durante análise de apreciação dos Habeas Corpus nº 136.720, nº 144.712, 
nº 146.818 e nº 152.752. Nessas ocasiões, defendeu a manutenção do entendimento formado pela Suprema Corte 
no fim de 2016, de que o recolhimento à prisão após o julgamento em segunda instância não exige o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória.

A defesa da titularidade exclusiva do Ministério Público para celebrar acordo de colaboração, objeto da ADI nº 
5.508, também foi tema de memorial enviado pela PGR ao STF. Na peça, encaminhada em junho de 2018, Raquel 
Dodge destacou que, na condição de titular exclusivo da ação penal, conforme estabelece a Constituição Federal, o 
Ministério Público tem a função de acompanhar todas as etapas da acusação, desde a investigação até a execução 
da pena e garantir o cumprimento dos termos do acordo, nos limites em que homologado pelo Poder Judiciário.

No mês de maio, a PGR encaminhou memorial no âmbito da ADPF 444, referente à decisão – até então liminar – 
que suspendeu conduções coercitivas, implementadas com base no poder geral de cautela do juiz e no art. 262, do 
Código de Processo Penal. A PGR destacou a compatibilidade da medida com o devido processo legal constitucional 
e que tem como propósitos assegurar a correta identificação de investigados e réus para colocar em marcha a ação 
penal, apresentar o réu ao seu juiz natural e promover a eficácia do processo penal dando-lhe impulso e celeridade.  

Outros temas considerados estratégicos para o MPF destacados por memoriais foram a alteração do regime e 
da forma de cumprimento de pena por parte do ex-prefeito Paulo Maluf (HC nº 152.707); a decisão da Corte que 
conferiu elegibilidade ao ex-senador Demósthenes Torres, apesar das consequências legais decorrentes da decisão 
do Senado Federal de cassação do mandato do parlamentar (Reclamação nº 29.870). 

Recentemente, durante o julgamento do RE nº 852.475/SP, a PGR também apresentou memorial para reforçar 
a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário quanto ao dano decorrente de ato de 
improbidade administrativa, em razão do disposto no art. 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que estabelece 
que o ressarcimento ao erário não é sanção, mas recomposição do patrimônio público e, por isso, imprescritível. 

2.1.7. APOIO À INVESTIGAÇÃO: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, PESQUISA, PERÍCIA E ANÁLISE

As alterações estruturais implementadas no início da gestão incluíram mudanças na Secretaria de Pesquisa, 
Perícia e Análise (Sppea), que incorporou a Assessoria de Apoio Técnico à Investigação (AATI) e na Secretaria de 

INQUÉRITOS ARQUIVADOS SEM PRÉVIA PROMOÇÃO DO MPF

INQUÉRITO
DATA DE  

ARQUIVAMENTO
DATA DO  
RECURSO

4.442 11 de junho 28 de junho

4.244 1 de agosto 6 de agosto

4.429 8 de junho 2 de julho

4.391 29 de junho 30 de julho

4.393 29 de junho 30 de  julho

4.441 2 de julho 30 de julho

4.419 11 de setembro (manifestação prévia) 5 de setembro

4.420 21 de agosto 24 de agosto

4.454 6 de agosto 27 de agosto

ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO
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Cooperação Internacional (SCI). Áreas essenciais para a atividade-fim dos membros do MPF, a SCI e a Sppea 
têm atuação de alcance nacional e atendem a pedidos apresentados pelas 33 unidades do Ministério Público 
Federal. Embora a atividade dessas unidades não seja restrita à esfera criminal, a matéria penal responde pela 
maior parte das demandas.

No caso da SCI, por exemplo, entre setembro de 2017 e junho de 2018, foram abertos 904 Procedimentos de 
Cooperação Internacional, relativos a solicitações de assistência jurídica, ativas e passivas: 510 passivas e 394 ativas. 

Ainda com foco na celeridade e efetividade das investigações criminais transnacionais, o MPF passou 
a integrar a Rede Especializada de Procuradores Anticorrupção da Associação Ibero-Americana de 
Ministérios Públicos (Aiamp) e a Rede Judiciária Europeia (EJN). A Instituição integra outras seis redes 
ligadas a temas como recuperação de ativos, tráfico de seres humanos e tráfico de drogas.

Os Procedimentos de Cooperação Internacional (PCIs) do Gabinete da Procuradora-Geral da República 
envolvem pedidos de informações sobre imóveis localizados no exterior; bloqueio e posterior repatriação 
de recursos públicos brasileiros desviados de empresas públicas; cópia de documentos relativos à 
empresa, especialmente cópia de atos constitutivos e de procurações destinadas a terceiros ou a 
beneficiários; identificação de bens imóveis, contas bancárias, investimentos, aplicações financeiras e 
outros ativos.

No âmbito da Operação Lava Jato, a SCI recebeu 113 pedidos de cooperação de 24 países e encaminhou 
69 pedidos de cooperação jurídica a 22 países. O objetivo dos pedidos é instrumentalizar e auxiliar 
investigações criminais em curso na PGR e nas demais forças-tarefas

Cooperação Ativa Internacional
394 pedidos feitos a 54 países

Alemanha
África do Sul
Andorra
Angola
Argentina
Austrália
Áustria

Bahrein
Bélgica
Bolívia
Cabo Verde
Canadá
Chile
China

Colômbia
Cuba
Equador
Espanha
EUA
França
Gana

Grécia
Guiana Francesa
Guiné-Bissau
Haiti
Holanda
Hong Kong
Ilha de Man

Ilhas Virgens Britânicas
Irlanda
Israel
Itália
Japão
Líbano
Luxemburgo

Malásia
México
Nigéria
Noruega
Nova Zelândia
Panamá
Paraguai

Peru
Portugal
Reino Unido
República Dominicana
República Tcheca
Rússia
Senegal

Suécia
Suíça
Turquia
Uruguai
Venezuela

18 de setembro de 2017 a 30 de junho de 2018
Fonte: Sistema Único/MPF.

ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO
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A contribuição da Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise nas investigações criminais também foi 
significativa.  No período, houve o acréscimo de base de dados disponíveis para investigação na ordem 
de 16%; aumento médio de produtividade na realização de perícias na ordem de 14,5%. O passivo de 
inquéritos e processos vinculados ao Gabinete PGR (PGR e VPGR) aguardando análise diminuiu de 87 
para 43, representando queda de 45% e foram produzidos, para subsidiar as investigações em curso, 
vinculadas ao Gabinete da PGR, 105 relatórios de análise.

Outra providência, adotada com o propósito de impulsionar as investigações, foi o desenvolvimento 
da versão 2018 do Sisconta Eleitoral, utilizado para a identificação de situações de inelegibilidade, de 
irregularidades nas arrecadações e nos gastos de campanha, de doações acima do limite legal e de 
movimentações bancárias de campanha.

Cooperação ativa na Lava Jato
69 pedidos feitos a 22 países

Alemanha
Andorra
Angola 
Canadá
Colômbia
Espanha

EUA
França
Hong Kong
Ilha de Man
Ilhas Virgens Britânicas
Irlanda

Luxemburgo
Noruega
Nova Zelândia
Panamá
Peru
Portugal

Reino Unido
Senegal
Suíça
Uruguai

18 de setembro de 2017 a 30 de junho de 2018

ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO
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DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA

3.1 DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA 

A preocupação e a priorização de temas de direitos humanos foram externalizadas pela procuradora-
geral da República e presidente do CNMP, Raquel Dodge, já na formação das equipes de trabalho, com 

a criação – nos dois órgãos – das secretarias de Direitos Humanos e Defesa Coletiva. Desde então, essa 
atuação tem como foco as seguintes linhas de trabalho:  apresentação de manifestações e pareceres em 
procedimentos jurídicos como Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) e reclamações, emissão de 
recomendações, promoção e participação em eventos nacionais e internacionais.

Ainda no primeiro mês de gestão, a PGR participou da reunião ordinária do Conselho Nacional de Direitos 
Humanos (CNDH). Foi a primeira vez que um chefe do MPF e do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) esteve pessoalmente nas discussões da pauta do órgão. Raquel Dodge destacou que é preciso 
reforçar a atuação do MPF na matéria de direitos humanos. O tema também foi abordado no XXII Congresso 
Nacional do Ministério Público promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) e pela Associação Mineira do Ministério Público (AMMP).

A lista de assuntos relacionados a direitos humanos pautada pelo Gabinete da Procuradora-Geral da 
República desde setembro de 2017 é extensa e não se restringe às secretarias específicas. A atuação ocorre de 
forma transversal, incluindo áreas como a Eleitoral, Criminal e as secretarias Geral e Jurídica. Neste período, 
houve ações em defesa da dignidade da pessoa humana em matérias relacionadas à população indígena, de 
presos, de mulheres, de transgêneros, profissionais de comunicação, entre outros.  As vítimas do trabalho 
escravo contemporâneo mereceram atenção especial. Seja na reação à medida do Poder Executivo de mudar 
o conceito de trabalho, seja na defesa da constitucionalidade da divulgação da já consagrada “lista suja”.

A possibilidade de propor ao Superior Tribunal de Justiça a federalização de crimes que tiveram 
repercussão nacional e que permanecem sem esclarecimentos – caso das  chacinas ocorridas em 1994 e 
1995 na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão e os assassinatos da vereadora Marielle Franco 
e de seu motorista Anderson Gomes -  são objeto de Procedimentos Preparatórios em andamento na PGR.  

Em outra frente de defesa de Direitos Humanos, foram instaurados procedimentos para acompanhar 
os pedidos de extradição recebidos pelo Brasil e o cumprimento, pelos Estados estrangeiros requerentes, 
das garantias previstas na Constituição Federal brasileira que proíbe penas de morte, superiores a 30 

PGR esteve em reunião ordinária do CNDH. Foi a primeira vez que um chefe do Ministério Público Federal participou do colegiado
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DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA

anos ou perpétua, ou de caráter desumano ou cruel.
Também merece destaque a atuação  em procedimentos relacionados à Ditadura Militar.  No STF, a 

PGR pediu o desarquivamento e o julgamento de cinco agentes acusados de envolvimento na morte do 
ex-deputado Rubens Paiva, além de determinar o acompanhamento das investigações do assassinado de 
Vladmir Herzog. A expectativa é de que, a partir desses casos, o Supremo retome a discussão da Lei da 
Anistia, que tem impedido a responsabilização penal de acusados de crimes ocorridos no período.

3.1.1. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

A competência do Ministério Público para a defesa do meio ambiente advém de determinação 
constitucional e de vários preceitos normativos. Para dar efetividade a essa relevante missão, a procuradora-
geral da República tem atuado tanto no plano nacional quanto no internacional e abordado vários temas: 
o direito dos povos à água potável e ao saneamento básico , a preservação da Amazônia e do Cerrado,  a 
necessidade de as nações protegerem defensores do meio ambiente, além de adotar uma atuação firme 
para o combate aos crimes ambientais e assegurar a reparação dos danos e a indenização das vítimas de 
práticas como o desmatamento.

ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

Em 20 de março, a procuradora-geral da República anunciou a criação do Instituto Global do Ministério Público 
para o Ambiente, durante o 8º Fórum Mundial da Água (FMA). O objetivo é reunir membros dos Ministérios 
Públicos do Brasil e do mundo em torno de temas ligados à proteção dos recursos naturais, sobretudo a água.

O instituto também tem como propósito apoiar os membros dos MPs dos países signatários na execução 
da legislação ambiental nacional e internacional, com o objetivo de proteger a saúde pública, alcançar 
o desenvolvimento sustentável e evitar a prática de crimes ambientais. O organismo visa promover o 
maior intercâmbio de informações entre os países, assim como o compartilhamento de experiências em 
investigações, processos e sanções na área ambiental.

Criação do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente foi anunciada durante o 8º Fórum Mundial da Água
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Um dos objetivos é defender a água como um direito humano fundamental e garantir a todos o acesso à 
Justiça. A ampla adesão ao documento demonstra a importância de reunir as instituições responsáveis por 
provocar o Judiciário a resolver conflitos em um único organismo internacional. O instituto já conta com a 
adesão de MPs de 16 países.

Também aderiram ao documento a Associação 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).

Durante o FMA, a Procuradoria-Geral da República sediou o Colóquio Latino-Americano Água, Vida e 
Direitos Humanos. Foram apresentadas as realidades hídricas de diversos países da região, os problemas 
enfrentados, as necessidades de investimentos e de ampliação do acesso à água, principalmente pelas 
populações mais carentes. Além disso, o MP brasileiro participou do FMA com um estande, no qual cidadãos 
puderam conhecer a atuação da Instituição na defesa do meio ambiente, bem como deixar sugestões em 
árvore montada no local. A iniciativa tem como objetivo aproximar o Ministério Público da sociedade.

A próxima etapa na criação do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente será uma nova 
reunião em 2019 para aprofundar os debates e consolidar o estatuto, bem como criar o Comitê Executivo 
Temporário e as regras gerais de atuação da entidade, com o apoio de mais países.

Em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a Procuradoria-Geral da República 
realizou evento com a participação 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 de um projeto que busca a 
implantação de um novo modelo econômico para a Amazônia. 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. A conferência reuniu especialistas brasileiros e franceses com o 
objetivo de debater alternativas administrativas, 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.

PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE 

A atual gestão deu amplo apoio ao projeto que busca promover a responsabilização civil dos 
infratores para diminuir a sensação 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 grupo vai analisar mais de 1,5 mil laudos periciais 
produzidos na fase 2 do projeto e propor ações civis públicas contra aproximadamente 2,3 mil pessoas e 
empresas identificadas como responsáveis pelos desmatamentos em área igual ou superior a 60 hectares 
registrados na Amazônia entre agosto de 2016 e julho de 2017. O projeto tem o propósito de garantir, além 
da responsabilização civil do infrator, a necessária reparação do dano ambiental. 

Em junho, 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 Raquel Dodge, a 
defesa do meio ambiente não é uma opção, mas um princípio constitucional que demanda diálogo, 
inclusive com o Poder Judiciário.

DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA
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O DESAFIO DE PROTEGER QUEM PROTEGE A NATUREZA 

Pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU) para o meio ambiente revelou que o Brasil ocupa o 
primeiro lugar no ranking de homicídios de defensores da natureza.  Apenas em 2017, 57 ambientalistas foram 
mortos no país em razão de suas atividades. Em decorrência dessa realidade, o país sediou o lançamento 
mundial da iniciativa da ONU  para direitos ambientais. O propósito do evento foi chamar atenção para a 
necessidade de prevenção e o enfrentamento ao problema.

Convidada para o evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a procuradora-Geral da 
República destacou que, pela atividade que desempenham, os ambientalistas precisam ser reconhecidos 
como defensores de direitos humanos porque não agem em causa própria, mas na defesa de todos, 
inclusive, das futuras gerações.

COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

A constatação de que no país ainda é alta a incidência de trabalho análogo à escravidão é objeto de ações do 
MPF. Essas medidas têm o apoio irrestrito do Gabinete da Procuradora-Geral da República. A PGR tem atuado 
para definir uma estratégia de atuação integrada e compatível com as atribuições dos ofícios de primeira 
instância, da Câmara Criminal (2CCR/MPF) e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). 

Desde o início do seu mandato, mantém interlocução com a Comissão Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo (Conatrae), que apresentou dados que revelam o esvaziamento da pauta de direitos humanos 
e dificuldades na implementação das ações previstas no Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. 

Com esse objetivo, a PGR atuou para a revogação da Portaria nº 1.129/2017, do Ministério do Trabalho. 
Raquel Dodge classificou a norma como um retrocesso à garantia constitucional de proteção à dignidade 
da pessoa. A portaria 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 condição de escravidão. 

Nesse tema, a PGR também participou da abertura do seminário “Impactos da Sentença da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos no Caso Fazenda Brasil Verde”, promovido pela Escola Superior do Ministério Público da 
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União (ESMPU) em parceria com o Conselho para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae). 
Em fevereiro, 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),  trabalhadores resgatados deram voz aos frios números da escravidão contemporânea, 
contando suas histórias de vida marcadas por trabalho desumano, exploração e violência psicológica. Três 
trabalhadores compartilharam o sofrimento de quem vivenciou a face contemporânea da exploração da mão 
de obra em situação análoga à escravidão. A mediação da conversa foi feita pelo jornalista Leonardo Sakamoto. 
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ressaltou que a missão de combater o trabalho escravo tem 
sido muito difícil, com avanços e retrocessos, mas pediu união entre as instituições e a sociedade civil para 
enfrentar as mazelas desse crime contra a dignidade humana.

Esse assunto também foi discutido em Londres, no Foreign & Commonwealth Office (FCO), órgão 
equivalente ao Ministério de Relações Exteriores no Brasil. Em palestra no King’s College, a PGR anunciou 

a criação de uma força-tarefa que vai ajudar a reconstituir o processo sobre trabalhadores mantidos 
em situação análoga à escravidão por mais de uma década na Fazenda Brasil Verde, no sul do Pará. O 
grupo é composto por quatro procuradores que promoverão a coleta de material probatório e a oitiva de 
testemunhas. O objetivo é garantir o cumprimento das medidas impostas pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (Corte IDH) ao Estado brasileiro.

3.1.2. AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE DE GÊNERO

A equidade de gênero, uma das premissas elencadas pela Organização das Nações Unidas como Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5) a ser alcançado até 2030, é pauta prioritária da atual gestão na 
Procuradoria-Geral da República. Como nas outras áreas de atuação, esse trabalho é desenvolvido tanto na 
atuação processual como na articulação de ações integradas a diversos atores sociais. 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu o uso de pelo menos 30% de fundos públicos e 
tempo de propaganda gratuita em campanhas destinadas a mulheres. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
5.617, os ministros do STF acolheram a proposta apresentada pela PGR para assegurar a aplicação dos recursos. 

DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA
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Na avaliação da PGR, as ações afirmativas são necessárias a fim de garantir às mulheres êxito nas eleições.
Em 2018, a PGR também coordenou a mesa-redonda “Mulheres e o Direito à Água - violações de direitos no 

contexto de construção de barragens”. O debate contou com a participação de mulheres membros dos quatro 
ramos do MPU e de duas representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

No âmbito do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Escola Superior do Ministério 
Público da União (ESMPU) promoveram a I Conferência Nacional das Procuradoras da República. Realizado 
em junho de 2018, o evento teve como objetivo principal ouvir as participantes sobre o que as atrai para esse 
serviço público, qual visão têm de seu próprio papel, quais obstáculos e incentivos encontram no exercício 
da profissão e como progridem na carreira. Entre os 1.143 membros da Instituição, 806 são homens e 337, 
mulheres, ou seja, os membros homens representam mais de 70% da carreira de procuradores da República.

A conferência reuniu aproximadamente 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.

EQUIDADE NO ÂMBITO INTERNO DO MPF

A equidade também está presente nos contratos de mão de obra residente. No Sistema de Gestão 
Administrativa (SGA), estão cadastradas informações sobre gênero e raça, a fim de pontuar os avanços obtidos 
pelo MPF nas ações que buscam alcançar a equidade racial e de gênero entre homens e mulheres.

Em abril de 2018, a Procuradoria-Geral da República instituiu mecanismos de inclusão de mulheres em 
situação de vulnerabilidade econômica e de violência doméstica. Por meio da Portaria PGR/MPF nº 191/2018, 
os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados reservarão, no mínimo, 2% das vagas a essas 

Um terço das procuradoras da República discutiu ações voltadas à equidade de gênero
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trabalhadoras. A perspectiva é de que a iniciativa instituída pela Portaria poderá ser replicada em outros ramos 
do MPU ou ampliada para outras unidades do MPF, a critério da chefia da unidade ou ramo interessados. 

Também como forma de respeitar os direitos das mulheres e valorizar a maternidade, houve alteração 
de entendimento jurídico acerca da posse de aprovadas em concurso público do Ministério Público Federal. 
Pelo novo entendimento, a mulher que estiver em licença-maternidade não precisará esperar o fim da 
licença para tomar posse. 

Em março, a PGR assinou a Portaria PGR/MPU nº 7/2018, que dispõe sobre 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 poderá 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. 

3.1.3. DIREITO INDÍGENA

Atenta aos direitos dos povos indígenas e às ameaças de retrocessos legislativos, a PGR enviou reclamação 
ao STF pedindo a suspensão imediata da sentença da 1ª Vara Federal de Dourados (MS), que determinou a 
reintegração de posse da fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Caarapó (MS), em desfavor dos indígenas 
Guarani-Kaiowá.

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 

A Procuradoria-Geral da República realiza projeção especial para comemorar o dia do índio dentro da ação de comunicação #ABRILIndígena
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PGR. As fazendas localizam-se no município de Aquidauana (MS) e estão inseridas em área que é objeto de 
processo demarcatório em curso na Fundação Nacional do Índio (Funai). 

Na ação #AbrilIndígena, Raquel Dodge participou do simpósio “Desafios e perspectivas sobre temas 
atuais dos direitos indígenas no Brasil”, promovido pela ESMPU em parceria com a Câmara de Populações 
Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF (6CCR). A PGR destacou a importância de a situação indígena 
ser abordada em instituições de ensino, como a ESMPU.

Também em abril, Raquel Dodge e membros da 6CCR receberam representantes da Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (Apib) para uma conversa sobre medidas judiciais e extrajudiciais que impactam 
nos direitos de comunidades indígenas de todo o país. Na ocasião, indígenas pediram o auxílio da PGR na 
realização de aulas para lideranças indígenas e para funcionários indigenistas.

Em junho, a PGR apresentou manifestação nos autos do mandado de segurança (MS nº 32.262) ajuizado 
contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 215, de 2000 – conhecida como PEC Indígena, que inclui 
entre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação da demarcação de terras indígenas 
e a ratificação das demarcações já realizadas. Para Raquel Dodge, o ato normativo viola o núcleo essencial 
de diversos direitos fundamentais, dentre eles o direito dos índios às terras tradicionalmente ocupadas, o 
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. E acrescentou que, além da discussão da posse e do reconhecimento 
da tradicionalidade da ocupação da terra, a questão da delimitação das terras indígenas passa pela tutela 
do direito à identidade cultural dos povos indígenas, estando inseparavelmente atrelada à proteção da vida 
e da dignidade dos povos indígenas.

3.1.4. REFUGIADOS E MIGRANTES

O MPF está atento também à questão dos refugiados e migrantes. A atuação da PGR foi decisiva para 
que o Poder Executivo editasse o Decreto nº 9.277, que cria o Documento Provisório de Registro Nacional 
Migratório. Para a PGR, o acesso rápido ao documento de identificação garante os direitos da população 
migrante ou refugiada quanto ao acesso a emprego e a serviços públicos básicos, como o atendimento em 
unidades de saúde e vagas nas escolas.

Sob o enfoque desse trabalho, a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) está coordenando 
o projeto “Atuação em rede: capacitação dos atores envolvidos no acolhimento, integração e interiorização 
de refugiados e migrantes no Brasil”. O objetivo é promover atividades pedagógicas de capacitação para 
os integrantes dos comitês de acolhida e dos grupos de trabalho sobre empregabilidade nos municípios 
participantes do programa.

Em agosto, Raquel Dodge enviou ao STF manifestação pela imediata suspensão do Decreto nº 25.681, 
editado pelo estado de Roraima com o propósito de restringir o atendimento a migrantes. Publicado em 1º 
de agosto, o ato normativo prevê a deportação e a expulsão de pessoas oriundas de países fora do Mercosul, 
além de impor condições para que esses estrangeiros tenham acesso a serviços públicos essenciais, como 
o de saúde, e de estabelecer regras para verificação da documentação das pessoas atendidas. Na prática, a 
medida atingiu os venezuelanos, que tentam ingressar no Brasil fugindo da crise no país vizinho.

3.1.5. EXTRADIÇÃO

Nos processos de extradição, a procuradora-geral da República tem atuado em todos os casos no 
propósito de assegurar o cumprimento das normas de Direito Penal do Brasil e dos países envolvidos, 
desde que observados os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e em tratados 
internacionais que estabelecem parâmetros para o respeito à dignidade humana. Desde o início da gestão, 
houve 108 manifestações em processos de extradição. Como premissa para pareceres favoráveis está a de 
que os países solicitantes não apliquem penas de morte, superiores a 30 anos de reclusão ou perpétua, ou 
de caráter desumano ou cruéis.
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Para ilustrar essa relevante atuação institucional da procuradora-geral da República, destacam-se os 
pareceres apresentados em 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.

3.1.6. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROTEÇÃO A JORNALISTAS

Em audiência pública no Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), em 8 de maio, em Brasília, 
Raquel Dodge defendeu a criação de um marco regulatório mais protetivo a comunicadores que sofrem 
ameaças ou são vítimas de violência em decorrência da atividade profissional no Brasil. O evento reuniu 
jornalistas e radialistas, além de representantes de órgãos como a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (Corte IDH/OEA), o Ministério de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O objetivo foi o fortalecimento da agenda de enfrentamento à violência contra esses profissionais. Raquel 
Dodge explicou que, há anos, acompanha os relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 
que, tão logo assumiu o cargo, pediu que o assunto fosse incluído entre as prioridades do CNMP.

3.1.7. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

Em parceria com a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e com os procuradores-gerais de Justiça, 
a procuradora-geral da República tem atuado com o objetivo de 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 proposta pelo MPF, a determinação estaria sendo 
descumprida por parte dos quase 4 mil municípios destinatários desses recursos. Entre os irregularidades 

verificadas, está a utilização de parte da verba para o pagamento de honorários advocatícios.
A preocupação do Ministério Público Brasileiro externada pela PGR é de que esse dinheiro seja 
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integralmente aplicado em sua finalidade constitucional, que é a de promover a melhoria do ensino básico 
de crianças e adolescentes matriculados na rede pública. A implementação das ações necessárias quanto 
ao acompanhamento da adequada aplicação dos recursos públicos pelos membros do Ministério Público 
conta com o apoio de natureza técnica do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União.
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ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO ELEITORAL

4.1 ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO ELEITORAL 

A função eleitoral é uma das atribuições essenciais do Ministério Público na defesa do Estado Democrático 
de Direito. Desde setembro de 2017, a Procuradoria-Geral Eleitoral tem atuado no combate à corrupção 

eleitoral e na modernização dos métodos de trabalho a fim de assegurar respostas claras e firmes à sociedade. 
Destacam-se, nesse cenário, a atuação na Corte Superior em temas como transgêneros, participação das 
mulheres, promoção de recursos repetitivos no TSE e prestação de contas eleitorais. Ressaltam-se, ainda, 
as ferramentas para o acompanhamento das impugnações de registro de candidaturas, sugestões de 
aprimoramento da regulamentação do TSE, expedição de instruções nacionais, inovações em tecnologia, 
além dos resultados de produtividade processual do período de setembro de 2017 a agosto de 2018.

Em janeiro de 2018, seguindo a tese da procuradora-geral Eleitoral de que a autoidentificação de 
gênero deve prevalecer nas candidaturas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que candidaturas 
de mulheres e homens transgêneros e travestis poderiam ser computadas nas cotas femininas ou 
masculinas, estabelecida pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), de acordo com o gênero com o qual 
se identificam. Nesse diapasão, o TSE também decidiu que candidatos transgêneros poderão utilizar o 
nome social na urna a partir das eleições deste ano. 

Em março de 2018, a PGE, de forma inédita, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que adote 
a sistemática de recursos repetitivos para decidir sobre a possibilidade ou não de doações eleitorais 
superiores a R$ 1.064,10 serem feitas por meio de depósito eletrônico identificado. Os recursos 
repetitivos, previstos no novo Código de Processo Civil, possibilitam o julgamento célere e em massa 
de ações sobre questões jurídicas idênticas. Tais processos ficam suspensos nas instâncias inferiores 
até que o Tribunal Superior decida sobre a controvérsia, a partir de um caso modelo, o que garante 
o julgamento célere e uniforme de todas as demandas no país. A adoção da sistemática do recurso 
repetitivo é fundamental para unificar as decisões tomadas nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) 
sobre a matéria. A medida promove eficiência à solução dos casos, além de evitar grande volume de 
recursos ao TSE. 

Já em maio de 2018, seguindo a tese do Ministério Público Eleitoral, o Plenário do TSE decidiu, por 
unanimidade, que os partidos deverão distribuir pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como Fundo Eleitoral, para financiar candidaturas 
femininas. O TSE também entendeu que o mesmo percentual deve ser aplicado em relação ao 
tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Essa regra deve ser observada 
pelas agremiações já nas eleições gerais de 2018. A posição da PGE é que a medida é necessária 
para promover a igualdade de gênero na política e mudar o atual quadro generalizado de sub-
representação feminina. 

Ainda no primeiro semestre de 2018, a procuradora-geral Eleitoral criou um grupo de trabalho por meio 
da Portaria MPF nº 68/2018, prorrogada pela Portaria MPF nº 382/2018, que apresentou um primeiro 
estudo sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral nos processos de prestação de contas originárias do 
TSE e outro sobre a participação da mulher na política. Os estudos organizaram e subsidiaram atuações 
do ofício eleitoral nestas temáticas, a exemplo das propostas encaminhadas ao TSE sobre a participação 
da mulher na política e a incursão da dinâmica de recursos repetitivos eleitorais em processos de 
prestações de contas. Durante o primeiro ano de gestão, foram realizadas diversas ações para fortalecer 
a segurança jurídica e a eficiência no combate às irregularidades e à corrupção eleitoral, notadamente, 
com a expedição de quatro instruções nacionais para as eleições de 2018:

• 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).



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018 39

ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO ELEITORAL

Em balanço parcial do registro de candidaturas, constatou-se que a maioria das impugnações decorreu 
da Lei da Ficha Limpa. Foram identificadas irregularidades em 1.077 registros de candidaturas, o que 
equivale a 5% dos cerca de 20 mil disponibilizados pela Justiça Eleitoral em todo o país entre candidaturas 
majoritárias e proporcionais. De 15 a 20 de agosto, foram apresentadas 310 ações de impugnação de 
registros e 767 pedidos de diligências. Em relação às impugnações, a maioria (57,5%) refere-se a casos 
de inelegibilidade decorrente da Lei da Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei da Ficha 
Limpa (LC nº 135/2010). Já as inelegibilidades decorrentes de rejeição de contas públicas totalizaram 19% 
das contestações realizadas até a data da divulgação do balanço parcial. 

O Ministério Público Eleitoral também enviou 3 sugestões para o aprimoramento das resoluções do TSE. 
A primeira foi a alteração para tornar expresso o prazo de dois dias para o Ministério se manifestar como 
fiscal da lei após a apresentação das alegações finais das partes. A segunda foi a inclusão de dois incisos no 
rol de documentação —“VII – Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade fornecida 
pelo Conselho Nacional de Justiça” e “VIII – Certidões de nada consta fornecidas pelos Tribunais de Contas 
(Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais de Contas dos Municípios)” — a 
fim de reduzir a possibilidade de se tornarem candidatos os agentes públicos ou particulares que estão 
impedidos de disputar as eleições. Por fim, a terceira sugestão foi a inclusão de parágrafo sobre multa: “§ 
2º Se comprovada a realização e divulgação de enquete no período da campanha eleitoral incidirá a multa 
prevista no § 3º do art. 33 da Lei nº 9.504/1997, independentemente da menção ao fato de não se tratar de 
pesquisa eleitoral”. 

Outra importante área de atuação foi o estreitamento do diálogo e a aproximação da atuação da 
Procuradoria-Geral Eleitoral com os Ministérios Públicos Estaduais. Entre outras ações, realizou-se reunião 
com o apoio dos procuradores-gerais de Justiça e a participação de representantes da função eleitoral de 
25 estados da Federação. Na ocasião, os membros expuseram as dificuldades enfrentadas, assim como as 
boas práticas desenvolvidas, além de apresentar sugestões para aprimorar o diálogo com as Procuradorias 
Regionais Eleitorais e a própria PGE, incluindo ações no planejamento da função eleitoral. Entre as 
propostas está a elaboração de normas gerais para o funcionamento e a organização do Ministério Público 
Eleitoral brasileiro composto por membros dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal — atualmente em 
desenvolvimento.

Como resultado da aproximação com outras instituições, destaca-se o acordo entre o MP Eleitoral e o 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas. A parceria firmada em 2018 prevê o compartilhamento 
de informações para facilitar a identificação de candidatos inelegíveis e dar maior efetividade ao combate 
a irregularidades eleitorais, como caixa dois, compra de votos, abuso de poder e uso da máquina 
administrativa. A medida facilita a identificação de possíveis candidatos inelegíveis, visto que a Lei da Ficha 
Limpa impede a candidatura de agentes públicos que tiveram suas contas rejeitadas por irregularidade 
insanável configurando ato doloso de improbidade administrativa. Em relação à produtividade na matéria, o 
gráfico abaixo, apresenta o volume mensal de manifestações da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) que, de 
18 de setembro de 2017 a 10 de setembro de 2018, totalizaram 8.564 manifestações.
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No período de um ano da atual gestão, o mês de agosto de 2018 foi o que apresentou o maior volume de 
recebimento de processos na PGE (1.641 processos), enquanto a média dos meses ficou em 672 processos, 
conforme gráfico a seguir.
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Até 10 de setembro de 2018, do total de entradas apresentadas (8.964), 37,8% correspondem a autos 
judiciais em primeira entrada, ou seja, processos novos que demandaram a atuação do Ministério Público 
na Corte Superior. Entre esses, o tipo de processo mais incidente foi o de Agravo de Instrumento (AI), que 
contesta decisão denegatória de seguimento de recurso especial, seguido do Recurso Especial Eleitoral 
(Respe), que contesta decisão plenária de Tribunal Regional Eleitoral. 

Com um total de 1.313 novos AI ingressando entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro de2018, 
constatou-se que estes representaram 38,6% das entradas na Procuradoria-Geral Eleitoral. Por tema 
específico dentro de AI, o mais incidente foi prestação de contas de candidato, com 476 processos, enquanto 
o segundo (270 processos) foi referente ao tema abuso econômico, político ou de autoridade. 

Com um total de 878 novos Respes ingressando entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro de 
2018, constatou-se que estes representaram 25,8% das entradas na Procuradoria-Geral Eleitoral. Por 
tema específico dentro de Respe, o mais incidente foi prestação de contas, com 409 processos, enquanto o 
segundo (153 processos) foi referente ao tema abuso econômico, político ou de autoridade.

Dos processos analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no período, em 89,09%, foi acolhida a 
tese oferecida pela Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE). 

A atuação no ofício eleitoral nas eleições de 2018 seguirá na toada de servir aos interesses democráticos 
para que as eleições sejam hígidas, honestas, financiadas de modo adequado — ao tempo que o aumento 
do financiamento público exige um novo olhar que alcance o patrimônio público — e que, ao final, vença o 
candidato que atenda às expectativas da população que nele vota, sem corrupção e sem ofensa aos valores 
mais caros ao regime vigente.

ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO ELEITORAL

• • • • •
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COMPATIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

Para a procuradora-geral da República, a 
execução da pena antes do trânsito em julgado do 
processo não fere a presunção da inocência do réu, 
uma vez que a medida valida a condenação pelas 
instâncias judiciais que analisam fatos, provas e 
demais aspectos legais do caso. Considerando que, 
no Brasil, o trânsito em julgado da condenação, 
na prática, somente ocorrerá quando a defesa se 
conformar e deixar de recorrer, exigir-se que o 
início do cumprimento da pena de prisão dependa 
do trânsito em julgado conduz, inevitavelmente, a 
um sistema penal que ou pune tardiamente (anos 
após a prática do ilícito) ou simplesmente não 
pune (pela ocorrência da prescrição), deixando 
desprotegidos direitos fundamentais individuais 
e sociais, como a vida, a integridade física e a 
segurança. 

A execução provisória da pena imposta por 
acórdão condenatório não representa excesso do 
Estado em face do réu: ela decorre de um juízo 
exaustivo e definitivo, feito pelas únicas instâncias 
judiciais que, no sistema processual brasileiro, 
possuem atribuição para decidir sobre fatos e 
provas. Corroboram essa afirmação estudos 
empíricos que demonstram que são ínfimas as 
chances de a defesa reverter condenações em 
sede de recurso extraordinário ao STF ou especial 
ao STJ. 

Além disso, em 2016 o STF definiu, no julgamento 
do REA nº 964.246/SP, com repercussão geral 
reconhecida, que a execução provisória da pena 
é compatível com a Constituição. Não há motivos 
para que, menos de 2 anos após essa decisão, 
tal entendimento seja alterado. É que a ordem 
jurídica de um país em que realmente se prestigia 
o valor segurança jurídica precisa ter um mínimo 
de continuidade, e estabilidade e previsibilidade. 
Isso não ocorrerá, todavia, se os precedentes de 
sua mais alta Corte puderem ser freneticamente 
alterados e desconsiderados, sem qualquer critério 
especial, pelo próprio Poder Judiciário. 

A posição da PGR foi defendida por ocasião 
do julgamento das ADCs nº 43 e nº 44 e durante 
análise de apreciação dos Habeas Corpus nº 
136.720, nº 144.712, nº 146.818 e nº 152.752. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERE AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO A TITULARIDADE EXCLUSIVA DA AÇÃO 
PENAL E O PODER DE PROMOVER ARQUIVAMENTO DE 
INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS COMO PILAR DO SISTEMA 
ACUSATÓRIO.

Desde junho de 2018, a procuradora-geral da 
República tem se manifestado em inquéritos que 
tramitam sob a supervisão do STF para demonstrar 
que o recente entendimento adotado por ministros 
da Suprema Corte no tema de arquivamento de 
ofício de investigações em curso ou com pedido 
de declínio de competência para outras instâncias 
judiciárias viola os pilares democráticos que 
estabelecem a imparcialidade do órgão julgador 
e sua inércia na fase da investigação. No sistema 
acusatório, estabelecido pelo art. 129, inciso VIII, da 
Constituição Federal, apenas o Ministério Público, 
titular exclusivo da ação penal, tem a prerrogativa 
de avaliar a situação e viabilidade da investigação 
criminal e promover o arquivamento nas situações 
que entender cabíveis.  O Poder Judiciário deve 
atuar apenas como “juiz de garantias” para evitar 
ilegalidades ou arbitrariedades que transformem 
a investigação penal em instrumento de evidente 
constrangimento ilegal do indivíduo investigado. 
Segundo a PGR, para essas situações excepcionais, 
há possibilidade de concessão do chamado habeas 
corpus de ofício, não sendo constitucional, todavia, o 
arquivamento de ofício pelo Poder Judiciário.

ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA: 
TITULARIDADE CONSTITUCIONAL EXCLUSIVA DO MP  

Em manifestação apresentada no âmbito de uma 
ADI, a PGR sustentou que a Constituição Federal 
reservou ao Ministério Público – de forma privativa -  
a função de propor ações penais públicas. Com base 
nesse princípio e nas regras do sistema acusatório, 
segundo o qual o MP é responsável pela acusação 
e pelo acompanhamento da ação penal em todas 
as suas fases, a PGR defendeu que apenas o MP 
poderia firmar acordos de colaboração premiada, 
uma vez que o instrumento é meio de produção de 
provas a instruir processos criminais. Por não possuir 
a prerrogativa de propor ou mesmo atuar durante 
a tramitação da ação penal, a autoridade policial 
não teria como garantir a execução dos benefícios 
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assegurados nos acordos. Esse foi o posicionamento 
defendido pela PGR durante julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5.508) .

PARA EFEITO DE DEFINIÇÃO DE FORO, O CRIME 
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL TEM 
PERTINÊNCIA COM O MANDATO NOS CASOS EM QUE 
O INVESTIGADO JÁ ERA PARLAMENTAR À ÉPOCA DOS 
FATOS  

No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 
nº 937/RJ, o STF restringiu o foro por prerrogativa de 
função a crimes cometidos em decorrência do cargo 
e em função dele. A PGR defende o entendimento 
de que nos casos em que a prática foi atribuída a 
congressistas – ainda que os fatos tenham ocorrido 
no período de campanha – deve ser reconhecida a 
relação com o mandato e, como consequência, que 
seja mantida a competência do Supremo Tribunal 
Federal para o processamento do feito. O crime está 
previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Manifestação 
neste sentido foi apresentada no Inquérito nº 4.693.

TÉRMINO DO PRAZO DE 720 DIAS NÃO CONFIGURA 
OBRIGAÇÃO DE RETORNO DE PRESOS FEDERAIS AOS 
ESTADOS DE ORIGEM

A procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, enviou ao STF parecer em que manifesta 
contrariamente ao retorno de presos que estão 
reclusos no Sistema Penitenciário Federal há mais de 
720 dias às unidades de seus estados de origem. Por 
entender que a situação não causa constrangimento 
ilegal a esses detentos, a PGR recomendou a rejeição 
de Habeas Corpus - com pedido de liminar - interposto 
pela Defensoria Pública da União. No parecer, Raquel 
Dodge destacou que a devolução indiscriminada e 
desmotivada de presos ao sistema prisional estadual 
poderia gerar afronta a direitos dos próprios pacientes.  
(HC nº 148.459/DF).

CONDUÇÃO COERCITIVA COM FINS CAUTELARES É 
CONSTITUCIONAL 

A condução coercitiva determinada por ordem judicial 
durante a fase pré-processual – para interrogatório - 

é válida e não fere os direitos fundamentais previstos 
na Constituição.   A legislação prevê duas espécies de 
condução coercitiva: no curso da ação penal - quando se 
destina  à qualificação e à identificação do acusado – e na 
fase pré-processual.  Neste caso,  os principais objetivos 
são evitar o ajuste de versões, a destruição de provas, a 
alteração de cenários e a intimidação de testemunhas. 
Há, ainda, o fato de a condução ser uma alternativa 
menos invasiva em situações nas quais são cabíveis 
prisões temporárias ou preventivas. O posicionamento 
foi defendido em Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF nº 444), proposta pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).

MILITARES DEVEM SER JULGADOS PELA JUSTIÇA 
COMUM EM CASOS DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A 
VIDA

Em Ação Direita de Inconstitucionalidade 
(ADI nº 5.032), a PGR pede que seja declarada a 
inconstitucionalidade de dispositivo incluído no 
Código Penal Militar. Trata-se do artigo 9º da Lei nº 
13.491/2017, que desloca para a Justiça Militar da União 
a competência para julgar os crimes dolosos contra 
a vida praticados por militares das Forças Armadas 
nos casos em que as vítimas são civis. O assunto 
é objeto de Ação Direita de Inconstitucionalidade 
(ADI) proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL). A PGR ressalta que a norma amplia de forma 
permanente e substancial a competência da Justiça 
Militar, ao mesmo tempo em que reduz as atribuições 
constitucionalmente reservadas ao Tribunal do Júri. O 
entendimento é que a alteração legislativa contraria 
diversos preceitos constitucionais e viola tratados de 
direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.

IMPRESCRITIBILIDADE PARA PROPOSITURA DE 
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Impor um prazo para as ações de ressarcimento 
significa permitir que a pessoa que se apropria 
ilicitamente de um bem público passe a ter propriedade 
sobre ele após o transcurso do tempo.  Este foi um 
dos argumentos apresentados pelo MPF na defesa 
da imprescritibilidade da pretensão. Nas peças, que 
incluíram memoriais e nota técnica, foi enfatizado 
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o fato de o art. 191, parágrafo único, da Constituição 
Federal proibir o usucapião de coisa  pública, inclusive 
aquelas adquiridas de boa-fé. Por maioria de votos, a 
Suprema Corte acatou o parecer da PGR e manteve a 
imprescritibilidade ao julgar o Recurso Extraordinário 
(RE) nº 852.475) 

AO PERCEBER VANTAGENS INDEVIDAS PARA INDICAR 
ALGUÉM PARA OCUPAR CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, OU PARA LHE DAR APOIO PARA LÁ 
PERMANECER, O AGENTE PÚBLICO PRATICA O CRIME 
DE CORRUPÇÃO PASSIVA

Em várias ações penais, inclusive da Ação Penal 
nº 996, a PGR defende que o crime de corrupção 
passiva ocorre quando um agente público 
usa sua função pública como pretexto para 
receber vantagens que não lhe são devidas, 
independentemente de ser ou não apontado, 
de forma específica, atos funcionais que serão 
praticados como contraprestação.

Entretanto, caso se entenda que na corrupção 
passiva a vantagem indevida recebida ou solicitada 
deve guardar conexão com ato de ofício específico 
e determinado (concreto ou a ser praticado), a PGR 
defende que seja adotado um conceito de “ato de 
ofício” adequado à realidade brasileira.

Assim, sabe-se que o peculiar sistema 
presidencialista brasileiro é desenhado (pela 
Constituição) e exercido (na prática) de tal forma 
que aos integrantes do Poder Legislativo cabe muito 
mais do que votar projetos de lei e assemelhados: 
cabe-lhes, além disso, uma participação bastante 
ativa nas tomadas de decisão do Governo, com 
a possibilidade de indicar pessoas para ocupar 
cargos na Administração Pública. 

Ao perceber vantagens indevidas para indicar 
alguém para ocupar cargos públicos, ou para lhe 
dar apoio para lá permanecer, o parlamentar 
está  mercadejando a sua função, ao menos nos 
moldes em que esta está delineada no sistema 
presidencialista brasileiro. Há, nestas ações, 
segundo entendimento da PGR, a prática do 
crime de corrupção passiva, sendo a indicação de 
pessoas para cargos públicos e/ou a concessão 
de apoio político para a permanência destas 
nesses cargos o ato de ofício praticado em troca 
do recebimento da vantagem .

O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO CONFIGURA-
SE MESMO QUANDO O EMPREGO DE MECANISMOS 
DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO OCORRE 
CONCOMITANTEMENTE AO REPASSE DA VANTAGEM 
INDEVIDA ADVINDA DO CRIME DE CORRUPÇÃO 
PASSIVA

Em várias ações penais, inclusive nas Ações 
Penais nºs 996 e 1.003, a PGR defende que, sendo 
identificado o uso de mecanismo apto a dissimular a 
origem do recurso recebido, e integrá-lo ao sistema 
como se lícito fosse, ainda que utilizado quando 
do recebimento da vantagem ilícita originada do 
crime de corrupção, resta configurado, de forma 
autônoma, o crime de lavagem de dinheiro.

Além disso, a PGR defende que, quando a 
vantagem indevida é paga mediante doações 
eleitorais oficiais, praticam-se, a um só tempo, os 
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

Nesta hipótese, há delitos autônomos e distintos, 
de modo que a lavagem não é mero exaurimento do 
crime de corrupção, uma vez que sistema eleitoral 
foi escolhido, de forma dolosa, como o meio de 
pagamento de propina, com a intenção autônoma 
de ocultar a natureza ilícita do dinheiro recebido. 
Veja-se que os valores, consistentes na vantagem 
indevida, poderiam ter sido entregues diretamente 
ao agente público corrompido, por exemplo, em 
malas. Nada obstante, os agentes se utilizaram de 
estratagema para dissimular a origem ilícita dos 
recursos, praticando, assim, nova conduta criminosa, 
agora configuradora da lavagem de dinheiro. 

A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR 
PROCESSOS PENAIS QUE TENHAM POR OBJETO 
CRIMES  COMUNS FEDERAIS E CRIMES ELEITORAIS É 
BIPARTIDA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A JUSTIÇA 
ELEITORAL

Diante da taxatividade do art. 109, IV, da CF/88, os 
crimes ali previstos, apesar de serem, a rigor, crimes 
comuns, somente podem ser julgados pela Justiça 
Federal, ainda que conexos a crimes de qualquer 
outra natureza. 

Assim, a PGR defende que uma eventual conexão 
entre crimes comuns de natureza federal e crimes 
eleitorais não se resolve subtraindo-se da Justiça 
Federal a sua parcela de competência prevista na 
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Constituição, atribuindo-a, em seguida, à Justiça 
Eleitoral, em atenção ao que preveem os artigos 
35, inc. II, do Código Eleitoral, e 78, inc. IV, do CPP. 
Isso equivaleria a fazer prevalecer as regras de 
competência e de sua modificação, previstas na 
legislação ordinária em detrimento do que estipula 
a Constituição, o que, por óbvio, não pode ser 
admitido.

A consequência direta desse entendimento é 
que, havendo conexão entre crimes comuns de 
natureza federal e crimes eleitorais, a respectiva 
investigação ou ação penal será cindida, sendo 
os primeiros julgados pela Justiça Federal e os 
segundos pela Justiça Eleitoral. Com isso, evita-
se que a Constituição Federal seja afrontada e, ao 
mesmo tempo, prestigia-se a especialização da 
Justiça Eleitoral para cuidar de crimes estritamente 
eleitorais.

Esse entendimento tem sido defendido pela PGR 
em diversos processos, como, por exemplo, nas 
PETs nºs  7570 e 7.569.

PROVAS APRESENTADAS EM ACORDO DE 
COLABORAÇÃO PREMIADA RESCINDIDO SÃO VÁLIDAS

A PGR defendeu em memorial oferecido 
aos ministros do STF quando do julgamento da 
questão de ordem no Inquérito nº  4.883 que os 
contornos conferidos à colaboração premiada pelo 
Direito brasileiro situam esse instituto na categoria 
lógico-jurídica dos “negócios jurídicos”. Embora 
descumprido por uma das partes, o acordo continua 
a existir e a ser válido, de modo que apenas sua 
eficácia é atingida.

Como a rescisão do acordo de colaboração 
premiada impacta, apenas, a sua eficácia, e como 
esta se encontra sujeita ao autorregramento das 
partes, são as partes, no acordo, que definem 
as consequências jurídicas que emanam dessa 
rescisão. Diante da lacuna legal, a possibilidade de 
utilização, ou não, das provas produzidas em função 
do acordo de colaboração premiada que venha a ser 
rescindido é tema que está no âmbito negocial das 
partes, e será por elas definido no acordo, dentro do 
espaço de autorregramento que o sistema jurídico 
lhes confere. 

Entretanto, independentemente do que venha 
a estabelecer o acordo de colaboração premiada 

a respeito do uso das provas (o que resultará das 
posições negociais das partes), a sua rescisão não 
as invalida, por não afetar o acordo em seu plano 
de validade. A eventual invalidade das provas 
produzidas no curso de acordo de colaboração 
premiada, - da qual decorreria sua necessária 
inutilização, independentemente do que viesse 
a dispor o texto do acordo -, obedece à lógica da 
teoria geral das provas ilícitas, na qual se insere a 
ideia da “teoria dos frutos da árvore envenenada”, 
atualmente plasmada no Código de Processo Penal.

NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO À CELEBRAÇÃO DE 
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA

No MS nº 35.693, a PGR defendeu que a 
circunstância de o acordo de colaboração premiada 
ser um típico negócio jurídico faz com que ele 
somente se aperfeiçoe se ambas as partes – e não 
apenas um delas – assim o desejarem.

Assim, da mesma forma que o réu ou investigado, 
ao decidir se deve ou não celebrar acordo de 
colaboração premiada, avalia inúmeros aspectos 
atinentes ao custo/benefício de tal ação, a decisão 
do Ministério Público sobre celebrá-lo ou não 
também passa por um juízo de ponderação, em que 
fatores de diversas ordens são levados em conta. 
Nenhumas das partes, nem mesmo o particular 
que teve sua expectativa de celebração de acordo 
frustrada por motivos que ele desconhece ou que, 
conhecendo-os, deles discorda, possui “direito 
subjetivo” à celebração do acordo.

PGR DEFENDE AÇÃO PENAL PÚBLICA PARA ESTUPRO 
SEGUIDO DE MORTE MESMO QUE NÃO HAJA 
REPRESENTAÇÃO

Para a PGR, é inconstitucional o art. 225 do Código 
Penal. O dispositivo condiciona o início de uma ação 
penal pública – em casos de estupro que resultem 
em lesão corporal grave ou morte – à manifestação 
de vontade da vítima ou de seu representante legal. 
Para a PGR, a criação dessa condição para delitos de 
“altíssimo nível de gravidade e de elevado grau de 
reprovabilidade”, beneficia somente quem praticou 
o crime. Constitui franca transgressão ao postulado 
da dignidade humana e ao princípio da proibição da 
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proteção deficiente, importante vertente do princípio 
da proporcionalidade. A alteração no dispositivo é 
alvo da ADI 4.301 proposta pela Procuradoria-Geral 
da República em 2009.

DESNUDAMENTO EM REVISTA ÍNTIMA NOS 
PRESÍDIOS CONFIGURA TRATAMENTO DESUMANO 

Em parecer (Suspensão de Liminar nº 1.153/SC), 
a PGR defende a proibição de procedimentos que 
incluem o desnudamento e observação de órgãos 
genitais dos visitantes em presídios. Raquel Dodge 
ressalta que a prática de revista íntima, que ocorre 
de forma sistemática em presídios de todo o país, 
não é compatível com o ordenamento jurídico 
nacional, nem com a proteção internacional 
conferida aos direitos humanos. O procedimento 
configura tratamento desumano e degradante 
e viola direitos fundamentais protegidos pela 
Constituição Federal e por tratados ratificados 
pelo Brasil. Dodge defende a existência de outros 
métodos de controle viáveis e eficazes, que não 
violam a dignidade e a intimidade das pessoas que 
comparecem às unidades prisionais para visitar 
familiares ou amigos presos.

NORMA QUE PREVÊ COLETA E ARMAZENAMENTO 
DE DNA DE MÃES E RECÉM-NASCIDOS É 
INCONSTITUCIONAL 

Em parecer na ADI nº 5.545, Raquel Dodge 
defende afronta à Constituição, e acarreta ônus 
inúteis para as pessoas atingidas, o dispositivo da Lei 
nº 3.990/2002, do Rio de Janeiro, que determina 
a coleta e o armazenamento de material genético 
(DNA) de mães e recém-nascidos, por hospitais, 
casas de saúde e maternidades, para identificação 
em caso de troca de bebês. A norma obriga a adoção 
de medidas de segurança para evitar, impedir ou 
dificultar a troca de recém-nascidos. Embora o 
propósito para o qual a lei foi editada seja relevante, 
ela ofende a intimidade e a vida privada das mães, 
pois a coleta é compulsória e nem sequer é exigido 
o consentimento prévio formal da mãe para a 
execução do procedimento. A lei tampouco veda 
que o material genético seja utilizado para fins 
diversos dos previstos na legislação.

RESTRIÇÃO À DOAÇÃO DE SANGUE POR HOMENS 
QUE TENHAM RELAÇÕES SEXUAIS COM PARCEIROS 
DO MESMO SEXO É DISCRIMINATÓRIA 

A proibição pautada em orientação sexual é 
uma violação à igualdade e à dignidade humana, 
asseguradas pela Constituição Federal. A tese 
foi defendida em memorial enviado pela PGR ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) em Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI nº 5.543). A ação 
questiona a Portaria nº 158/2016 do Ministério 
da Saúde e a Resolução nº 34/2014 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 
proíbem a doação de sangue por homens que 
tiveram relações sexuais com outros homens e/ou 
as parceiras sexuais destes nos últimos 12 meses.

REDUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA SAÚDE VIOLA 
DIREITOS À VIDA 

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
nº 5.595), proposta pela Procuradoria-Geral da 
República, são contestados os art.  2º e 3º da EC nº 
86/2015, que estabeleceram piso anual progressivo 
para o custeio, pela União, dos serviços públicos 
de saúde. Além disso, retirou o caráter de fonte 
adicional da parcela dos recursos da saúde oriunda 
da participação no resultado ou compensação 
financeira por exploração de petróleo ou gás 
natural. Para Raquel Dodge, o financiamento 
público é a característica central do Sistema Único 
de Saúde (SUS), criado com o objetivo de assegurar 
máxima efetividade à saúde. O dispositivo (EC nº 
86/2015) impôs déficits anuais bilionários a serem 
suportados no financiamento das ações e serviços 
públicos de saúde. Para a PGR, a redução drástica 
no orçamento público em saúde, promovida por 
artigos da Emenda Constitucional nº 86/2015, 
ofende a Constituição Federal por violar os direitos 
à vida e à saúde.

É INCONSTITUCIONAL INCLUSÃO DE DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS NO PISO CONSTITUCIONAL DA 
EDUCAÇÃO 

A inclusão de custeio de aposentadorias e 
pensões e de aporte para cobrir déficit de regime 
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previdenciário como despesa com manutenção 
e desenvolvimento do ensino é inconstitucional. 
O entendimento é sustentado na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI nº 5691) ajuizada 
pelo MPF contra dispositivos de duas resoluções 
do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE/
ES). A Procuradoria-Geral da República pede a 
inconstitucionalidade de dispositivos da Resolução 
nº 238/2012 do TCE/ES (art. 21, parágrafos 4º 
e 5º), que inclui os gastos com contribuição 
complementar destinados a cobrir déficit do 
regime próprio de previdência de servidores 
inativos e pensionistas da área da educação como 
despesa com manutenção e desenvolvimento de 
ensino. No parecer, com pedido de aditamento 
enviado ao STF, Raquel Dodge também sustenta 
a inconstitucionalidade de normas previstas na 
Resolução nº 195/2004 do TC/ES, que incluíram 
no rol das despesas com manutenção do ensino 
os gastos com inativos e pensionistas da área de 
educação (art. 17, parágrafos 2º e 4º). Embora 
esses dispositivos tenham sido revogados pela 
Resolução nº 238/2012, a procuradora-geral 
da República sustenta que contêm os mesmos 
vícios das normas questionadas pela PGR na 
inicial da ADI.

LEI QUE IMPEDE DEFICIENTE DE TRABALHAR 
EMBARCADO É DISCRIMINATÓRIA

PGR apresentou ao STF a ADI nº 5.760, com 
pedido de medida cautelar contra a Lei nº 
13.194/2015, que retira a exigência de contratação 
de pessoas com deficiência (PcDs) por empresas 
de navegação para trabalho marítimo embarcado. 
O dispositivo é discriminatório, porque desrespeita 
o direito a ações afirmativas de acesso a emprego, 
além de violar os princípios constitucionais da 
proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social.

TRANSEXUAIS: PGR DEFENDE USO DO NOME SOCIAL 
SEM CIRURGIA DE MUDANÇA DE SEXO 

Não se pode exigir do indivíduo uma mutilação física 
para garantir direito constitucional básico assegurado: 
certamente não será ela - a transgenitalização - 
pressuposto para o exercício de um dos direitos da 

personalidade. Esse é o posicionamento defendido 
pela PGR na ADI nº 4.275. Para Raquel Dodge, a cirurgia 
de transgenitalização não é fator determinante para a 
concessão da condição de transexual. A PGR menciona 
a Portaria nº 2.803 do Ministério da Saúde - referente 
ao processo transexualizador no Sistema Único 
de Saúde (SUS) -, esclarecendo que a abordagem 
terapêutica não se resume à cirurgia, sendo possível 
que a pessoa transexual faça opção por outras terapias 
ofertadas pelo SUS. O STF seguiu entendimento do 
MPF e reconheceu a possibilidade de alteração do 
nome em registro civil sem a realização de cirurgia para 
mudança de sexo.

NORMAS QUE DEFINEM A IDADE MÍNIMA PARA A 
MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (DO ENSINO 
INFANTIL AO FUNDAMENTAL) SÃO CONSTITUCIONAIS

PGR explica que nas duas redações anteriores 
(Emendas à Constituição 14/1996 e 53/2006), 
o Art. 208 tratava do dever do Estado com a 
educação para assegurar somente o ensino 
fundamental. Com a Emenda Constitucional (EC) 
nº 59/2009, o dever do Estado passou a ser em 
relação a todo o período da educação básica. 
As Resoluções nºs 1 e 6 do Conselho Nacional de 
Educação estão perfeitamente compatíveis com 
a LDB (Lei nº 9.394/1996). Para a PGR, com a EC 
nº 59/2009 está muito mais claro para a União, 
estados e municípios que a extensão do dever de 
garantir a educação é do nascedouro aos 17 anos, 
por meio da educação básica. O tema foi decidido 
em julgamento conjunto em Ação Declaratória de 
Constitucionalidade (ADC nº 17) e na Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 
nº 292).

FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA É 
CONSTITUCIONAL

Em parecer na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 5.794/DF), a PGR manifestou-se pela 
constitucionalidade das alterações introduzidas 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela 
Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista) em relação à 
extinção da compulsoriedade do recolhimento da 
contribuição sindical. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 201850

TESES DEFENDIDAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE É 
CONSTITUCIONAL

Ao se manifestar nas ADIs 5806, 5826 e 5829, a 
procuradora-geral sustentou que o simples fato de a 
prestação de serviços ser feita de forma descontínua 
não conduz à conclusão de que a modalidade 
fragiliza as relações trabalhistas ou reduz a proteção 
social conferida aos trabalhadores. O entendimento 
da PGR foi no sentido de que não há impeditivo à 
implementação da jornada intermitente, desde que 
garantido o consequente pagamento proporcional 
ao trabalho prestado, tomando como base o salário 
mínimo previsto para a jornada convencional.

MINISTÉRIO PÚBLICO É COMPETENTE PARA PROPOR 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E GARANTIR FORNECIMENTO DE 
REMÉDIOS

PGR defende a legitimidade do Ministério 
Público (MP) para ajuizar ação civil pública com 
o objetivo de obrigar a rede de saúde pública dos 
estados a fornecerem medicamentos a pessoas 
individualizadas. Em agosto, por unanimidade, o 
STF reconhece a legitimidade do MP em julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 605.533. O tema foi 
tratado em processo em que o estado de Minas 
Gerais questionava ação iniciada pelo MP estadual 
para o fornecimento de medicação a uma paciente. 
A tese da legitimidade discutida era de que caberia 
à Defensoria Pública esse tipo de atuação. Para a 
PGR, por se tratar de questão relacionada à saúde, 
que tem natureza de direito indisponível, o MP possui 
legitimidade para o ajuizamento de medidas judiciais 
com essa pretensão.

NORMAS QUE VEDAM VEICULAÇÃO DE CRÍTICAS A 
CANDIDATOS VIOLAM LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Em ação proposta pela Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) contra 
dispositivos da Lei das Eleições (nº 9.504/1997), 
a PGR defendeu que o período eleitoral não 
permite prévia censura, porque não é diferente de 
qualquer outro período da vida nacional Seguindo 
esse mesmo entendimento, o STF decidiu que 
as normas que vedam a veiculação de críticas 
e programas de humor envolvendo candidatos 

nos três meses que antecedem as eleições são 
inconstitucionais.

SÃO CAUSA DE INELEGIBILIDADE CONDENAÇÕES POR 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AO ERÁRIO 
OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

Instrução normativa emitida pela procuradora-
geral  Eleitoral orienta os procuradores regionais 
Eleitorais quanto à inelegibilidade de condenados à 
suspensão dos direitos políticos pela prática de ato 
doloso de improbidade administrativa que implique 
em lesão ao patrimônio público ou enriquecimento 
ilícito. O entendimento é de que basta um dos requisitos 
para configurar a inelegibilidade.  Interpretações 
anteriores da Justiça Eleitoral exigiam a combinação 
dos dois requisitos para que o interessado tivesse 
o registro de candidatura negado. Conforme prevê 
a Lei Complementar nº 64/1990, para configurar a 
inelegibilidade, a condenação deve ser proferida por 
órgão colegiado ou decorrer de decisão transitada em 
julgado. A tese está consolidada na Instrução  nº 1/2018 
da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE). 

CANDIDATOS INELEGÍVEIS NÃO PODEM RECEBER 
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO 
ESPECIAL DE CAMPANHA

Com o propósito de evitar que recursos públicos 
sejam aplicados em campanhas reconhecidamente 
ilegais, a procuradora-geral Eleitoral, Raquel 
Dodge, emitiu instrução normativa para orientar os 
procuradores regionais eleitorais a atuar para que a 
Justiça Eleitoral impeça  ou determine a devolução 
de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial 
de Campanha  para o financiamento de  candidatos 
com inelegibilidade reconhecida. A restrição vale 
também para o uso do horário eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão, que, apesar da denominação, é 
custeado pelo Poder Público. A tese defendida pelo 
MP Eleitoral é no sentido de que, em se tratando, 
a partir deste ano, o financiamento público da 
principal fonte de custeio das campanhas, partidos 
e candidatos que utilizarem esse recurso estarão 
assumindo o risco da devolução desses recursos. A 
tese está na Instrução nº 2/2018 da Procuradoria-
Geral Eleitoral.
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DESFILIAÇÃO SEM PERDA DE MANDATO PARA ADERIR 
A PARTIDO RECÉM-CRIADO É CONSTITUCIONAL

Em parecer, a procuradora-geral da República 
manifesta-se pela constitucionalidade da 
desfiliação partidária, sem perda de mandato, em 
razão da criação de novo partido político. De acordo 
com a PGR, essa hipótese é permissão constitucional 
implícita, que decorre dos princípios democrático, 
do pluralismo político e, especialmente, da livre 
criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 
políticos. A manifestação foi apresentada em ação 
proposta pela Rede Sustentabilidade contra a 
proibição imposta pela minirreforma eleitoral (Lei 
nº 13.165/2015).

É CONSTITUCIONAL REGRA DE CÁLCULO DE 
CANDIDATOS ELEITOS DECORRENTE DA REFORMA 
ELEITORAL

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
nº 5.920), questiona-se a exigência, também 
prevista na reforma eleitoral de 2015, de que 
no primeiro cômputo dos candidatos eleitos 
só participem aqueles que obtiverem votação 
individual equivalente a 10% do quociente 
eleitoral (art. 108 do Código Eleitoral). A ratio 
legis do dispositivo prestigia candidatos que, por 
conhecimento prévio dos eleitores, por méritos 
ou sucesso na campanha eleitoral, tenham 
obtido votação expressiva. O requisito contido 
no dispositivo questionado, por si, não configura 
inconstitucionalidade. O critério introduzido 
pela reforma reforça a característica do sistema 
proporcional no Brasil: o voto do eleitor brasileiro, 
mesmo nas eleições proporcionais, em geral, se 
dá-se em favor de determinado candidato.

DIREITO HUMANO À ÁGUA 

Durante o 8º Fórum Mundial da Água, foi 
assinada a Declaração do Ministério Público sobre 
o Direito à Água. O documento traz 10 princípios 
fundamentais que devem guiar a atuação dos 
membros do MPF: água como direito humano, 
relacionada ao cumprimento da função ecológica 
das propriedades; aos direitos dos povos indígenas 

e das populações tradicionais; à inclusão social; à 
governança, ao In Dubio Pro Água; ao poluidor-
pagador, bem e ao usuário-pagador, bem como à 
integração ambiental e ao acesso à Justiça. 

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO FLORESTAL SÃO 
INCONSTITUCIONAIS 

Para a PGR, a previsão constitucional da função 
social da propriedade constitui dever exigível 
dos particulares e do Estado em zelar por seu 
cumprimento. Na manifestação apresentada em 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade, defende a PGR 
que não existe exercício legítimo da propriedade se esta 
não cumprir função social. Destaca que os prejuízos 
ambientais decorrentes das modificações legislativas 
da Lei nº 12.651/2012 demonstram que nem mesmo 
se preservaram os padrões de proteção preexistentes. 
Também aponta violação do princípio da vedação 
de retrocesso social, do qual deriva o da vedação de 
retrocesso ambiental, que impede influxos fortemente 
regressivos na legislação, como no caso. O tema tem 
sido tratado no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901, 
4.902, 4.903, 4.937 e da ADC nº 42.

CONFEDERAÇÃO SINDICAL TEM LEGITIMIDADE 
PARA APRESENTAR AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

As confederações sindicais e entidades de 
classe têm legitimidade para apresentar ADI 
nos casos em que há relação entre a finalidade 
da instituição e a norma questionada. Esse é o 
posicionamento defendido em parecer apresentado 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 4.474. 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI), autora 
da ação, argumenta que tem legitimidade para 
contestar regras relacionadas aos interesses do setor 
e que impedem a livre concorrência.

PLANOS ECONÔMICOS

Em dezembro, a PGR apresentou manifestação 
pela homologação do acordo firmado entre bancos 
e poupadores para pôr fim às ações judiciais sobre 
a correção de aplicações na poupança durante a 
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vigência dos planos Bresser (1987), Verão (1989) e 
Collor 1 (1991). Esse entendimento constou em dois 
pareceres apresentados em recursos extraordinários 
ajuizados pelo Itaú Unibanco e  pelo  Banco do Brasil 
(RESp nº 591.797/SP e RESp nº 626.307/SP). O acordo 
foi homologado pelo STF em março de 2018, nessa 
mesma linha de interpretação. O tema debatido nesses 
recursos  tem ampla repercussão, com impactos 
financeiros, econômicos e ao consumidor.

EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE BRASILEIRO POR 
EMPRESA ESTRANGEIRA PÕE EM RISCO SOBERANIA 
NACIONAL

Em parecer enviado ao STF, a PGR defendeu a 
manutenção da liminar (SL nº 1.157/AM) que suspendeu 
o contrato firmado entre a Telecomunicações Brasileiras 
(Telebras) e a empresa americana  Viasat  para 
a  exploração do Satélite Geoestacionário Brasileiro 
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). 
Segundo a PGR, a manutenção do contrato configura 
ameaça à segurança das informações governamentais 
e à soberania nacional. Raquel Dodge ressalta que 
permitir 100% da exploração pela  Viasat  é temerário, 
principalmente porque as regras de confidencialidade 
das informações firmadas entre as parceiras não 
são conhecidas. Outro aspecto destacado pela PGR 
no parecer é de que também são desconhecidas as 
obrigações que a Viasat tem com o governo norte-
americano. A procuradora-geral fundamenta-se no art. 
170-I da Constituição Federal, que aponta a soberania 
nacional como um dos princípios da ordem econômica.

PREVIDÊNCIA ESPECIAL PARA CONGRESSISTAS É 
INCONSTITUCIONAL

Em parecer em ação de inconstitucionalidade, 
a PGR sustenta que o regime previdenciário 
especial para congressistas não obedece às 
regras constitucionais relativas à Previdência 
Social, tampouco se harmoniza com os princípios 
da moralidade e da impessoalidade. Defende 
que a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 476, apresentada em agosto 
de 2017, seja aceita, com a concessão de liminar para 
suspensão do sistema previdenciário privilegiado e 
de seus respectivos benefícios.

PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATOS DE 
CONCESSÃO DE FERROVIAS OFENDE NORMAS 
CONSTITUCIONAIS

A tese foi sustentada na ADI 5684, apresentada 
pela Frente Nacional Pela Volta das Ferrovias –  e 
pela Federação das Associações de Engenheiros 
Ferroviários – contra a Medida Provisória 752/2016, 
convertida na Lei 13.448/2017. A PGR manifestou-
se pela ilegitimidade ativa das entidades autoras, 
mas, no mérito da ação, pela inconstitucionalidade 
de dispositivos dessa lei por entender que o 
estabelecimento de requisitos objetivos mais 
brandos para sanear e permitir a prorrogação 
antecipada de contratos de concessão notoriamente 
ineficientes ofende os princípios da eficiência, da 
razoabilidade, da impessoalidade e da moralidade. 
A prorrogação antecipada, nos termos permitidos 
pela Lei 13.448/2017, no tocante aos contratos 
de concessão de ferrovias, viola,  ainda, a regra 
da licitação e o princípio da competitividade. Por 
entender que a entidade autora é parte ilegítima 
para a propositura da ação, a PGR ajuizou ação direta 
de inconstitucionalidade com o mesmo objetivo, 
para que as questões constitucionais tratadas nessa 
ação não fiquem sem a devida análise do STF.

ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS NÃO TÊM 
PRERROGATIVA PARA  REVOGAR PRISÕES DE 
PARLAMENTARES DETERMINADAS POR ORDENS 
JUDICIAIS

Em novembro de 2017, a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, ajuizou no Supremo 
Tribunal Federal (STF) a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 497, para impedir 
que assembleias legislativas expedissem ordens 
para revogar prisões de membros das respectivas 
casas legislativas presos de forma preventiva ou 
temporária por decisões judiciais. A PGR sustentou 
ser inconstitucional a aplicação da decisão do STF 
na ADI no 5.526 – na qual a Corte assentou que na 
hipótese de imposição de medida que dificulte ou 
impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular 
do mandato, a decisão judicial deve ser remetida, em 
24 horas, à respectiva casa legislativa para deliberação. 
A PGR lembrou que a ADI tratou exclusivamente de 
membros do Congresso Nacional.

TESES DEFENDIDAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
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6.1.1. AUDIÊNCIAS E REUNIÕES

Atenta à importância do diálogo permanente e cada vez mais qualificado com todos os poderes da 
República, a procuradora-geral manteve abertas as portas do Gabinete a ministros, parlamentares, 
magistrados e representantes de entidades e organismos internacionais. Foram centenas de audiências, 
conduzidas pela própria PGR e por integrantes da equipe, sobretudo o secretário de Relações Institucionais.  

Assuntos que movimentavam a pauta nacional como a questão envolvendo a presença de venezuelanos 
no estado de Roraima, a intervenção federal  no Rio de Janeiro, a ameaça de retrocesso ao combate ao 
trabalho escravo e os efeitos da greve de caminhoneiros são exemplos de temas discutidos nas audiências 
realizadas no Gabinete da PGR.  Em todas as ocasiões, a PGR priorizou o encaminhamento de ações concretas 
e, para isso, esteve acompanhada de auxiliares com atuação nas respectivas áreas dos temas tratados.

Parte significativa dessas audiências ocorreu com membros do Ministério Público. Exemplo disso,  foram 
as ocasiões em que a procuradora-geral da República recebeu os procuradores-gerais de Justiça para 
o alinhamento de posições institucionais como no lançamento do Instituto Global do Meio Ambiente  
- e quando a conversa teve como tema a fiscalização da aplicação de recursos complementares  
determinados pela justiça na educação básica. Os encontros com coordenadores e membros das sete 
Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF (CCRs), com Procuradoria-Federal dos Direitos do Cidadão 
(PFDC), com os integrantes do Conselho Superior do MPF , do Subcomitê de Gestão Administrativa (SGA), 
o Conselho de Assessoramento Superior do MPU (CASMPU) e com o colégio de subprocuradores-gerais 
da República e do Conselho Institucional também tiveram espaço especial na agenda.

Integrantes de forças-tarefas como Lava Jato, Greenfield e Mariana estiveram, por mais de uma 
vez  em audiência com a procuradora-geral. Em outras oportunidades, os encontros aconteceram na 
procuradorias: caso do Rio de Janeiro e Curitiba. Também foram recebidos vários procuradores-chefes 
de unidades do MPF.   

Reunião do Subcomitê de Gestão Administrativa, formado por procuradores-chefes das unidades do MPF
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6.1.2. MISSÕES INTERNACIONAIS

Ao longo dos últimos 12 meses, a procuradora-geral da República teve vários encontros com representantes 
do Ministério Público e das embaixadas estrangeiras. Estiveram no Gabinete representantes de países como 
França, Panamá, Portugal, Reino Unido, Moçambique, Suíça, dentre outros. Os encontros serviram para que 
fossem tratados temas como colaboração para efeitos de combate a crimes transnacionais e ainda e atuação 
conjunta em relação a pessoas desaparecidas (Sinalid) e meio ambiente (criação do Instituto Global do MP ).  

6.1.3. CONGRESSO NACIONAL

No último ano, o MPF participou de 74 audiências públicas, apresentou diversas proposições legislativas 
e elaborou 10 notas técnicas sobre projetos de lei em tramitação. Nessas audiências, membros designados 
pelo MPF defenderam o posicionamento da instituição em relação às mudanças no novo Código de Processo 
Penal, na nova Lei de Licitações e no anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Temas 
como franquia de bagagem aérea, o desastre ambiental em Mariana (MG), direitos dos povos indígenas e 
trabalho escravo fizeram parte da pauta.

Com o objetivo de fortalecer a relação com o Poder Legislativo, a Secretaria de Relações Institucionais 
(SRI) produziu ainda notas técnicas sobre assuntos de forte impacto na sociedade brasileira, algumas em 
parceria com as Câmaras de Coordenação e Revisão. Os documentos apresentaram análise jurídica, com 
base nos princípios constitucionais, sobre alterações na Lei Maria da Penha, no novo Código de Processo 
Penal, na lei que trata sobre exploração de jogos de azar, na norma sobre compartilhamento de informações 
entre órgãos de investigação e na nova lei de licitações.

Cooperação para atuação conjunta na defesa de Direitos Humanos é firmada com o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido
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Lançado no fim de 2017, o Projeto MPF Cidadão 30 anos tem norteado as ações de resgate da memória 
institucional e a comemoração dos 30 anos do atual modelo de atuação da instituição. O projeto já reúne 
em seu portfólio mais de 30 ações até agosto de 2018. A intenção é fomentar discussões e reflexões sobre 
a evolução da instituição em suas diversas frentes de atuação. O lançamento do projeto foi  marcado por 
uma roda de conversa que reuniu ex-procuradores da República. Na oportunidade, foram relembrados 
fatos marcantes da trajetória institucional.  

• Série de matérias no programa Interesse Público esclarece sobre a atuação do MPF acerca de temas 
relevantes como criptomoedas, cadastro positivo e pedágio;

• Divulgação nas mídias sociais do MPF de informações para relembrar as conquistas e debater medidas 
ainda necessárias para assegurar que mais mulheres sejam eleitas.

Evento “Vozes da Escravidão Contemporânea: 
correntes invisíveis, marcas evidentes” (2CCR). 
Três trabalhadores contaram suas histórias de vida 
marcadas por trabalho desumano, exploração e 
violência psicológica emocionaram o público que 
compareceu ao evento. A conversa foi mediada pelo 
jornalista Leonardo Sakamoto.

• Audiência Pública sobre Revisão Periódica 
Universal da ONU realizada para debater a 
implementação e o monitoramento do cumprimento 
das mais de 240 recomendações recebidas pelo 
Estado brasileiro, em dezembro de 2017, como 
resultado do terceiro ciclo da Revisão Periódica 
Universal (RPU), do Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas. 

RESGATE  DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL

7.1 RESGATE  DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL 
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Evento “A mulher no Sistema Prisional Brasileiro” 
(7CCR/MPF) para discutir as dificuldades enfrentadas 
pelas mulheres no sistema prisional brasileiro, a 
necessidade de estruturas material e assistencial 
específicas para atender às particularidades do 
gênero e os direitos previstos em lei e ainda não 
garantidos às detentas.

• Matéria especial exibida no programa de 
televisão Interesse sobre a criação de um grupo de 
trabalho pela Procuradoria Regional Eleitoral em 
São Paulo (PRE/SP) para garantir o direito de voto 
de presos provisórios e adolescentes que estão em 
unidade de internação. Desde 2010, uma resolução 
do Tribunal Superior Eleitoral dispõe sobre o tema, 
mas a participação desses eleitores ainda é pequena.

• Painel de debate “A Saúde e o Pacto Federativo”, 
que reuniu especialistas e representantes do 
Executivo, do Legislativo e de órgãos de controle, 
como o Tribunal de Contas da União (TCU) para 
debater sobre o financiamento interfederativo e 
os critérios de repasse de verbas para a saúde. 
(1CCR/MPF);

Evento de comemoração do Dia Mundial do Meio 
Ambiente, com lançamento da Campanha Amazônia 
Protege. Discutiu retrocessos ambientais em curso, 
com a participação de parlamentares, membros do 
MPF e representantes da sociedade civil (4CCR/MPF).

• Ação Coordenada Maio Cigano, que abrangeu 
a realização de audiência pública na PGR e nas 
unidades do MPF nos estados, lançamento de 
cartilha, envio de recomendações sobre a temática 
e edição de nota técnica sobre o Estatuto do Cigano;

• Criação de linha do tempo sobre a Ferramenta 
de Inspeção de Inquéritos Policiais (FIPOL), que 
auxilia o trabalho de membros do MPF na atuação 
no controle externo da atividade policial;

• Realização da ação #ABRILindígena, que incluiu 
lançamento do documentário “Marãiwatsédé: O 
Resgate da Terra” na terra indígena Xavante e no 
acampamento terra livre, bem como reunião de 
grupos de trabalho, projeção especial no prédio 
da PGR e simpósio em parceria com a ESMPU. 
(6CCR/MPF);
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• Audiência Pública Política Nacional para a Prevenção e o Controle do Câncer – 5 anos da Lei dos 60 dias 
(1CCR). A norma determina que pacientes com câncer no Brasil comecem o tratamento em no máximo dois 
meses após o diagnóstico. Durante mais de oito horas, representantes do Ministério da Saúde, Controladoria-
Geral da União, Tribunal de Contas da União e de entidades da sociedade civil estiveram reunidos em busca de 
soluções para tornar a lei realidade.

• Evento Comunidades Plurais, destinado ao resgate da história da 6CCR e de homenagem às composições 
anteriores. Reuniu mais de 70 pessoas, entre membros, servidores, indígenas, quilombolas, ciganos e 
representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo.

• Ciclo de debates Avanços e Desafios no Combate à Corrupção após 25 anos de vigência da Lei de 
Improbidade Administrativa, com lançamento de coletânea de artigos sobre o tema (5CCR). Reuniu cerca 
de 60 pessoas, entre membros e servidores do Ministério Público, representantes dos poderes Judiciário, 
Legislativo e Executivo, além de pesquisadores e estudantes.

• Evento de lançamento do Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, que reúne os 
resultados da inspeção nacional em comunidades terapêuticas realizada em outubro de 2017, nas cinco regiões 
do Brasil, em uma iniciativa da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC/MPF) – em conjunto com 
o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A ação 
conjunta foi inédita e mobilizou cerca de 100 profissionais, em vistorias que aconteceram simultaneamente 
em 28 estabelecimentos nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

PLANO NACIONAL DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No âmbito do Projeto MPF Cidadão 30 anos, a 
gestão priorizou o cumprimento da Resolução 158, 
publicada em 2017, pelo CNMP que institui o Plano 
Nacional de Gestão Documental e Memória do 
Ministério Público. Para isso, tem investido em no 
resgate da memória por meio da criação de linhas 
do tempo virtuais.

Tem priorizado também a revitalização do 
Memorial do MPF. O novo espaço da Procuradoria-
Geral da República, no bloco C, vai facilitar o 
acesso da sociedade e fornecer local adequado 
às exposições e memória do MPF, com mais 
tecnologia e interatividade.

Além de resgatar a memória institucional, a 
iniciativa tem o objetivo de oferecer aos cidadãos 
serviços e informações que traduzam o que o 
Ministério Público Federal faz, como atua e quais os 
resultados do trabalho em defesa dos interesses e 
dos direitos da sociedade brasileira.

A revitalização do Memorial do MPF é um processo de construção coletiva dos integrantes da Casa. 
Para isso, a atual gestão criou uma sala voltada para os membros eméritos do MPF que poderão contribuir 
com o projeto por meio da identificação de objetos e fotos que constam do acervo da instituição. Os 
servidores poderão participar também com o envio de memórias, materiais e frases que marcam os 30 
anos do MPF cidadão.

RESGATE  DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS

8.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 

A adequação das despesas ao teto orçamentário imposto pela Emenda Constitucional nº 95/2016 foi 
um dos desafios assumidos pela atual gestão. Desde o fim do ano passado, a Secretaria-Geral do MPF 

vem promovendo uma série de medidas para otimizar a aplicação dos recursos, baseadas nas seguintes 
diretrizes: utilização do valor dos contratos vigentes na definição do valor máximo das novas contratações; 
uso do poder da economia de escala; negociação direta com fornecedores; e negociação de índices de 
reajustes. 

Em decorrência das restrições impostas pela EC nº 95/2016, as contratações foram antecipadas com o 
intuito de minimizar os valores a serem inscritos em Restos a Pagar. Ainda visando à melhoria da qualidade 
do gasto, a gestão da planilha de contratações tem levado em conta a necessidade de priorizações daqueles 
itens cuja disponibilidade orçamentária ocorreu ao longo do ano, após remanejamentos internos, com o 
intuito de informar o processo decisório relativo à designação de orçamento. Já foram elaborados 81 termos 
de referência, 75 projetos básicos e 136 atas de registro de preços. 

A revisão dos contratos tem envolvido diversos setores. Entre os contratos que tiveram os valores ajustados 
estão gerenciamento de frota, serviços de comunicação e de apoio administrativo. O percentual de redução 
foi variado, chegando a 41% em uma das contratações. Na média, o corte foi de 15%. A revisão de contratos 
destinados à prestação de serviços continuados resultou em economia de R$ 4 milhões.

Além disso, novas soluções em tecnologia da informação e comunicação também foram desenvolvidas 
para trazer mais mobilidade, colaboração, segurança, facilidade e economia na interação entre servidores, 
membros e sociedade. Considerando apenas dados de 2018, a redução dos gastos de custeio chega a R$ 
32,6 milhões. A maior parte da economia (R$ 27,6 milhões) é decorrente da decisão de substituir reuniões 
presenciais por videoconferências, que teve como objetivo reduzir gastos com diárias e passagens. De acordo 
com dados da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (Stic), em média são quatro participantes 
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por videoconferência que receberiam, em caso de reuniões presenciais, 1,5 diária. Considerando esses dados 
e a quantidade de videoconferências feitas até o mês de agosto, a economia chegou a R$ 27,6 milhões. O 
levantamento mostra que, mesmo em um cenário em que apenas duas pessoas precisassem se deslocar, 
a redução também seria significativa, chegando a R$ 18,4 milhões. Para 2019, a previsão é economizar R$ 40 
milhões com a manutenção do modelo de videoconferências.

Outra iniciativa voltada para a economia de gastos é o “Integra+”, que reúne em uma única plataforma os 
serviços de telefonia, mensageria e videoconferências tradicionais. A solução contribui para a economia das 
despesas de custeio ao diminuir a necessidade de ligações interurbanas entre unidades do MPF.

Medidas também estão sendo colocadas em prática com o propósito de manter a trajetória de redução 
de custos. Uma delas é a contratação de uma nova rede de comunicação a ser implantada nas unidades do 
MPF em todo o país. Nesse caso, a estimativa é que, para 2019, haja uma redução de R$ 15 milhões no valor 
do contrato. Considerando apenas as despesas com serviços de DDD, deverão ser economizados R$ 500 mil, 
decorrente do uso de uma tecnologia que integra serviços de internet, telefonia e videoconferência.

No contexto de modernização do MPF, foram publicados quatro manuais: Gerenciar Registro de Preço; 
Alienar Bens Permanentes – Doação; Realizar Pagamento; Apurar Infrações e Aplicar Sanções nas Contratações 
Administrativas. Esses manuais fazem parte de uma série cujo objetivo é disciplinar e padronizar as rotinas de 
trabalho. Com as devidas adaptações, as atividades descritas nos manuais podem ser aplicadas nas unidades 
do MPF. Nesse intuito, e tendo como meta as modificações necessárias ao processo de melhoria contínua da 
gestão administrativa, os manuais estabelecem mecanismos de gestão, avaliação e controle de indicadores de 
desempenho; proporcionam uma atuação institucional transparente e estratégica com foco em resultados; e 
proporcionam aos clientes internos e externos respostas mais rápidas e eficazes. 

As aquisições e contratações compartilhadas de bens e serviços de uso comum pelas unidades do MPF 
permitiu aprimorar a qualidade dos gastos, sobretudo com economia de escala e ganhos em eficiência. Além 
disso, resultou no processo de ampliação da integração entre as secretarias nacionais com as unidades, 
contribuindo para melhores resultados. 

O propósito é seguir aprimorando e ampliando esse modelo de contratações, que já conta com a participação 
do CNMP e da ESMPU, com melhor custo-benefício e que sejam prioritárias para o MPF e demais ramos do 
MPU. Enfatize-se que essa é a tendência a ser seguida pelo MPF, principalmente pela otimização dos recursos.

8.1.1. ORÇAMENTO

As complexidades impostas pela Emenda Constitucional nº 95/2016 (EC nº 95/2016) ao controle orçamentário 
e financeiro pautaram a necessidade de iniciativas da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) para o 
período de setembro de 2017 a agosto de 2018. 

Para fins de controle do limite de pagamento, a principal iniciativa foi o desenvolvimento, a divulgação e a 
execução da metodologia de Projeção, Análise e Gestão de Pagamentos (PAGP), cujo objetivo é “controlar, de forma 
permanente, os níveis de pagamentos feitos no âmbito do MPU, tendo em vista as novas regras estabelecidas 
pelo Novo Regime Fiscal (NRF), promovendo rotinas de acompanhamento periódico e possibilitando ações que 
maximizem os pagamentos do Órgão e estimulem o maior aproveitamento do orçamento disponível”.

A metodologia apoia-se principalmente na análise de dados históricos de pagamento, no limite determinado pelo 
NRF e na efetiva execução no exercício. Os primeiros resultados indicaram uma sobra de recursos orçamentários 
e financeiros em 2017, assim como de limite de pagamento no âmbito do MPU, subsidiando a tomada de decisão 
da Administração Superior do MPU pelo pagamento de passivos referentes a Parcela Autônoma de Equivalência 
(PAE), licença-prêmio e outras despesas ao final do exercício. No início de 2018, o manual PAGP foi publicado 
visando à aplicação da metodologia no MPU. A ferramenta possibilita análises periódicas para acompanhamento 
dos limites de pagamento do MPU e subsidia a tomada de decisão quanto à elaboração e à execução do orçamento.

Outra iniciativa de destaque é o desenvolvimento do Sigo (Sistema de Informações e Gestão Orçamentária), 
com o intuito de dar maior confiabilidade, presteza e controle aos gestores e operadores do orçamento do 
Ministério Público Federal. A partir do Sigo, é possível fazer a previsão de pagamentos de restos a pagar (RP) 
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do exercício, com a colaboração das Procuradorias da República (PRs) e Procuradorias Regionais da República 
(PRRs), a elaboração de suas programações/reprogramações e propostas orçamentárias. Está em processo de 
finalização o módulo que permitirá a elaboração das reprogramações e propostas orçamentárias por parte das 
Secretarias Nacionais.

Em conjunto com as iniciativas elencadas, manteve-se a divulgação do Processamento Quantitativo, parte 
integrante da Avaliação de Desempenho Orçamentário das Unidades Administravas de Gestão (UAGs) do MPF, 
conforme determina a Instrução de Serviço nº 1, de 28/12/2015, ferramenta de gestão que subsidia as unidades 
avaliadas quanto à possibilidade de melhorar o planejamento e a execução de suas despesas.

8.1.2. NOVAS SEDES E REFORMAS

A partir do segundo semestre de 2017, após as reprogramações orçamentárias, identificou-se a existência 
de disponibilidade orçamentária para a aquisição do software Big Data e suas atualizações, no valor total de R$ 
16.785.418,00. No período de setembro de 2017 a julho de 2018, foram provisionados recursos para mobiliário 
e equipamentos para as sedes novas da PRR 2ª Região e PR/RS, no valor de R$ 7.385.445 e R$ 4.549.003, 
respectivamente. Além disso, disponibilizou-se R$ 5.394.571 para investimentos nas unidades do MPF nos estados.

Em relação à implantação de novas unidades, foram disponibilizados para as PRMs no estado de São Paulo 
(Registro, Andradina e Osasco) e Bahia (Alagoinhas) R$ 618.873,00 e R$ 49.745,00, respectivamente, com o objetivo 
de aquisição de bens e equipamentos, locação de imóveis, além de serviços necessários à devida implantação.

Foram provisionados R$ 2.329.801,00 para reformas em Boa Vista (RR), Campos (RJ), Rio de Janeiro (RJ), 
Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Jundiaí (SP), Picos (PI), Recife (PE), Sobral (CE), Souza (PB), 
Araguaína (TO), Cuiabá (MT), Vitória (ES). Além disso, priorizou-se a reforma do Anexo III da PGR, do Memorial do 
MPF e atualização dos sistemas de vídeo dos auditórios JK e CSMPF, no valor de R$ 1.134.339.

Foram inauguradas quatro novas sedes de Procuradorias da República em Municípios, sendo que três com a 
adoção de projetos-padrão de edificação para as novas sedes das PRMs, elaborados pela Secretaria de Engenharia 
e Arquitetura, e uma por reforma da edificação existente: 

PRM-ARAGUAÍNA/TO  VALOR: R$ 5.752.656,86 | OCUPAÇÃO: JANEIRO DE 2018

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS
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PRM-ARAPIRACA/AL  VALOR: R$ 8.890.725,72 - OCUPAÇÃO: JUNHO/2018

 
 
 
 
PRM-SETE LAGOAS/MG  VALOR: R$ 5.093.413,12 | OCUPAÇÃO: JULHO DE 2018
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PRM-TABATINGA/AM REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE. | OCUPAÇÃO: JANEIRO DE 2018

Algumas reformas e adequações foram feitas no edifício-sede da PGR para modernização do sistema 
de combate a incêndio das áreas técnicas da PGR e adequação às normas NBR 12.232/2015 e 13.231/2015, 
tornando-o um sistema automatizado, eficiente e bem mais seguro para os usuários da PGR. 

Serviço finalizado em maio/2018 pelo custo de R$ 763.549,27.

• ampliação do sistema de climatização do 2º pavimento do bloco B e instalação de sistema de climatização 
independente para a cobertura do bloco A;

• início da obra do Memorial do MPF;
• criação do Espaço Família com equipamentos que permitem a amamentação, alimentação (micro-ondas e 

frigobar), troca de fraldas de forma adequada;
• criação da sala de membros aposentados;
• continuação do processo de otimização dos espaços da PGR (iniciada a otimização do espaço do 4º pavimento, 

instalação adequada da 7ª CCR); e
• início dos serviços de recuperação estrutural dos reservatórios de água da PGR e anexos.

8.1.3. INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE

A preocupação com o meio ambiente está presente nas atividades externas e internas do Ministério 
Público Federal.  Com o intuito de garantir o acesso da sociedade às informações e decisões dos 
órgãos em questões socioambientais, o MPF analisou entidades de todo o país e criou o ranking 
da transparência ambiental. De modo geral, as recomendações orientam que os órgãos precisam 
promover a transparência ativa em seus sites, fornecendo dados previstos na legislação que trata de 
suas atribuições e funções. Para o MPF, a transparência das informações ambientais possibilita que 
“órgãos de monitoramento e a própria sociedade civil fiscalizem, de forma ágil, o emprego de recursos, 
as decisões relevantes e a política ambiental no Brasil”. 

No sentido de contribuir com a sustentabilidade ambiental, eliminando a necessidade do uso 
de papel e possibilitar serviços mais céleres aos cidadãos, às empresas e entidades externas ao 
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MPF, foram lançados o Sistema de Protocolo Eletrônico e o Sistema de Peticionamento Eletrônico 
do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) que possibilita, por exemplo, a assinatura eletrônica 
de uma empresa contratada para fornecimento de serviço para a unidade do Ministério Público 
Federal. Antes da introdução dessa tecnologia era preciso que o contrato fosse enviado e devolvido 
fisicamente pelos Correios, e que a assinatura do contratado fosse reconhecida. Esse processo - 
que podia demorar até semanas e gerava despesas com compra de papel e envelopes, impressões, 
postagens e custas cartorárias - foi feito em poucas horas e a custo zero, tanto para o MPF quanto 
para o contratado.

Já o projeto Amazônia Protege, desenvolvido pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural 
do MPF (4CCR), em parceria com o Ibama e com o ICMBio, é uma forma inovadora de combater o 
desmatamento ilegal da Floresta Amazônica. A iniciativa conta com o apoio da área de Tecnologia da 
Informação do MPF para obtenção e análise de imagens de satélite e para fazer o cruzamento das 
informações com bancos de dados públicos identificando e produzindo provas contra os responsáveis 
por desmatamentos com área igual ou superior a 60 hectares na Amazônia. 

Vale ressaltar que, em 2018, a PGR alcançou 90% de contratações com critérios sustentáveis. O 
percentual demonstra a tendência e a perspectiva de consolidação da disseminação da cultura de 
sustentabilidade na Instituição. Ressalte-se que a consolidação do Sistema de Gestão Administrativa 
como ferramenta de integração nacional permitiu, em 2018, disponibilizar os dados necessários para a 
publicação dos relatórios no Portal da Transparência por todas as Unidades do MPF. 

O Comitê Local de Gestão Socioambiental (Ecotime) publicou o “Diagnóstico Socioambiental 
da PGR”, instrumento de gestão sustentável que inclui a identificação das necessidades e 
dos problemas prioritários, sendo uma ferramenta de controle da eficácia dos processos de 
desenvolvimento e acompanhamento dos programas ambientais propostos, bem como daqueles 
que estão em fase de execução.

Com base nesse diagnóstico, as ações de sustentabilidade foram fortalecidas com a implementação 
da Assessoria de Sustentabilidade e Inovação (ASI). Criada em junho de 2018 pela Secretaria-Geral, a 
nova área auxilia nos trabalhos de uma gestão focada na racionalização de gastos da Instituição, no 
respeito ao meio ambiente, na promoção de novas tecnologias e em soluções inteligentes.

Entre os objetivos da ASI, estão os de despertar a consciência dos integrantes do MPF e a melhoria 
dos serviços, em consonância com a missão do MPF de agir em prol do bem público. Para isso, a 
assessoria atua sob a ótica do diálogo e da integração, respeitando as particularidades das áreas, das 
unidades e da força humana que compõe a Instituição. 

Houve também a elaboração do Programa de Gestão Socioambiental (PGS) da PGR - ferramenta 
de planejamento que tem como meta auxiliar a implementação de práticas de sustentabilidade para 
redução do consumo e para a racionalização de gastos na Instituição. O PGS consiste na adoção de uma 
série de requisitos sustentáveis relacionados, sobretudo, ao consumo de bens e serviços no âmbito 
da PGR, como a redução do consumo de papel, copo, água e energia elétrica. A ideia é otimizar os 
processos e minimizar os impactos ambientais resultantes das atividades internas.

Outra iniciativa de destaque foi o início da campanha “Lixo no lugar certo”, contemplando a retirada 
de lixeiras no bloco B da PGR e ações de conscientização do público interno sobre a importância da nova 
sistemática de descarte correto, melhorando o aproveitamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, de 
forma a promover a sustentabilidade ambiental.

Já a Semana do Servidor de 2017 teve seu ponto alto com uma ação de sustentabilidade. Os 
integrantes da Casa participaram do plantio de ipês na área externa da PGR. “As atitudes semeadas 
hoje fazem o conjunto florescer” foi a reflexão proposta pela atividade. 

No edifício-sede da PGR, deu-se início à substituição das lâmpadas fluorescentes por LED 
(substituídas 4 mil lâmpadas, gerando uma economia de consumo em torno de 10%). A PGR e anexos 
também estão passando por adequações à etapa 1 de acessibilidade (acesso ao cidadão e aos servidores 
com deficiência, rampas, piso tátil, sanitários, refeitórios etc. 
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8.1.4. TRANSPARÊNCIA

A atual gestão investiu neste primeiro ano no aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Ministério 
Público Federal (MPF) para ampliar a clareza e a acessibilidade de informações acerca do pagamento 
de remunerações, indenização e dívidas aos membros de todo o Ministério Público da União (MPU). 
O aprimoramento foi feito a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que, em 27 de 
fevereiro, informou a novidade ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por meio de ofício. 
A informação também foi encaminhada aos deputados Rubens Bueno (PPS/PR), relator do Projeto de Lei 
nº 6.726, de 2016, que regulamenta o limite remuneratório no serviço público, e Benito Gama (PTB/BA), 
presidente da Comissão Especial que trata do assunto, bem como à presidente do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.

O Ministério Público da União aperfeiçoou o controle de sua atuação administrativa e financeira, desde a 
Instituição do seu Portal da Transparência (Resolução nº 38, de 26/5/2009), com a adoção de mecanismos 
que esclarecem quais são as parcelas pagas mensalmente, a razão do pagamento, e que garantem o acesso 
à informação. Os dados podem ser acessados, em formato aberto, no link “Remuneração de Membros do 
MPU”. O propósito da medida implementada foi organizar e facilitar a busca de informações que já eram 
disponibilizadas no portal. Também foi incluído acesso fácil aos portais da transparência dos outros ramos 
do MPU.

MP Brasileiro – a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Raquel Dodge também 
anunciou na 3ª Sessão Ordinária do Plenário de 2018 o aprimoramento da divulgação das remunerações 
dos membros dos ramos e unidades do Ministério Público (MP) brasileiro no site do Conselho e no Portal da 
Transparência da Instituição. Foram disponibilizadas as informações de todos os MPs compiladas, de forma 
clara, organizada e acessível. Outro ofício foi encaminhado para o presidente da Câmara comunicando a 
publicação das informações. Com a implementação das melhorias, os dados estão disponíveis de forma 
amigável, intuitiva e padronizada na página inicial do Portal do CNMP, na seção Acesso Rápido. Nesse 
espaço, com um clique, é possível ter acesso às planilhas de remunerações dos membros de cada unidade 
do Ministério Público brasileiro referente ao mês de janeiro de 2018. As informações são atualizadas a cada 
mês.

As mudanças tornam a apresentação das informações “paritária e harmônica” em relação ao portal do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

O Portal da Transparência do MPF (http://www.transparencia.mpf.mp.br/) atende 99,84% dos requisitos 
exigidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio das Resoluções nº 86, de 21 de março de 
2012, e nº 89, de 28 de agosto de 2012.

8.1.5. AVANÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Houve investimentos ainda no aprimoramento dos sistemas de gestão da casa, com novos módulos e 
melhorias que facilitaram o acompanhamento periódico das contratações, como sistemas de business 
intelligence e a criação de grupos de trabalho relativos a práticas inovadoras, como a inteligência 
artificial. 

No levantamento sobre a situação de governança pública e gestão em organizações federais feito 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2017 e divulgado em abril (Acórdão 588/2018-Plenário), 

SÉRIE HISTÓRICA META PARA 2020

2016 95,80%

100%2017 99,84%

Até Junho de 2018 99,84%
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o MPF obteve 89% no índice de governança e gestão de TI (GovTI). O percentual equivale ao estágio 
aprimorado, ficando à frente de organizações como o próprio TCU (65%), o Supremo Tribunal Federal 
(44%), o Superior Tribunal de Justiça (55%) e até de empresas públicas como o Serpro (84%) e 
Petrobras (72%).

O sistema de controle processual (administrativo, extrajudicial e judicial) do MPF, chamado Único, 
passa por melhorias e ganha novas funcionalidades com o objetivo de agregar valor ao trabalho dos 
membros e servidores, procurando prover celeridade, robustez, segurança e informação. Em 2017 foi 
lançado o Único Digital, com uma nova interface otimizando a experiência do usuário por meio da 
melhoria da interface, com mais acessibilidade, e desenvolvimento de ferramentas funcionais. A Justiça 
Eleitoral já havia implantado o sistema de processo eletrônico no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o 
PJe, e disponibilizou um cronograma para implantação nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) até 
o final do ano de 2017. Dada a importância do tema, o sistema Único adequou o seu planejamento e 
acompanhou o cronograma do TSE, disponibilizando a integração com o PJe dos PREs ainda em 2017. 
A integração com os sistemas de processos eletrônico da Justiça Eleitoral proporcionou um uso mais 
eficiente da força de trabalho do Ministério Público Eleitoral.

No contexto da área de Tecnologia da Informação, observamos algumas notícias de destaque no 
mundo quanto à segurança da informação, como o sequestro de dados digitais (ransomware), e que, 
graças a esforços diários de manutenção da segurança da informação, não atingiram o Ministério 
Público Federal. A manutenção de equipamentos atualizados, a aquisição e atualização de software 
antivírus, entre outras ações, permitem que o usuário final dos serviços e equipamentos de TIC do MPF 
trabalhem de forma transparente. A prevenção e as ações tempestivas, que por vezes não ganham 
visibilidade, são a principal ferramenta dessa área que atuou com efetividade no período deste 
relatório, permitindo que as principais operações do MPF ocorressem com segurança, minimizando os 
riscos e garantindo a atuação do MPF nas áreas cível, criminal e eleitoral.

8.1.6. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E GESTÃO DO CONHECIMENTO

A atual gestão realizou investimentos no compartilhamento de informações e na gestão de 
conhecimento. A Rede de Bibliotecas do MPF foi reformulada e recebeu vultoso incremento, 
alcançando o status de maior rede de bibliotecas jurídicas do país. Isso porque, a partir de fevereiro, 
foi ampliada substancialmente a disponibilização dos produtos informacionais digitais, como e-books, 
podcasts, jornais, revistas e artigos. Para tanto, foram contratadas diversas plataformas, uma das quais, a 
ProQuest Ebook Central, disponibiliza mais de 170 mil títulos nacionais e internacionais, incluindo editoras 
como Cambridge University Press, Columbia University Press, Elsevier, Oxford University Press, MIT Press, 
Springer e Wiley. A Rede fornece acesso digital a informações e notícias diárias, veiculadas nos jornais 
e revistas de publicação nacional, para todo o MPF. Viabiliza, também, a gestão única e eficiente, com a 
centralização das demandas e soluções de problemas. Possibilitou a economia de recursos humanos, 
materiais e de custos variáveis que seriam despendidos caso fossem contratados separadamente os 
serviços de fornecimento dos jornais e revistas necessários para atender à demanda deste órgão.

 Além disso, desde maio deste ano, encontra-se disponível no Portal da Rede de Bibliotecas do MPF um 
material que promete facilitar a rotina das Câmaras de Coordenação e Revisão e dos membros do MPF. 
Trata-se das Bibliografias Temáticas, que reúnem conteúdo doutrinário, legislativo e jurisprudencial sobre 
temas de interesse do MPF. A iniciativa teve por objetivo facilitar o acesso de integrantes da Instituição 
à fundamentação necessária à sua plena atuação. O material disponibiliza, sempre que possível, a íntegra 
dos textos ou indicação de sua localização, bem como os enunciados, orientações e demais documentos 
produzidos pelas Câmaras de Coordenação e Revisão sobre o assunto. A pesquisa é realizada nas fontes de 
informação disponíveis, como catálogos das bibliotecas, bases de dados jurídicas nacionais e estrangeiras, 
periódicos jurídicos, sites dos Tribunais Superiores e de órgãos da Administração Pública Federal.
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8.1.7. DOAÇÕES

Com a retomada dos processos de desfazimento de bens, a PGR voltou a doar bens móveis de seu 
acervo para órgãos públicos e entidades privadas. Com essa proposta, os bens classificados como 
antieconômicos passaram a ser doados para órgãos federais, estados e municípios mais carentes, Distrito 
Federal, empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições filantrópicas reconhecidas de 
utilidade pública pelo Governo Federal e às organizações da sociedade civil de interesse público.

O desfazimento dos bens, conforme as regras descritas nos editais, ocorre em atendimento às 
determinações contidas na Instrução Normativa nº 001/1993/MPF/SG/SA, no Decreto Federal nº 
99.658/1990 e na Lei nº 8.666/1993.

Destaca-se que todo o processo de doação ocorre de forma transparente, inclusive por meio da 
publicação de editais com as respectivas regras no Portal da Transparência do MPF, e também com 
repercussões nas redes sociais, com o objetivo de proporcionar isonomia na classificação das entidades 
interessadas.

Essas ações resultaram em 25 processos concluídos, totalizando na doação de 1.036 itens.

8.2 GESTÃO DE PESSOAS 

A valorização do quadro de pessoal do Ministério Público da União é uma tônica da atual gestão do 
Ministério Público Federal. As ações tomadas pela administração buscaram garantir os direitos de 

membros e servidores, melhorar a distribuição da força de trabalho e promover a reposição de membros e 
servidores com a viabilização dos concursos públicos.

O Plano Diretor de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal (MPF) foi aprovado em julho de 2018 
pela Secretaria Geral. O principal objetivo do Plano é promover o alinhamento tático do trabalho feito pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas à estratégia, com foco em resultados e em uma atuação institucional 
estratégica efetiva e transparente, de modo a aprimorar constantemente os serviços por ela fornecidos. 

A construção do Plano Diretor envolveu todas as áreas responsáveis pela gestão de pessoas do MPF e 
buscou refletir seu contexto atual, bem como indicar o cenário desejado por meio da melhoria de processos 
de trabalho e da implementação de melhores práticas de gestão. Os princípios e diretrizes da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas do MPF – Portaria PGR/MPF nº 442, de 25 de maio de 2017 – nortearam a 
atuação dos envolvidos na elaboração do Plano Diretor.

O Catálogo Nacional de Serviços de Gestão de Pessoas foi publicado em 26 de janeiro de 2018, contendo 
lista dos serviços de gestão de pessoas prestados na Procuradoria-Geral da República (PGR) que demonstra 
as opções de serviços disponíveis, quem pode solicitá-los, as formas de solicitação, as áreas responsáveis 
pela execução dos serviços, as normas relacionadas, os prazos para os serviços serem executados,

O objetivo do catálogo é centralizar informações atualizadas dos serviços disponíveis. Para cada serviço 
listado, será definido prazo de execução. Trata-se do campo “Acordo de Nível de Serviço”, em que são 
estabelecidos os tempos de atendimento, de solução e de disponibilidade dos serviços prestados pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas. Dessa forma, há transparência e melhoria da gestão do desempenho dos 
serviços prestados.

O Programa de Recrutamento e Seleção Interna foi instituído, no âmbito do Ministério Público Federal, 
pela Portaria PGR/MPF nº 778, de 28 de agosto de 2017 com o intuito de alinhá-lo à gestão por competências 
e à Política Nacional de Gestão de Pessoas.

Os objetivos do Programa são:

• assegurar a atratividade das carreiras dos servidores do Ministério Público Federal;
• subsidiar o processo de lotação, observados a adequação entre as competências profissionais e 

comportamentais e o perfil profissional requerido à área de atuação;
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• oferecer aos gestores informações que subsidiem a escolha do candidato mais adequado à vaga, ao cargo em 
comissão ou à função de confiança;

• promover a mobilidade interna com foco na meritocracia e na gestão por competências, em prol da 
sustentabilidade dos resultados institucionais;

• incentivar o aprendizado contínuo dos servidores por meio do desenvolvimento na carreira;
• oferecer suporte para o processo sucessório e para a preparação de lideranças; e 
• incentivar a promoção de um processo de lotação isonômico e transparente para os servidores.

De setembro de 2017 até agosto de 2018, foram feitos 135 processos seletivos, que culminaram com 
a seleção de 110 servidores no período. O processo integra o projeto de gestão por competências e busca 
alocar os servidores de acordo com seus perfis profissionais. 

Nesse sentido, acredita-se que a mobilidade funcional proporcionada pelo recrutamento interno permita 
melhor adequação entre o perfil da vaga disponível e o perfil profissional do servidor, que pode se traduzir 
em melhor desempenho no cargo ocupado e maior satisfação pessoal e no trabalho.

ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO 

A entrevista de desligamento é um recurso da área de Gestão de Pessoas que visa conhecer a percepção 
dos colaboradores acerca do período em que permaneceram na unidade, fornecendo subsídios para o 
planejamento de mudanças organizacionais com a finalidade de promover a atratividade da carreira e a 
retenção de talentos.

No Ministério Público Federal, a entrevista de desligamento foi instituída pela Política Nacional de Gestão de 
Pessoas (Portaria PGR/MPF nº 442, de 25/5/2017) e é operacionalizada por meio de questionário eletrônico 
padronizado, disponível a todas as unidades do Órgão. Desde a implementação do questionário de desligamento, 
em setembro de 2017, foram respondidos integralmente 225 questionários no âmbito do MPF.

LICENÇA CAPACITAÇÃO

Dentre as alterações trazidas pelas Portarias PGR/MPU nº 34, de 23/4/2018, e nº 39, de 10/4/2018, que 
alteraram procedimentos para concessão da licença capacitação no âmbito do MPU, podemos salientar:

• a possibilidade de parcelamento do usufruto da licença em 5 (cinco) vezes em períodos não inferiores a 7 (sete) dias; e
• a possibilidade de fazer cursos a distância por até 90 (noventa) dias (Parecer Conjur nº 528/2017), desde que 

atendida a carga horária de 20 (vinte) horas semanal e atendidos os requisitos de oportunidade e conveniência. 
Cabe às unidades fazer o planejamento da escala de afastamento, buscando viabilizar a capacitação dos 
servidores e a manutenção do funcionamento regular das atividades.

CAPACITAÇÃO

O Plano Estratégico de Capacitação (PEC) encontra previsão legal no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro 
de 2006, que institui a Política e as Diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da Administração 
Pública Federal, e é regulamentado no Ministério Público da União por meio da Portaria PGR nº 198, de 15 
de abril de 2011.

Conforme dispõe a referida portaria, em seu art. 6º, compete à Secretaria de Gestão de Pessoas 
“elaborar, em conjunto com as unidades gestoras, o planejamento das ações a serem feitas a cada 
exercício e promover a avaliação dessas ações”.

Desse modo, iniciou-se, em novembro de 2017, a elaboração do PEC para o ano de 2018, a partir do 
desdobramento dos seguintes objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2011/2020 do Ministério 
Público Federal, quanto à perspectiva de aprendizado e crescimento:
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• trabalhar alinhado à gestão estratégica com foco em resultados;
• desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores; e
• assegurar a atratividade das carreiras do MPF.

O Plano Estratégico de Capacitação para o exercício 2018 tem como objetivo divulgar as ações de capacitação 
aprovadas para esse período, de forma a tornar transparentes as ofertas dessas ações, bem como dar visibilidade 
às demais ações promovidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas em parceria com as demais unidades do MPF.

No intuito de conferir mais autonomia a essas unidades, mas ao mesmo tempo incentivar o planejamento 
de suas ações, foi proposta a distribuição de cotas do orçamento de capacitação e a alteração do fluxo para 
aprovação das capacitações com e sem ônus. Nesse sentido, foram oficializados critérios para a descentralização 
da autorização de eventos de capacitação, cabendo à Secretaria de Gestão de Pessoas o acompanhamento 
periódico dos registros efetuados pelas Unidades em sistema próprio.

No que diz respeito ao referencial monetário destinado às unidades para 2018, foi reservada cota 
orçamentária para as ações de QVT e de capacitações específicas, que são aquelas não abrangidas por 
iniciativas promovidas pela PGR nas modalidades a distância ou presenciais com abrangência nacional.

No 1º semestre de 2018, a Secretaria de Gestão de Pessoas capacitou 6.458 servidores e membros do MPF 
por meio de cursos presenciais, a distância e do programa Líder Coach. 

Foram 49 ações de capacitações presenciais e 16 em EaD. Quanto ao Líder Coach, foram 9 turmas nos 
estados de Rio Grande do Sul, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Minas Gerais, Rondônia 
e Piauí, contabilizando a capacitação de 56 membros e 474 servidores no período de setembro de 2017 a 
julho de 2018. Iniciaram-se as tratativas para a oferta do segundo módulo do Líder Coach, com a previsão de 
início na segunda quinzena de outubro.

Além disso, houve gerenciamento de 56 membros e servidores beneficiados pela bolsa de idiomas e 
homologação de 169 cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu para fins de Adicional de Qualificação. 
Oferecimento de 24 vagas de bolsas para pós-graduação em lato sensu e 8 em stricto sensu para membros 
e servidores do MPF.

Importante mencionar que foram capacitados, em junho de 2018, 103 servidores no projeto de 
Modernização de Gabinetes (Mogab), que são os multiplicadores do conhecimento nos estados e municípios 
até o final de setembro de 2018 de forma presencial. Acrescenta-se, ainda, a preparação de 6 turmas de 350 
participantes cada para a realização de cursos a distância para o Mogab, as quais serão iniciadas a partir de 
26 de agosto de 2018 com o objetivo de abranger todos os ofícios que aderiram à certificação. 

Por fim, o indicador estratégico “Capacitação Estratégica” alcançou, no 1º semestre de 2018, o percentual 
de 63,55%. Das 760 ações de capacitação feitas, 483 estão previstas no PEC ou são relacionadas a projetos 
estratégicos.

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.

É sabido que o serviço voluntário já é uma realidade na Administração Pública. Dentre as vantagens 
existentes, pode-se destacar 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.

Quanto ao público, o serviço voluntário é destinado a qualquer cidadão com idade mínima de dezoito 
anos que esteja cursando ou tenha concluído curso superior. 
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Buscando garantir a isonomia entre os interessados, o recrutamento dos prestadores de serviço 
voluntário é garantido por meio de Edital divulgado no sítio do Ministério Público Federal. As regras para 
participação e os procedimentos são neles publicados de modo a dar transparência a este processo de 
trabalho.

ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO

No Ministério Público Federal, o estágio de pós-graduação foi regulamentado pela Portaria PGR/MPU 
n° 42, de 18 de junho de 2018, que alterou a Portaria PGR/MPU n° 378, de 9 de agosto de 2010, com vistas 
a inserir essa possibilidade no Programa de Estágio do MPF. 

Assim como o serviço voluntário, o estágio de pós-graduação está inserido num contexto de 
fortalecimento da relação entre a Administração e o administrado, facilitando o desenvolvimento 
da formação profissional e social de jovens, bem como a preparação deste grupo para a introdução e 
inserção no mercado de trabalho.

O estágio pós-graduação permite o estudo e a troca de conhecimento em um nível mais aprofundado, 
vez que o estagiário poderá aplicar na prática o conhecimento adquirido em seu curso de pós-graduação.

Cientes do cenário de restrição orçamentária vivenciado pelo país, a unidade que desejar instituir 
o estágio em nível de pós-graduação deverá garantir a manutenção da correspondência onde dois 
estagiários de nível superior equivalem a um estagiário de grau mais alto de instrução. 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)

Em 2017, foi feito o diagnóstico de QVT com a finalidade de verificar a percepção individual da comunidade 
de trabalhadores (membros, servidores do quadro, sem vínculo e requisitados, estagiários, adolescentes 
aprendizes e terceirizados) do Ministério Público Federal (MPF) em relação ao conceito de QVT, bem como 
identificar as principais fontes de bem-estar e de mal-estar no trabalho para todos. Tais informações 
subsidiaram a elaboração do Programa e da Política de QVT do MPF, publicados por meio da Portaria PGR/
MPF nº 875, de 13 de setembro de 2017. 

A construção dessa Política de QVT foi feita de maneira coletiva, para garantir a escuta e participação de 
todos, por meio de várias etapas, sendo elas: 

Pré-Diagnóstico: sensibilização de toda a Instituição, com o envolvimento de todas as áreas e grande 
participação da alta administração, sendo primordial para o sucesso do trabalho; 

Aplicação do Diagnóstico de QVT: cujo objetivo foi ouvir de cada pessoa quais são as fontes de mal-
estar e bem-estar do MPF. Nessa etapa, foram envolvidos membros, servidores, estagiários, adolescentes 
aprendizes e terceirizados, para que os resultados representassem a atual realidade da Instituição; 

Elaboração da minuta do Programa de QVT, a partir dos resultados do diagnóstico; 
Validação da minuta com consulta pública nacional para que todos pudessem opinar quanto à construção 

da norma;
Por fim, a publicação da Portaria no dia 12 de setembro de 2017. Com o programa de QVT, foi construída 

a Política Nacional de QVT, na qual foram criados 23 projetos nacionais, distribuídos nos 7 eixos temáticos 
de QVT, quais sejam: 

• reconhecimento Profissional e Retenção de talentos; 
• organização do Trabalho e Práticas de Gestão; 
• condições de Trabalho; 
• uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no MPF; 
• comunicação Organizacional no MPF; 
• prevenção do Assédio Moral no Trabalho; e
• promoção da Saúde. 
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Vale ressaltar que, para a validação metodológica do trabalho como um todo, utilizou-se a 
metodologia acadêmica do Prof. Mário César Ferreira, professor e pesquisador da UNB, psicólogo do 
trabalho, doutor em ergonomia pela École Pratique des Hautes Études (EPHE, França), e com pós-
doutorado na Université Paris Sorbonne (França) em Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de 
Vida no Trabalho.

Como parte da etapa de implementação da Política de QVT, estão sendo feitas as Oficinas Mais 
QVT em todas as PRs e em algumas PRMs. Nelas, um novo momento de escuta das pessoas é 
proporcionado, tendo todos a oportunidade de se manifestarem, seja antes da oficina, por meio de 
consulta pública local ou durante a realização da oficina. O objetivo dessa nova escuta é conhecer 
as principais fontes de mal-estar locais e, dessa forma, levantar elementos para avaliar a realidade 
local daquele ambiente de trabalho. A partir dessa identificação são construídas ações locais e 
elaborado um Acordo de Resultados, cujo objetivo é atuar diretamente na solução ou mitigação 
desses pontos de incômodo para as pessoas, de forma alinhada aos 7 eixos temáticos instituídos 
pela Política de QVT.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS PESSOAS PARA O PLENO EXERCÍCIO FUNCIONAL

O MPF também teve como objetivo proporcionar, oportunizar e fomentar a saúde das pessoas e um 
ambiente de trabalho adequado. Buscou-se a promoção das condições necessárias para que todos os 
profissionais do MPF possam exercer suas atividades e responsabilidades em pleno gozo de saúde, entendida 
em sentido amplo, reduzindo a necessidade de afastamentos por motivo de saúde. Para tanto, diversas 
iniciativas foram priorizadas como o planejamento e a organização do Programa de Saúde do Trabalhador, 
com as seguintes ações interdependentes: 1. Realização do Exame Periódico de Saúde; 2. Realização de 
campanhas de promoção de saúde e prevenção de doenças; 3. Assistência direta nas unidades com serviços 
de saúde; 4. Acompanhamento pela equipe multiprofissional de servidores com deficiência, e 5. Realização 
do projeto Saúde em Rede. 

Nessa linha, o processo de oferecimento de Exame Periódico de Saúde foi redesenhado. Como resultado, 
empresas foram contratadas para prestação do EPS a todo o MPF. Em 2018, mais de 220 municípios já 
estão sendo atendidos pelo EPS e a expectativa é que, até o final do ano, 100% dos municípios onde existem 
Procuradorias da República sejam atendidos.

Além disso, a partir da Política Nacional de Saúde Mental, estabeleceu-se, de modo compartilhado e 
participativo, protocolos de intervenção para a área psicossocial a serem utilizados como referência para os 
ramos do MPU. 

Foi definido todo o processo de acompanhamento de pessoas com deficiência no MPF, incluindo a fase 
de feedback dos servidores que passaram por equipe multiprofissional com demanda de adaptação em 
relação ao trabalho, bem como o acompanhamento de servidores com deficiência que concluíram o estágio 
probatório. Foram publicadas duas portarias (uma do MPF e outra do CNMP) no referido período para 
acompanhamento dos servidores com deficiência. Todos os nove servidores foram assistidos por equipe 
multiprofissional.

Outro destaque na área da Saúde, foi a implementação de rotina de gestão do absenteísmo, que visa a 
monitorar a situação e conhecer as causas dos afastamentos do trabalho de membros e servidores do MPF, 
de modo que possam ser planejadas ações para a melhoria da saúde das pessoas, e consequente redução 
dos períodos de afastamento.

REABERTURA DO CONCURSO PARA PROCURADORES DA REPÚBLICA

Desde o início de sua gestão, a PGR tem se esforçado perante a Justiça Federal para retomada do 29º 
Concurso Público para provimento de cargos de procurador da República. O processo de seleção estava 
suspenso desde março de 2017 por determinação do Tribunal Regional Federal (TRF) para que fosse incluída 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018 79

a reserva de vagas para candidatos negros.
Em junho de 2018, o edital de seleção foi modificado para atender ao Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), firmado entre o MPF e o TRF em maio deste ano. O Conselho Superior do MPF (CSMPF) aprovou 
as novas regras do concurso e os candidatos negros concorreram a todas as vagas oferecidas somente 
utilizando-se das vagas reservadas quando, tendo sido aprovados, a sua classificação for insuficiente para 
habilitá-los à nomeação no quadro geral de candidatos.

A partir dessas mudanças no edital, foi criada uma comissão para verificar a veracidade da autodeclaração 
de cor preta ou parda dos candidatos aprovados na primeira fase do 29º concurso público de procurador 
da República. 

As provas objetivas foram feitas no dia 26 de junho e as provas subjetivas em 23 de agosto. Já as provas 
orais estão marcadas para novembro. De acordo com calendário do concurso, a posse dos novos membros 
está marcada para 26 de dezembro.

CONCURSO PARA SERVIDORES DO MPU

Para assegurar a reposição sem impacto de servidores do MPU e formação de cadastro reserva, a 
Administração firmou contrato, em agosto de 2018, com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação 
e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para realização do 10º Concurso. 

O Edital Nº 1 MPU, que regulamenta o certame, ofereceu 47 vagas para os cargos de Analista do 
MPU/Direito e Técnico do MPU/Administração. As provas estão marcadas para 21 de outubro e as 
posses, como no caso dos membros, estão previstas para dezembro.  

AJUDA DE CUSTO 

Um estudo foi realizado para revisão da regra de concessão de ajuda de custo a membros e 
servidores do Ministério Público da União, em observância às limitações financeiras impostas pela 
Emenda Constitucional nº 95/2016 e ao princípio da economicidade, do qual resultou:

• a alteração da Portaria PGR/MPU nº 921, de 18 de dezembro de 2013, para que o valor correspondente 
à ajuda de custo passasse a ser fixo – um subsídio de procurador da República – e não mais variável 
conforme o número de dependentes como era antes; e

• a alteração da Portaria PGR/MPU nº 49, de 31 de maio de 2016, que dispõe sobre a concessão de ajuda 
de custo e transporte aos servidores do MPU, para que o valor da ajuda de custo passasse a ser fixo – um 
mês de remuneração.

Outra importante alteração nas mencionadas portarias foi a forma de pagamento da indenização por 
despesas com transporte de mobiliário e bagagem, que passou a ser de acordo com a documentação 
comprobatória da despesa, limitado ao percentual estabelecido na tabela anexa às Portarias PGR/MPU nº 
921/2013 e nº 49/2016.

No exercício de 2018, até o presente momento, houve uma economia de recursos de R$ 141.902,96, frente 
a uma autorização de R$ 390.008,75. A economia representa um total de 36% do valor autorizado para 
pagamento até o momento. Para 2018, há a expectativa de execução de R$ 5.987.690,00 (cinco milhões, 
novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa reais).

8.3 ENTENDIMENTOS JURÍDICOS 

Com a nova gestão administrativa do MPF, iniciada em setembro de 2017, houve a alteração de alguns 
entendimentos jurídicos relacionados à atuação administrativa na Instituição, além da implementação de 
novas ferramentas com vistas a otimizar a publicidade desses, destacando-se, para o presente, os seguintes:
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NOMEAÇÃO DE CANDIDATA EM GOZO DE LICENÇA À GESTANTE

Anteriormente, a posse de servidora que estivesse em gozo de licença-maternidade era postergada para 
o fim do benefício, sendo imperativo o gozo no órgão de origem. Com a nova gestão, o direito à posse poderá 
ocorrer observando-se tanto o prazo especial previsto no § 2º do art. 13 da Lei nº 8.112/1990 (prazo máximo 
de trinta dias após o término do período de licença) quanto o prazo geral estabelecido pelo § 1º do art. 13 da 
mesma lei (prazo máximo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento), sem prejuízo, nesta 
última hipótese, da continuidade do usufruto do período restante da licença (Parecer nº 175/2018).

AUXÍLIO-RECLUSÃO

Restringia-se o pagamento do auxílio-reclusão apenas aos dependentes do segurado de baixa renda. 
A Administração entendeu que a sistemática do art. 229 da Lei nº 8.112/1990 teria sido tacitamente 
revogada, passando o benefício a ter como requisito a necessidade dos dependentes, consubstanciada 
na expressão baixa renda. Dessa forma, o valor do auxílio-reclusão era o estabelecido para o Regime 
Geral de Previdência Social, Portaria nº 15 do Ministério da Fazenda, de 16 de janeiro de 2018, no valor 
de R$ 1.319,18. 

Alteração do entendimento administrativo para determinar a aplicabilidade da sistemática de 
pagamento do auxílio-reclusão estabelecida pela Lei nº 8.112/1990 ou seja, dois terços da remuneração, 
quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade 
competente, enquanto perdurar a prisão; ou metade da remuneração, durante o afastamento, em 
virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo . Revisão 
de ofício das concessões que se encontram vigentes a partir da decisão (Parecer nº 128/2018).

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (SEDESTMIDH /GDF)

Acordo proposto pela Secretaria de Administração e voltado à reserva de vagas de trabalho a mulheres 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas contratações feitas pela PGR, por intermédio do 
estabelecimento de cotas em editais de licitação (Pareceres nº 197 e nº 443/2018).

POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO BERÇÁRIO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE FILHO DE SERVIDOR

Inovação proposta pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde na nova regulamentação do 
Programa de Assistência à Mãe Nutriz - Instrução de Serviço SG/MPF nº 1, de 26/7/2018, que possibilitou 
a admissão no berçário de filho de servidor em exercício na Procuradoria-Geral da República, quando da 
ocorrência de vagas remanescentes, após atendimento prioritário das servidoras mães. Referida medida se 
mostra “salutar para o desenvolvimento da criança que, por um período maior, terá contato com um de seus 
genitores” (Parecer nº 350/2018). 

PUBLICAÇÃO DO BOLETIM DE EMENTAS DE PARECERES JURÍDICOS DA CONJUR

A implementação da rotina de publicação dos entendimentos jurídicos visa aproximar a Conjur dos assessores 
jurídicos das Unidades, servindo de instrumento de consulta auxiliar, com o intuito de colaboração, além de reduzir 
demandas.
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9.3.1.  MODERNIZAÇÃO DOS GABINETES

Desde setembro, os trabalhos têm se intensificado para execução do Projeto de Modernização dos 
Gabinetes. O propósito é finalizar a terceira onda de modernização do MPF, dando efetividade ao 

Planejamento Estratégico Institucional 2011-2020.
Conduzido pela Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica (SGE), o projeto iniciou-se 

em janeiro de 2015. Estruturado em dez fases, o projeto visa à modernização da área finalística da 
Instituição com foco em temas determinantes para o avanço do MPF. Mapeamento e manualização de 
fluxos e rotinas de trabalho de gabinetes, modelo de informações gerenciais, suporte pericial, práticas 
de gestão do conhecimento, modelos de organização do trabalho e sistemática para captação de 
resultados dos membros foram temas abordados nas fases anteriores do projeto.

Na atual gestão, o projeto foi reavaliado, o que resultou, em abril de 2018, na publicação pela 
Secretaria-Geral, do primeiro edital de Certificação de Conformidade dos Processos de Trabalho dos 
Ofícios no âmbito do MPF (Edital SG nº 62/2018). Por meio desse processo, de adesão voluntária pelos 
membros titulares dos Ofícios, está sendo possível capacitar servidores e acompanhar a execução do 
trabalho no Ofício por determinado período, com o intuito de alinhar rotinas e promover a melhor 
forma de execução do trabalho administrativo relacionado aos processos judiciais e procedimentos 
extrajudiciais nos Ofícios do MPF.

Além disso, foi elaborado novo plano de comunicação voltado à certificação dos Ofícios, 
compreendendo todo o seu período até julho de 2019. De agosto de 2017 a julho de 2018, a SGE 
visitou 22 unidades interessadas no aperfeiçoamento de sua gestão, quando foram feitos workshops 
temáticos, mesas-redondas e reuniões sobre o tema. 

Em abril de 2018, foram publicados Manuais de Fluxos do Processo Judicial e do Procedimento 
Extrajudicial. Esses produtos decorreram do levantamento e da identificação de aperfeiçoamento das 
rotinas em mapeamento de processos com membros e servidores da Procuradoria da República no 
Município de Tabatinga (AM) e da Procuradoria da República de Barra do Garças, em Mato Grosso. 
Os desenhos foram levados à análise das Coordenadorias Jurídicas e de Documentação (Cojuds) das 
Procuradorias da República e das Procuradorias Regionais da República, da Secretaria Jurídica e de 
Documentação (Sejud) e da Corregedoria do MPF, bem como analisados por membros e servidores de 
todo o país por meio de consulta pública. 

A certificação de Ofícios envolve também a promoção da gestão do conhecimento. No período de 
junho a setembro de 2018, equipes de certificação das unidades estão sendo capacitadas em uma 
perspectiva dinâmica e inovadora, com vistas ao atendimento personalizado aos atuantes da atividade 
finalística, de forma a promover o alinhamento e a padronização da execução de tarefas relacionadas 
aos fluxos de trabalho em processos e procedimentos nos Ofícios do MPF. O fomento ao uso do suporte 
pericial no MPF é objeto do treinamento feito pelas equipes de certificação, de modo a incentivar o uso 
pelos Ofícios. 

Em relação aos Modelos de Organização do Trabalho previstos no projeto, houve o acompanhamento 
dos modelos de Serviço para tratativa de Alto Volume Recorrente (PR/GO) e do Núcleo Volante (PR/
AM) em 2017. Tratativas estão sendo realizadas para implantação de alguns modelos nas Procuradorias 
da República do Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande do Sul.

Em 2018, a SGE promoveu um aperfeiçoamento de visão sistêmica aos Modelos de Informações 
Gerenciais, que ocorreu pela promoção da comunicação entre secretarias nacionais, de usuários da 
atividade finalística nos estados com as secretarias nacionais, e com a disseminação do conhecimento 
no processo de Certificação dos Ofícios.

A sistemática para captação dos resultados dos membros também foi aperfeiçoada por meio de 
ferramenta desenvolvida pela Corregedoria do MPF. Atualmente, o relatório intercorrecional possibilita 
acompanhamento contínuo pelo membro dos processos e procedimentos a ele relacionados.

Histórico - A Modernização do Ministério Público Federal (MPF) tem como objetivo tornar a 
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instituição uma estrutura integrada e organizada, de modo a aprimorar e adequar a gestão de pessoas, 
de materiais e de recursos orçamentários e financeiros às necessidades da atividade institucional, 
visando à melhoria dos serviços prestados à sociedade brasileira.

Construído de forma coletiva, com a participação de membros e servidores, o Projeto de 
Modernização da Gestão Administrativa (PMGA) teve como principais produtos o 1º Planejamento 
Estratégico Institucional 2011/2020 do Ministério Público Federal (PEI–MPF 2011/2020) e a criação de 
novo modelo de gestão participativa: o Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança (Sige).

O PEI-MPF representa-se por meio de marcos históricos, usualmente designados “ondas da 
modernização”. São três as ondas de modernização:

1ª onda – Planejamento Estratégico Institucional (2010): diagnóstico da situação do MPF; construção 
do Planejamento Estratégico Institucional; criação do sistema integrado de gestão estratégica e 
governança (Sige); regulamentação da gestão por projetos no MPF; e criação do Escritório de Projetos 
do MPF.

2ª onda – Desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional (2011-2014): planejamentos 
temáticos das Câmaras de Coordenação e Revisão e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 
planos de ação da Função Eleitoral e da Corregedoria; painéis de contribuição de Secretarias Nacionais 
e de vinculadas ao PGR, de PRs e PRRs; Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação; e criação do Escritório de Processos do MPF.

3ª onda – Projeto de modernização dos gabinetes (2015-2020): estruturação das unidades de gestão 
estratégica; modernização de métodos de trabalho e aprimoramento de serviços disponibilizados aos 
gabinetes de membros;  ampliação do uso da gestão de projetos do MPF e da gestão de processos do 
MPF; e fortalecimento da gestão e monitoramento da imagem do MPF.

9.3.2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Com o intuito de fomentar o alinhamento entre as várias esferas de atuação do MPF, foi publicado, em 
março de 2018, o Edital SG/MPF nº 45, o qual estabeleceu a avaliação técnica que certifica o desempenho 
dos Painéis de Contribuição das Procuradorias da República (PRs) e Procuradorias Regionais da República 
(PRRs) do Ministério Público Federal (MPF).

O Edital tem o objetivo de fomentar o alinhamento das Procuradorias da República (PRs), Procuradorias 
Regionais da República (PRRs) e Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) às políticas e diretrizes 
nacionais do MPF e de incentivar o alcance das iniciativas e das metas de desempenho estabelecidas no 
Painel de Contribuição em consonância com as diretrizes do Planejamento Estratégico do MPF. Busca-se, 
assim, a excelência da gestão, priorizando o emprego de esforços em prol da transparência, da celeridade 
e da efetividade das rotinas do MPF.

9.3.3. INDICADORES FINALÍSTICOS 

Os percentuais de favorabilidade das ações judiciais, das ações de improbidade, das ações criminais, das 
ações cíveis/tutela e das eleições têm registrado crescente aumento.  

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES CRIMINAIS

SÉRIE HISTÓRICA META 

2016 76,67%

75% AO ANO2017 77,52%

Até Junho de 2018 79,84%
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Vale registrar o baixo percentual dos indicadores “Rotatividade de membros” e “Rotatividade de servidores”, 
que medem a atratividade das carreiras do MPF, aferindo o percentual de desligamento. Para o cálculo, 
contabiliza-se o valor do mês de referência e dos 11 meses anteriores e desconsidera-se a taxa de desligamento 
natural por aposentadoria e sinistro. O propósito dos indicadores é fornecer insumos para fomentar a execução 
de ações que visem à redução do percentual de desligamento de membros e de servidores. Nesse sentido, a 
polaridade dos indicadores é negativa, ou seja, quanto menor o resultado, melhor.

Em junho de 2018, a rotatividade de membros foi de 0,9%, dentro da meta de manter o índice abaixo 
de 1%. No mesmo período, a rotatividade de servidores foi de 0,32%, também dentro da meta de manter o 
índice abaixo de 5%.

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE

SÉRIE HISTÓRICA META 

2016 74,26%

75% AO ANO2017 73,26%

Até Junho de 2018 75,82%

Considera apenas as classes de Ação Civil de Improbidade 
Administrativa e Ação de Improbidade Administrativa, códigos 64 e 

1670, respectivamente.

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES CRIMINAIS

SÉRIE HISTÓRICA META 

2016 77,53%

75% AO ANO2017 78,16%

Até Junho de 2018 78,9%

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES CÍVEIS/TUTELA

SÉRIE HISTÓRICA META 

2016 72,56%

75% AO ANO2017 77,64%

Até Junho de 2018 84,5%

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES ELEITORIAIS

SÉRIE HISTÓRICA META 

2016 85,89%

75% AO ANO2017 86,24%

Até Junho de 2018 87,5%

ROTATIVIDADE DE MEMBROS (EVASÃO)

SÉRIE HISTÓRICA META 

2016 0,18%
MANTER ABAIXO DE 

1% AO ANO
2017 0,0%

Até Junho de 2018 0,9%

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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9.3.4. GESTÃO DE PROJETOS NA INSTITUIÇÃO

O MPF tem priorizado a projetização de suas ações, o que fica evidente ao se observar o aumento da 
quantidade de projetos ativos a cada ano. Em 2017 foram aprovados 8 novos projetos. De janeiro a julho de 2018 
foram aprovados 47 projetos, dentre os quais 29 administrativos e 18 finalísticos. Esse modelo de atuação tem 
disseminado a cultura de planejamento e gestão voltada para resultados efetivos para a sociedade. 

O considerável aumento do número de projetos deveu-se, em parte, pelo advento do 1º Edital de Priorização 
de Projetos, publicado em março de 2018, o qual estabelece as regras do processo de avaliação e priorização de 
propostas de novos projetos e de solicitações de mudança no âmbito do MPF. 

Além de otimizar a gestão de projetos, o edital trouxe como principal inovação a aplicação de critérios objetivos 
para classificação das propostas, visando à melhor utilização de recursos materiais e humanos, mormente no 
atual contexto orçamentário restritivo vivenciado pela Instituição. Com etapas, prazos e regras de transparência, 
o Edital permite o acompanhamento mais efetivo dos projetos e de seus resultados. 

Em 2018, houve a recomposição do Subcomitê de Projetos Finalísticos (SPF), que analisa os projetos finalísticos 
com o objetivo de assegurar que o propósito e o escopo das ações estejam adequados ao que a instituição preconiza 
e a sociedade necessita, e do Subcomitê Consultivo de Projetos (SCP), que verifica e assegura a disponibilidade de 
recursos humanos e financeiros para os projetos.  

Como consequência do cenário de restrição orçamentária, o montante destinado ao pagamento de gratificação 
de projetos foi reduzido de R$ 4,5 milhões em 2017 para 1,2 milhão em 2018. Após priorização, 36 projetos foram 
classificados para percepção de gratificação de projetos para o ano de 2018. 

9.3.5. PORTFÓLIO DE PROJETOS

Os projetos iniciados, executados ou encerrados, durante o período de setembro de 2017 a julho de 2018, 
totalizam 102. Destes, 42 finalísticos e 60 administrativos. Da elaboração dos projetos - finalísticos e administrativos 
-, reportados acima, participaram, na condição de gerentes, gerentes substitutos e equipes técnicas, 96 membros 
e 1.142 servidores. 

Assim, os projetos, finalísticos e administrativos, reportados no presente tópico, contribuem, de modo 
significativo, para o efetivo cumprimento da missão institucional do MPF, produzindo resultados expressivos em 
benefício da sociedade.

9.3.6. MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÕES ISO 9001:2015

No segundo semestre de 2017, o MPF atuou no mapeamento e na melhoria de processos de trabalho da 
área-meio, com as Secretarias Nacionais ligadas à Secretaria-Geral, e da área finalística. Também foram 
empregados esforços na revisão dos mapeamentos feitos pelas unidades, Procuradorias da República 
(PRs) e Procuradorias Regionais da República (PRRs). No total, foram publicados 67 manuais de processos 
de trabalho, em conjunto com áreas ligadas tanto à área-meio quanto à área-fim e com os escritórios de 
processos locais, nas PRs e PRRs.

Além disso, muito se tem investido na melhoria contínua e na gestão da qualidade dos processos do MPF. 
Desde 2015, o MPF tem investido na certificação de processos nos padrões da norma ISO 9001.

A certificação concretiza a confiabilidade da Instituição perante a sociedade e induz à manutenção do 

ROTATIVIDADE DE SERVIDORES (EVASÃO)

SÉRIE HISTÓRICA META 

2016 1,56%
MANTER ABAIXO DE 

5% AO ANO
2017 0,16%

Até Junho de 2018 0,32%

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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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, assim, melhoria contínua dos processos de trabalho, de forma a permitir que o MPF 
forneça serviços que atendam à sociedade com eficiência 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 um processo da Secretaria de Administração, “Realizar pregão eletrônico-
fase externa da licitação”; dois processos da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, “Gestão de eventos e 
Gestão documental”; dois processos do Gabinete da Procuradora-Geral da República (PGR), “Distribuição 
judicial e Processamento extrajudicial” e um processo da Procuradoria da República no estado da Bahia, 
“Prestar atendimento ao cidadão”.

Em 2018, foram certificados um processo da Ouvidoria do MPF, “Tramitação de manifestações”; um da 4ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, “Realizar ações coordenadas’; um da Procuradoria da República no Rio de 
Janeiro, “Prestar atendimento ao cidadão” e novamente os dois processos do Gabinete da PGR, “Distribuição 
judicial e Processamento extrajudicial”. A certificação trouxe ao Gabinete da PGR celeridade na tramitação 
de documentos e procedimentos extrajudiciais, alcançando 99,94% dos expedientes tramitados em até de 
48 horas, no primeiro semestre de 2018, além de aumentar a transparência, a segurança, a qualidade nos 
processos de trabalho e a confiabilidade institucional. 

Vale ainda ressaltar que, em continuidade às ações de modernização da gestão e com vistas à promoção 
da excelência na prestação dos serviços, vêm sendo implementadas ações de melhoria de processos em 
diversas outras unidades. No ano de 2018, além da manutenção dos Sistemas de Gestão da Qualidade das 
áreas certificadas pela ISO, e da prestação de apoio aos escritórios locais nas unidades, o Escritório de 
Processos vem trabalhando no mapeamento dos processos de trâmite de expedientes nas Secretarias e 
Assessorias vinculadas ao Gabinete da PGR. O objetivo é identificar gargalos e oportunidades de melhoria 
para conferir eficiência aos processos de trabalho da unidade.

9.3.7. RESULTADOS DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO MPF

Institucionalizado em 2011, com caráter consultivo, o Sistema Integrado de Gestão Estratégica e 
Governança (Sige) é responsável pela organização e alinhamento estratégico do Ministério Público Federal, 
por meio do Comitê de Gestão Estratégica (CGE) e de subcomitês temáticos. 

Esse modelo de governança e gestão participativa, no qual as tomadas de decisão ocorrem de maneira 
colegiada, possibilita avaliações e monitoramento do cumprimento da estratégia.

Ele representa um modelo de gestão que visa ao alinhamento das ações institucionais com o 
Planejamento Estratégico Institucional (PEI), auxiliando a procuradora-geral da República na tomada de 
decisão. O Sige é composto pelos seguintes colegiados: Comitê de Gestão Estratégia; Subcomitê de Gestão 
Administrativa (SGA); Subcomitê Consultivo de Projetos (SCP); Subcomitê de Comunicação Social (Sicom); 
Subcomitê Gestor de Tabelas (SGT); Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação (Seti); Subcomitê 
de Projetos Finalísticos (SPF); Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas (SEGP) e Subcomitê Estratégico 
de Segurança Institucional (SES). 

Para dar andamento às diversas atividades e projetos de aperfeiçoamento ligados à governança do MPF, 
aumentou-se o número de reuniões realizadas na atual gestão. 

Entre setembro de 2017 e agosto de 2018, ocorreram 27 reuniões, conforme apresentados na tabela abaixo.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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9.3.8. SISTEMA ELETRÔNICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA

O Sistema Eletrônico de Governança e Gestão Estratégica (SiGOV) foi desenvolvido com objetivo 
de integrar, gerenciar e disseminar as informações referentes a projetos, desempenho institucional, 
processos de trabalho e governança. Desde 2015, ano de lançamento dessa ferramenta de 
acompanhamento da Gestão Estratégica do MPF, o sistema tem sido aprimorado com a disponibilização 
de novos módulos e funcionalidades.

No primeiro semestre de 2018, foram disponibilizadas aos usuários diversas melhorias no sistema, 
promovendo maior transparência às ações estratégicas em curso no órgão.

O sistema, que antes possuía dois módulos (Projetos e Desempenho), passou a contar com dois 
novos módulos: Governança e Processos de Trabalho. Ainda em março deste ano, com a implantação 
do Apex 5 no MPF, foi possível migrar o sistema para uma nova interface, que possui um visual mais 
moderno, além de tornar o sistema responsivo para aparelhos móveis, como tablets e smartphones. 
Em junho, por sua vez, o sistema foi atualizado com acréscimo de novas funcionalidades, além de 
atender à identidade visual da gestão estratégica.

Relacionam-se a seguir os recentes aprimoramentos do SiGOV:
O módulo de Projetos passou por grande modernização. O fluxo de trabalho do projeto passou a ser 

controlado pelo sistema, em consequência às ações que são elaboradas pelos gerentes autorizados 
em cada projeto e pelo Escritório de Projetos. Outra grande novidade é a geração automática dos 
formulários de Proposta de Projeto, Plano de Projeto, Solicitação de Mudança e Termo de Encerramento.

O módulo de Desempenho também foi modernizado, possibilitando a vinculação de projetos ao 
painel de contribuição. Dessa forma, torna-se possível acompanhar a estratégia das unidades também 
por meio de projetos, avaliando seus percentuais de execução. 

No módulo de Governança, é possível cadastrar grupos colegiados existentes no MPF, como 
Comitês do Sistema Integrado de Gestão Estratégica (Sige), comissões, forças-tarefa e qualquer 
organização de trabalho em forma de grupo. Esses grupos, por sua vez, são organizados em 
Sistemas de Colegiado e, para cada colegiado, é possível controlar a composição de integrantes 
(atual e antigas), os atos normativos relacionados, além dos dados de suas reuniões. No cadastro da 
reunião, permite-se a inclusão de dados de participantes, pauta, encaminhamentos e existe também 
um fórum de manifestação, em que é possível que cada participante se manifeste favorável, não 
favorável, favorável com ressalvas ou sugerindo outras medidas em reuniões futuras. Também é 
possível emitir relatórios automaticamente, em formato PDF, a exemplo do Edital de Convocação da 
Reunião e a Ata da Reunião.

Por fim, o módulo de Processo de Trabalho proporciona meios para o gerenciamento do catálogo de 
processos de trabalho do MPF, relacionados a macroprocessos e outros temas.

SUBCOMITÊS
Número de reuniões feitas

SET/2017 AGO/2018

Comitê de Gestão Estratégica (CGE) 0 0

Subcomitê de Gestão Administrativa (SGA) 2 2

Subcomitê Consultivo de Projetos (SCP) 0 4

Subcomitê de Comunicação Social (Sicom) 1 2

Subcomitê Gestor de Tabelas (SGT) 1 2

Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação (Seti) 0 2

Subcomitê de Projetos Finalísticos (SPF) 0 4

Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas (SEGP) 0 4

Subcomitê Estratégico de Segurança Institucional (SES) 0 3

TOTAL 4 23

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 201890

9.3.9. SEGURANÇA INSTITUCIONAL

No ano de 2017, tendo em vista o alinhamento da gestão tática à gestão estratégica do Ministério Público Federal, 
especificamente para atender ao Objetivo Estratégico da Segurança –“Fortalecer a Segurança Institucional”, a 
Secretaria de Segurança Institucional empenhou esforços na construção de duas ferramentas de gestão capazes 
de comunicar os serviços e os processos de trabalho pertinentes à Segurança: Catálogo de Serviços e Manual de 
Normas e Procedimentos e promoveu a implantação do Subcomitê Estratégico de Segurança (SES).

Por meio do Catálogo de Serviços da Segurança, a Ssin possibilita o conhecimento dos serviços de segurança 
disponíveis, orienta quem pode solicitá-las, a forma de solicitação, a área responsável pela execução dos serviços, 
as normas relacionadas e o prazo para o serviço ser executado.

Em novembro de 2017, a Ssin lançou os manuais dos processos de trabalho cujos temas são: “Ações de 
Segurança” e “Gestão de Transporte de membros e servidores”, em julho de 2018, o Manual de “Operações de 
Segurança e acrescentou novos processos aos manuais já publicados.

O Subcomitê Estratégico de Segurança Institucional (SES) foi estabelecido pela Portaria nº 615, de 18 de julho 
de 2017. Trata-se de órgão colegiado de governança e gestão estratégica da segurança, competindo-lhe propor 
políticas, diretrizes, planos, ações e produtos afetos à segurança institucional, entre outras atribuições. 

Nesse último ano, o SES tem trabalhado na revisão da Política e do Plano de Segurança Institucional e também 
em assuntos relacionados à sua área de atuação, tais como:

• portaria Nacional de Controle de Acesso; 
• descentralização das operações de segurança; 
• sigilo no sistema Único; 
• modelos de identificação para membros do Ministério Público Federal; 
• novas tecnologias na segurança orgânica; e 
• regulamentação de diligências externas.

O MPF investiu ainda na criação do Grupo de Operações que tem como intuito a capacitação dos agentes de 
segurança em âmbito nacional para pronta atuação independente da participação de servidores advindos de 
outras unidades. Além disso, tem buscado aumentar a capacidade de atuação da SSIN em âmbito local e nacional, 
visando economia de recursos orçamentários, e à redução do tempo de resposta de ações de segurança. Deve-se 
considerar ainda que tal capacitação foi além de aspectos de formação operacional, englobando também fatores 
que irão influenciar na melhoria do desempenho dos agentes de segurança em suas atividades diárias. 

Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foram capacitados 181 agentes. Em curso de nivelamento 
promovido pelo MPF, 65 agentes foram treinados. 

Está em andamento também a etapa 2 do Projeto Fortalecimento Nacional da Segurança do MPF, cujo objetivo 
é promover a responsabilidade compartilhada em relação à implementação do Plano de Segurança Orgânica 
(PSO) e a realização de Assessoria Técnica de Segurança (ATS), estabelecendo-se estratégias que possibilitam 
a implementação de PSO e a realização de ATS de forma eficaz, com vistas à construção de uma cultura de 
segurança que busque a conscientização de membros e servidores, bem como uma atuação preventiva e proativa 
de agentes de segurança, buscando-se a antecipação de ameaças e mitigação de riscos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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SERVIÇOS AO CIDADÃO

10.3.1. SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Uma das diretrizes da procuradora-geral da República é investir em tecnologia para a melhoria do 
atendimento ao cidadão, tendo em vista o aumento no número de atendimentos. No 1º semestre de 2018, 
houve um aumento de 44% no número de demandas recebidas na Sala de Atendimento ao Cidadão, quando 
comparado com o 2º semestre de 2017. Ressalta-se o percentual de demandas respondidas, no primeiro 
semestre, de 99,66%. Entre os assuntos mais demandados estão: direito à informação; direito eleitoral; 
garantias constitucionais; atos administrativos; direito penal; improbidade administrativa.

Entre os investimentos em tecnologia, está a implementação, em março de 2018, da Guia de Serviços - 
que compila todos os seus serviços on-line no Portal do MPF. O propósito foi facilitar o acesso dos cidadãos, 
advogados, empresas, instituições públicas aos serviços oferecidos pela instituição. Com a ferramenta, o 
usuário é encaminhado, ao selecionar o serviço, para o sistema adequado de atendimento, já que o MPF 
possui diversos canais de entrada.

No Guia, está disponível a seguinte lista de serviços:

• fazer uma representação/denúncia inicial;
• entrar com um recurso em procedimento do MPF;
• fazer representação ou reclamação contra membros, órgãos e serviços auxiliares do MPF;
• responder a um ofício do MPF;
• assinar um documento em conjunto com MPF;
• enviar documentos;
• fazer críticas, sugestões ou elogios acerca da qualidade dos serviços desempenhados pelo MPF;
• fazer representação ou reclamação contra membros, órgãos e serviços auxiliares do MPF.

Outras duas novas ferramentas foram implementas com o propósito de aprimorar os serviços 
oferecidos pelo MPF. Um canal foi criado permitindo o peticionamento eletrônico em procedimentos 
que já tramitam em qualquer de suas unidades, de forma rápida e segura. Nesse sentido, cidadãos ou 
advogados que queiram peticionar, responder ofícios ou entrar com recurso em um procedimento do 
MPF podem se valer dessa funcionalidade. O MPF passou a oferecer ainda canal para protocolo eletrônico, 
documentos e processos destinados a qualquer unidade do MPF, sem necessidade de deslocamentos, 
sem filas, nem gastos com cópias. Essa ferramenta é de uso exclusiva de Pessoas Jurídicas.  

Em agosto, foi disponibilizada a Certidão Negativa Eletrônica. Qualquer cidadão pode obter informações 
sobre os procedimentos extrajudiciais em trâmite no MPF, desde que não sigilosos, registrados no Sistema 
Único contra sua pessoa ou contra quem represente. A obtenção da certidão é gratuita, pela internet, 
bastando acessar o link http://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadao/certidao e, em seguida, 
inserir o CPF ou CNPJ desejado. Além disso, estão sendo feitos investimentos no Sistema Cidadão para 
melhoria do atendimento, facilitando o uso tanto do usuário atendente quanto do cidadão.

10.3.2. OUVIDORIA

Pela segunda vez, a Ouvidoria do MPF recebeu o certificado ISO 9001:2015, norma do Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ), reconhecida internacionalmente. O certificado, entregue em março de 2017, atesta 
as melhorias adotadas nas rotinas de trabalho do órgão que resultaram em economia de tempo nos 
procedimentos internos e maior eficiência no atendimento aos usuários. 

Desde setembro de 2017, a Ouvidoria tem registrado melhorias e avanços na qualidade dos serviços 
prestados à população. Além das 7.326 manifestações recebidas, o órgão tem aperfeiçoado suas práticas 
para atender de forma mais eficiente questões demandadas por cidadãos e pelos integrantes da 
Instituição. Do total de demandas recebidas, 1.261 foram tratadas e finalizadas pela Ouvidoria. O restante 
das manifestações (6.053), após análise de conteúdo, foram encaminhadas às Salas de Atendimento ao 
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Cidadão, responsáveis por distribuir às unidades do MPF as demandas relacionadas à atividade finalística da 
instituição. A maioria das pessoas que procuram a Ouvidoria avalia como satisfatório com o atendimento e 
resultados. Levantamento realizado pelo setor mostra que 65,8% dos cidadãos se declararam satisfeitos ou 
totalmente satisfeitos com os serviços prestados. 

Entre as prioridades para 2018-2019, estão a adoção de ferramentas modernas de gestão, implantação de 
canais acessíveis de comunicação com o público, participação em projetos estratégicos, mais transparência 
na atuação e capacitação contínua de servidores. 

Vale destacar que a Ouvidoria tem investido em ações educativas. Em parceria com a Secretaria de 
Comunicação Social, duas campanhas de sensibilização dos públicos internos e externo sobre combate 
ao assédio moral e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Durante o mês de maio de 2018, 
em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Assédio Moral (2 de maio), ação incluiu a publicação de 
matérias nos veículos institucionais internos e externos com orientações sobre como prevenir e denunciar 
essa prática nociva. Além disso, participou da elaboração da política de atenção à saúde mental, no âmbito 
do MPF. 

Também como forma de enfrentar o problema, foi criada em 2017 uma comissão multidisciplinar, 
coordenada pela Ouvidoria, responsável por criar uma proposta de política nacional para o combate ao 
assédio moral, sexual e à discriminação no MPF. A proposta foi submetida a consulta pública, que contou 
com ampla participação do público interno. Após o recebimento de mais de 70 sugestões de melhorias, o 
texto foi concluído e enviado para a procuradora-geral da República.

Já em setembro de 2017, mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de 
Deficiência, outra campanha promovida pelo Ouvidoria buscou conscientizar os cidadãos sobre os direitos 
desse grupo. Como resultado da ação, chegaram à Ouvidoria demandas por adaptações estruturais internas 
em unidades do MPF, para garantir maior acessibilidade nos edifícios da instituição. A ação será desenvolvida 
novamente em 2018.

10.3.3. CORREGEDORIA

A nova gestão nomeada pela PGR assumiu com a proposta de aprimorar o caráter educacional da 
Corregedoria e ampliar o diálogo com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O principal 
lançamento da área foi a Análise Intercorrecional Mensal, que iniciou em 1º de março e estabeleceu uma 
rotina de remessa do relatório a todos os membros do MPF.

Desde o início da atual gestão, em setembro de 2017, foram realizadas 28 correições, sendo sete no ano 
passado e 21 em 2018. Até o fim do ano, outras sete correições serão realizadas.

• • • • •
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COMUNICAÇÃO PÚBLICA

11.1 APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

A comunicação pública do Ministério Público Federal tem como premissa modernizar sua gestão e dar 
transparência a atuação da instituição, sem adiantar posicionamentos ou manifestações. Nos três 

primeiros meses da atual gestão, houve uma união de esfor ços para promover uma reorganização interna de 
pessoal e a retomada das atividades do Subcomitê de Comunicação Social (Sicom). Paralelo a essa reestru-
turação e, sobretudo, vencido esse primeiro período, as atenções e força de trabalho foram empregadas 
na implementação e no avanço de projetos estruturais, como o de Sistematização do Atendimento e 
Mensuração de Resultados em Comunicação, na realização de media training e no apoio a concepção de 
novos projetos, como o Projeto MPF Cidadão – 30 anos, lançado em dezembro de 2017.

Em relação ao orçamento da Secretaria de Comunicação Social, houve profunda adequação das despesas 
realizadas na área aos cortes decorrentes da Emenda Constitucional nº 95. Apesar da drástica redução 
no orçamento, buscou-se não interromper serviços essenciais, realizando pro fundos ajustes em diversos 
contratos, negociando com prestadores de serviço e redimensionando projetos em curso. Houve redução 
de R$ 3.7 milhões para adequação ao referencial monetário disponibilizado.

O atendimento à imprensa é prioridade da secretaria observando sempre o interesse público e as 
restrições de publicidade previstas em lei. O intuito é evitar também prejuízos a investigações e o julgamento 
antecipado pela opinião pública. No período de janeiro a agosto de 2018, apenas a Secretaria de Comunicação 
Social registrou 1.865 atendimentos a jornalistas.

Entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro de 2018, o Portal do MPF (www.mpf.mp.br) teve 4.405 
matérias publicadas no primeiro semestre deste ano, alcançando a marca de 2.611.508 acessos. O portal 
consiste em um importante ponto de contato com o cidadão e com a imprensa. Ele integra, em um ambiente 
com navegação unificada, informações de mais de 30 sítios do MPF.

A área de comunicação apostou ainda na entrada do MPF em mais uma plataforma de mídias sociais: o 
Instagram. A ferramenta permite contar histórias com textos mais humanizados, utilizando boas imagens, e 
tem contado com forte migração de usuários de outras plataformas e com a participação de diversos órgãos 
públicos. Foram mais de dez mil seguidores em quatro meses.

Até agosto de 2018, o Ministério Público Federal contava com 480 mil seguidores no Face book, produzindo 
334 posts do MPF, com alcance médio de 535.197 pessoas e um envolvimento total de 27.688.627 (entre 
reações, curtidas e compartilhamentos). Já no Twitter, a Procuradoria-Geral da República conta com 307 
mil seguidores no seu perfil.

Com o intuito de se aproximar ainda mais com a população, a PGR autorizou a realização da campanha 
Amazônia Protege – Compromisso com o futuro. Em junho, foram disponibilizados spots e vídeos de 30 
segundos para veiculação por meio de parceria em emissoras fechadas e abertas, no intuito de divulgar a 
nova metodologia de trabalho do MPF. 

O MPF tem trabalhado ainda com a divulgação de tuitaços como o #TodospelaAmazo nia. A ação foi 
realizada para ativar a campanha Amazonia Protege. O tuitaço resultou em mais de cinco mil tuítes e 
emplacou duas hashtags nos trending topics Brasil: #TodospelaAmazônia, em quarto lugar, e Amazônia 
Protege, em nono.

Tem promovido ainda a elaboração de diversas publicações. De setembro de 2017 a junho, foram 
produzidas 42 publicações entre cartilhas e relatórios. Entre alguns dos produtos produzidos estão: Cartilha 
Serra da Canastra; Cartilha Comunidades Tradicionais; Folder Série Manuais de Atuação 4CCR; Folder com 
QR Code para todos os manuais de atuação editados pela 4CCR; Livreto Comunidades Plurais.

Com o  objetivo de aperfeiçoar a comunicação estão em processo de elaboração ou revisão  os seguintes 
documentos: Política de Comunicação Social, Manual de Comunicação Social, Manual de Gestão de Contas 
Institucionais em Redes Sociais e Manual de Conduta em Redes Sociais.
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Campanha coordenada pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República
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ATUAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Cabe à procuradora-geral da República exercer a presidência do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), ao qual compete, nos termos do art. 130-A, § 2º, I, da Constituição Federal, a 

expedição de atos regulamentares visando zelar pela autonomia funcional e administrativa do 
Ministério Público.

Durante o período de referência, temas de grande relevância foram analisados pelo Conselho, atento 
às necessidades da sociedade, no que tange à atuação uniforme e eficiente do Ministério Público. 
Como resultado desse trabalho, foram aprovados e publicados diversos atos normativos, destacando-
se os listados no quadro a seguir:

12.1.1. RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 183

Altera os arts. 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 13, 15, 16, 18, 19 e 21 da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, que 
dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público.

RESOLUÇÃO Nº 184

Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Temporária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação 
do Ministério Público na área de defesa do Meio Ambiente e de fiscalização das Políticas Públicas Ambientais, 
instituída por meio da Resolução CNMP nº 145, de 14 de junho de 2016.

RESOLUÇÃO Nº 185

Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção.

RESOLUÇÃO Nº 186

Dispõe sobre a criação da Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do 
Ministério Público na Área da Saúde.

RESOLUÇÃO Nº 187

Institui o Regimento Interno da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público.

12.1.2. RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÃO Nº 63

Dispõe sobre a necessidade de especialização de órgãos do Ministério Público para a atuação nos conflitos 
coletivos agrários e fundiários.

RECOMENDAÇÃO Nº 64

Dispor sobre a atuação do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios na realização 
de visitas em instituições que atendam pessoas com deficiência em regime de acolhimento e/ou internação 
de longa permanência.
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12.1.3. SÚMULAS

Com o escopo de proporcionar segurança jurídica às suas decisões e agilidade na entrega da prestação 
do serviço público, o CNMP também passou a editar enunciados de súmula, os quais contêm entendimento 
assentado do órgão colegiado a respeito de matéria reiteradamente decidida, entre as quais sobressaem-se:

SÚMULA Nº 2

Não cabe ao CNMP conceder direito negado judicialmente, com formação de coisa julgada material.

SÚMULA Nº 3

O sigilo, nos processos administrativos, inclusive disciplinares, só é admitido em caráter excepcional, dada 
a regra da publicidade, consagrada nos arts. 5º, XXXIII, 37 e 93, IX e X, da Constituição da República.

SÚMULA Nº 8

Verificada a identidade de objetos e de partes entre ação previamente ajuizada, e posterior procedimento 
no CNMP, deve o feito ser arquivado.

SÚMULA Nº 9

A existência de mecanismos de transparência ativa, como o Portal Transparência, não desobriga o Ministério 
Público do dever de transparência passiva, devendo prestar as informações que lhe forem solicitadas 
diretamente pelo cidadão, indicando, quando for o caso, sua disponibilização em sítio eletrônico da Instituição.

12.1.4. ENUNCIADOS

ENUNCIADO Nº 15

A modificação de atribuições não se confunde com a remoção por interesse público de que trata o art. 
128, § 5º, I, b, da Constituição Federal.

ENUNCIADO Nº 16

A indicação de que trata o art. 1º, inciso II, da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio de 2008, deve recair 
sobre o membro do Ministério Público que mais remotamente exerceu a função eleitoral.

12.1.5. PORTARIAS

No exercício da atribuição estabelecida no art. 12, XVII, do RICNMP, a Presidência edita portarias, que 
definem a competência das chefias e dos órgãos internos do Conselho, bem como as matérias relacionadas 
à ordem, à disciplina e aos direitos e deveres dos servidores do Conselho.

Com o escopo de observar os princípios basilares da Administração Pública, além de normas sobre a boa 
governança no setor público, visando à racionalização de recursos públicos, à transparência e à eficiência 
dos serviços prestados, convém consignar a edição das seguintes portarias:
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PORTARIA CNMP-PRESI Nº 101/2017

Cria a Secretaria de Relações Institucionais e a Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva no 
âmbito da Presidência do CNMP.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 109/2017

Dispõe sobre a elaboração, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, do Plano de Gestão 2018.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 136/2017

Organiza os serviços afetos à Presidência do CNMP, nos termos do art. 12, incisos I, XIII e XVII, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, conferindo às Secretarias de Relações Institucionais e 
de Direitos Humanos e Defesa Coletiva as competências para execução das atribuições correspondentes.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 153/2017

Regulamenta a Política de Segurança Institucional do Conselho Nacional do Ministério Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 156/2017

Divulga o calendário de monitoramento da estratégia no âmbito do Conselho Nacional do Ministério 
Público para o exercício de 2018.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 157/2017

Divulga o Plano de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2018.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 158/2017

Altera o Anexo I da Portaria CNMP-PRESI nº 167, de 29 de dezembro de 2016, que divulga o Plano de Gestão e o 
Calendário de Contratações e de Publicações do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2017.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 2/2018

Altera a composição do Comitê Gestor Permanente do Portal da Transparência do Conselho Nacional do Ministério 
Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 7/2018

Institui Grupo de Trabalho, no âmbito da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial 
e Segurança Pública, com o objetivo de promover estudos tendentes a subsidiar a atuação do CNMP, nos limites 
de sua competência institucional, quanto ao Projeto de Lei nº 7.223, de 2006, e relacionados às repercussões da 
referida proposta na Lei de Execução Penal no que atine às funções ministeriais e ao sistema prisional brasileiro.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 13/2018

Institui, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, o Subcomitê Estratégico de Gestão de 
Riscos e Segurança Institucional.

ATUAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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PORTARIA CNMP-PRESI Nº 25/2018

Dispõe sobre o Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras 
providências.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 30/2018

Regulamenta a gestão de projetos de especial interesse da administração e o pagamento da Gratificação 
de Projeto no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 33/2018

Dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas transgênero usuárias dos serviços, pelos 
membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados, no âmbito do Conselho Nacional do 
Ministério Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 44/2018

Estabelece o Código de Ética dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 50/2018

Altera a Portaria CNMP-Presi nº 160, de 29 de julho de 2014, para instituir o Subcomitê Estratégico de 
Gestão de Riscos e Segurança Institucional do Conselho Nacional do Ministério Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 53/2018

Altera a Portaria CNMP-Presi nº 36, de 26 de fevereiro de 2014, que regulamenta a concessão e o 
pagamento de diárias e passagens no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 54/2018

Institui Comitê Gestor para acompanhamento da uniformização da numeração dos procedimentos 
administrativos da área-meio nas unidades e nos ramos do Ministério Público e no Conselho Nacional do 
Ministério Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 64/2018

Institui o Comitê Nacional do Sinalid, órgão deliberativo e consultivo, voltado à realização dos objetivos 
do Sistema.

PORTARIA CONJUNTA CNMP/MDH Nº 1, DE 26 DE JUNHO DE 2018

Institui Grupo de Trabalho conjunto entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério 
dos Direitos Humanos no tocante à temática tratada pela Comissão da Infância e Juventude e pela 
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de avaliar a situação do 
atendimento socioeducativo no país e as questões orçamentárias referentes ao assunto.

ATUAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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12.1.6. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

O CNMP visa expandir o diálogo com instituições essenciais ao Sistema de Justiça, com órgãos responsáveis pela 
proteção dos direitos fundamentais e com movimentos sociais de diversas áreas de atuação do Ministério Público.

Nesse sentido, o CNMP, por intermédio da Presidência, tem firmado acordos de cooperação e termos de 
adesão, em um esforço institucional de fortalecer parcerias que possam contribuir com o aprimoramento do 
serviço público e disponibilizar ferramentas para a atuação de membros do Ministério Público brasileiro.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

ENVOLVIDOS ASSUNTO

CNMP e AGU

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) e a Advocacia-Geral da União 
para o compartilhamento de dados do Cadastro Nacional de Violência 
Doméstica (CNVD).

MP/AC; MP/AL; MP/AP; MP/AM; MP/BA; 
MP/CE; MPDFT; MP/MA; MP/MG; MP/MT; 
MP/MS; MP/PA; MP/PB; MP/PR; MP/PE; 
MP/PI; MP/RS; MP/RO; MP/SC; MP/SP; MP/
SE; MP/TO; MPM; MPT; MPF

Termo de Adesão do Ministério Público Federal ao Acordo de 
Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional do Ministério 
Público e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a 
criação e expansão do Sistema Nacional de Localização e Identificação 
de Desaparecidos - Sinalid.

CNMP e TSE

Instrumento de Colaboração firmado entre o Conselho Nacional do 
Ministério Público e o Tribunal Superior Eleitoral para a ampliação 
do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos – 
Sinalid.

CNMP e TCU

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Tribunal de 
Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público para 
disciplinar o intercâmbio de conhecimentos, informações e bases de 
dados entre os participantes.

CNMP e MMA

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Ministério do 
Meio Ambiente, por intermédio do Serviço Florestal Brasileiro, e o 
Conselho Nacional do Ministério Público para transferência, acesso, 
compartilhamento, processamento e geração de dados e informações 
no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), observada a legislação 
federal pertinente sobre a matéria, no que couber.

CNMP e TRF 4ª REGIÃO

Acordo de Cooperação Técnica n.º 16/2018 que entre si celebram o 
Tribunal Regional da 4ª Região e o Conselho Nacional do Ministério 
Público, com a finalidade de autorizar a cessão do direito de uso do SEI 
(Sistema Eletrônico de Informações) com a inclusão da funcionalidade 
SEI Julgar.

CNMP e TRF 4ª REGIÃO

Acordo de Cooperação Técnica n.º 17/2018 que entre si celebram o 
Tribunal Regional da 4ª Região e o Conselho Nacional do Ministério 
Público, com a finalidade de autorizar a cessão do direito de uso do 
SERH (Sistema Eletrônico de Recursos Humanos).

CNMP e MDH

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Ministério dos Direitos 
Humanos para o compartilhamento de dados do Sistema Nacional 
de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo (Sinase) e dos 
relatórios das inspeções periódicas realizadas pelo Ministério Público 
nas unidades de execução das medidas socioeducativas de internação e 
de semiliberdade.

Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União e CNMP

Termo de Adesão ao Programa Federal de Fortalecimento das Ouvido-
rias – Profort.

CNMP e Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública

Acordo de Cooperação que, entre si, celebram o Conselho Nacional do 
Ministério Público e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para 
consecução do Projeto Clínica de Análise sobre o Uso da Força.

ATUAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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12.1.7. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: CNMP E MP/RJ (SINALID)

Com o objetivo de estudar e de desenvolver mecanismos e ações para a melhoria do Sistema Nacional de 
Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid) nos ramos e unidades do Ministério Público, cumpre 
ressaltar que, em 13 de novembro de 2017, foi realizada reunião entre a presidente do CNMP e os integrantes 
do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, a qual contou com a participação de Conselheiros 
deste Conselho Nacional.

Durante a referida reunião, ocorreu a adesão de dezoito unidades do Ministério Público ao Acordo de 
Cooperação Técnica celebrado, em 24 de agosto de 2017, entre o CNMP e o Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MP/RJ) para a implementação do Sinalid no âmbito do Ministério Público brasileiro.

Ainda com o intuito de ampliar o sistema objeto do ajuste avençado, foi celebrado Instrumento de 
Colaboração entre o Tribunal Superior Eleitoral e o CNMP em 1º de fevereiro de 2018, que definiu a integração 
das informações constantes do Sinalid com as da Base de Dados de Identificação Civil Nacional (BDINC), de 
modo a contribuir para ações imediatas de localização de pessoas desaparecidas.

Além disso, com o objetivo de disseminar experiências, foi promovida reunião de trabalho para 
capacitação do referido sistema em 24 de abril de 2018, oportunidade na qual se apresentou o Panorama 
Geral do Sistema Nacional de Localização de Desaparecidos. Ao final do evento, foi proposta a instituição do 
Comitê Nacional do Sistema de Localização e Identificação de Desaparecidos.

O referido comitê foi instituído por meio da Portaria CNMP-Presi nº 64, de 29 de maio de 2018 e, ato 
contínuo, foram publicadas as Portarias CNMP-Presi nos 65 a 74, todas de 4 de junho de 2018, as quais 
designaram representantes do CNMP, dos ramos do Ministério Público da União e das unidades dos 
Ministérios Públicos das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Nesse contexto, verifica-se que estão em desenvolvimento diversas atividades com o escopo de expandir 
o Sinalid, as quais estão alinhadas ao previsto no Plano de Trabalho do referido acordo de cooperação técnica, 
com o propósito de se defender a concretização de direitos fundamentais e de se promover a dignidade da 
pessoa humana.

Importa destacar, também, que tais atividades se encontram centradas na atribuição de representação 
institucional da qual dispõe a Presidência deste Conselho Nacional, nos termos do art. 12, incisos III e XXIV, do 
RICNMP, com o auxílio da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, órgão que a compõe, conforme 
a Portaria CNMP-Presi nº 101, de 26 de setembro de 2017.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: CNMP E TRF4 (SERH, SEI E SEI JULGAR!)

Insta salientar que, desde 2010, o CNMP tem empreendido esforços no sentido de promover a 
informatização das rotinas de trabalho, garantindo clareza, automatização e otimização do trâmite de 
documentos e processos no órgão.

Em relação ao desenvolvimento do módulo voltado à Administração, em 8 de novembro de 2016 foi 
celebrado Termo de Cooperação Técnica entre o CNMP e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 
4), com possibilidade de adesão pelas unidades ministeriais por intermédio do CNMP, o qual viabilizou a 
implantação, em agosto de 2017, do software desenvolvido pelo TRF4, intitulado de Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI).

Tal sistema, que consiste em um software de gestão de processos e de documentos arquivísticos 
eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, permite ser acessado por meio dos 
principais navegadores de Internet, gerencia a criação e o trâmite de processos e documentos restritos 
e sigilosos, conferindo o acesso somente às unidades envolvidas ou a usuários específicos, bem como 
incorpora novo conceito de processo eletrônico, que rompe com a tradicional tramitação linear, inerente à 
limitação física do papel.

Nesse sentido, a mencionada cooperação demonstra-se alinhada aos objetivos estratégicos do CNMP, 
principalmente aos de aprimorar os padrões de desempenho e de qualidade na prestação do serviço 
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público, além de aperfeiçoar a gestão de recursos tecnológicos para apoio aos processos de negócio deste 
Conselho Nacional.

Insta salientar que a implantação desse sistema representa o compromisso do CNMP com a qualidade 
dos serviços prestados na medida em que promove a agilização na autuação e na tramitação de processos 
e de informações, ampliando o acesso público aos atos e atividades desenvolvidas pela Instituição e 
racionalizando o uso dos recursos orçamentários do Conselho.

Não obstante, em decorrência da edição, pelo TRF4, da Resolução nº 116, de 20 de outubro de 2017, que 
estabelece novas regras do direito de uso e de apresentação do Sistema SEI, foi sugerida a formalização de 
um novo acordo de cooperação técnica, ajustado às novas orientações editadas pelo supracitado normativo.

Desse modo, considerando todas as melhorias advindas com a implementação do Sistema SEI, e no 
intuito de se aprimorar os recursos já disponibilizados, este Conselho optou pela viabilidade e interesse na 
continuidade da avença ora apresentada, incluindo novas funcionalidades ao sistema, com a assinatura de 
novo acordo de cooperação, nos termos apresentados pelo órgão cedente, no dia 26 de junho de 2018.

12.1.8. GOVERNANÇA

No que tange à governança, a presidente dispensou atenção especial, pois entende que os mecanismos 
de governança fortalecem e direcionam a atuação do órgão. Nesse sentido, criou, no âmbito do Comitê de 
Governança Corporativa e da estratégia (CGCE), o Subcomitê Estratégico de Gestão de Riscos e Segurança 
Institucional (Sersi), por meio da Portaria CNMP-Presi nº 50, de 24 de abril de 2018, que alterou a portaria 
CNMP-Presi nº 160, de 29 de julho de 2014.

Entre as diversas competências do Sersi, está a implementação e ou acompanhamento da gestão de 
riscos e de segurança institucional de forma sistêmica e estruturada. Para tanto, o Subcomitê elaborou o 
Plano de Gestão de Riscos e o Plano de Segurança Institucional, ambos pendentes de publicação. Destaca-
se, ainda, que tais planos estão em consonância com a Portaria CNMP-Presi nº 45, de 27 de abril de 2017, e 
a Portaria CNMP-Presi nº 153, de 7 de dezembro de 2017, que instituem a Política de Gestão de Riscos e a 
Política de Segurança Institucional, respectivamente.

Ainda com o objetivo de fortalecer a governança institucional, o Levantamento Integrado de Governança 
Organizacional Pública do Tribunal de Contas da União (TCU) ganhou priorização na agenda do CNMP. Nesse 
contexto, no dia 23 de junho de 2018, ocorreu uma Reunião de Acompanhamento Tático extraordinária com 
todas as unidades do CNMP para debater os resultados do referido levantamento relativo ao ano de 2017. 
Ao final do encontro, deliberou-se que cada unidade elaboraria um plano de ação para atender as práticas 
constantes do Levantamento que o CNMP ainda não adota ou adota de forma embrionária.

Além disso, alguns indicadores do levantamento foram adaptados para se tornarem indicadores no novo 
Planejamento Estratégico.

12.1.9. NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PE-CNMP)

Com base no art. 4º da Portaria CNMP-Presi nº 36/2016, que dispunha sobre o Planejamento Estratégico 
do CNMP, revogado pela Portaria CNMP nº 25/2018, o Conselho, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica 
(SGE), deu início ao processo de elaboração de seu novo Planejamento Estratégico, cuja vigência será de 
2018 a 2023. O projeto, denominado “Estratégia em Movimento – Alinhar o presente para mudar o futuro”, 
foi dividido em 3 fases principais: diagnóstico institucional, elaboração do Mapa Estratégico e definição dos 
novos indicadores e metas estratégicos.

Na primeira fase, foi aplicado um questionário a todos os membros e servidores do Ministério Público, 
do CNMP e à sociedade em geral, no período de 24 de julho a 18 de agosto 2017. A pesquisa obteve um total 
de 2.119 respondentes, que avaliaram aspectos relacionados aos pontos fracos e fortes do CNMP e ao nível 
de importância das principais atividades desenvolvidas pelo Órgão, tais como a fiscalização e o controle do 
Ministério Público, o fomento ao desenvolvimento do MP e à atuação do CNMP como órgão integrador e 
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indutor de boas práticas de políticas públicas.
Além disso, nessa fase, houve entrevistas com algumas autoridades e servidores do Ministério Público 

e do CNMP e foi realizado um benchmarking nos seguintes órgãos da Administração Pública: Tribunal de 
Contas da União, Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público da União, Câmara dos Deputados, Senado 
Federal e Agência Nacional de Aviação Civil.

Com base nos dados do diagnóstico, deu-se início à segunda fase do projeto, que ocorreu de agosto 
a dezembro de 2017. Nessa fase, elaborou-se o novo Mapa Estratégico com a missão, visão, valores e 
dezessete objetivos estratégicos. O mapa foi submetido à validação de todos os membros e servidores da 
Casa por meio de workshop e, posteriormente, foi aprovado pelo Plenário na 2ª Sessão Ordinária de 2018, 
realizada no dia 22 de fevereiro.

Por fim, a terceira fase ocorreu de fevereiro a julho de 2018 e consistiu na elaboração dos indicadores 
e metas estratégicos e do portfólio de projetos estratégicos. Esses instrumentos são fundamentais para a 
execução e o alcance da nova estratégia definida.

 
PLANOS TÁTICOS

Na esteira do planejamento, também houve o desdobramento do Plano Estratégico para o nível tático 
por meio da elaboração de planos diretores. Nesse contexto, foram construídos o Plano Diretor da Comissão 
do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (PD-CSP), o Plano Diretor 
da Comissão de Planejamento Estratégico (PD-CPE), o Plano Diretor da Comissão de Infância e Juventude 
(PD-CIJ) e, na área-meio, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

Todos os planos contemplam um diagnóstico da respectiva unidade construído de forma coletiva pelos 
próprios servidores, objetivos táticos e portfólio de ações a serem executadas no período de dois anos 
(2018/2019). O PDTI ainda contempla um capítulo com indicadores e metas.

PLANO DE GESTÃO

Em 2018, como forma promover a excelência na execução do orçamento e das ações do Plano de Gestão, 
foi instituído o “Ranking do Plano de Gestão”. O ranking tem por objetivo, por um lado, estimular as unidades 
do CNMP na execução do que fora planejamento no plano de gestão anual; por outro, auxiliar na reflexão 
das unidades quando da própria elaboração de seus planejamentos anuais, as quais passam a ter um foco 
condizente com sua realidade operacional e orçamentária.

Desse modo, o ranking mensura duas dimensões do Plano de Gestão: a dimensão operacional, que 
visa avaliar o cumprimento de critérios de monitoramento, conclusão e alterações de cada projeto e/ou 
iniciativa; e a dimensão orçamentária, que visa avaliar o cumprimento de critérios de nível de execução e 
volume de remanejamento do orçamento da unidade.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL

Por meio da Portaria nº 24, de 22 de fevereiro de 2018, a Presidência instituiu o Grupo de Trabalho 
multissetorial para conduzir a elaboração do Planejamento Estratégico Nacional 2020-2029 (GT-PEN). 
O grupo é composto por integrantes da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) e da Secretaria de 
Gestão Estratégica (SGE) do CNMP e realizará dois blocos de atividades. No primeiro, quase concluído, foram 
previstos o planejamento do projeto, a realização de diagnóstico e a elaboração do novo Mapa Estratégico 
Nacional do Ministério Público Brasileiro. No segundo bloco, foram incluídas a definição dos indicadores 
estratégicos e metas nacionais, a normatização e a publicização do PEN-MP 2020|2029, a elaboração do 
modelo de governança e gestão do PEN 2020|2029, plano de implementação do PEN 2020|2029 e o plano 
de revisão do Mapa Estratégico Nacional do MP brasileiro 2020|2029.

Trata-se da segunda experiência de Planejamento Estratégico Nacional por iniciativa do CNMP. A primeira 
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foi conduzida com assessoria contratada e prevista para os anos de 2010 a 2015, iniciando o movimento do 
Conselho em direção à atuação estratégica em âmbito nacional. O Mapa Estratégico Nacional vigente previu 
33 objetivos estratégicos e 11 Ações Nacionais, e foi renovado duas vezes, na 21ª Sessão Ordinária de 2014, até 
2017, e novamente na 9ª Sessão Ordinária de 2016 até 2019.

Após dez anos de execução, o CNMP decidiu realinhar a estratégia institucional à realidade das unidades 
e ramos do MP, aos desafios nacionais e à agenda universal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso, verificou a necessidade de aprimorar o modelo 
utilizado, a partir da experiência e aprendizado de seus integrantes e da maturidade em gestão e governança 
pública adquirida pela Instituição, que apontaram oportunidades de melhoria e de inovação.

A elaboração do PEN encontra-se na fase de elaboração do novo Mapa Estratégico Nacional, por meio de 
oito Encontros Regionais, que serão iniciados em setembro, com a finalidade de ouvir membros e servidores 
de todos os ramos e unidades, sociedade civil organizada ou não, organismos internacionais e setores 
governamentais, com vistas a alinhar a estratégia do MP entre esses atores.

OUTRAS AÇÕES

Em 22 de novembro de 2017, a Presidência auxiliou no desenvolvimento do Seminário Internacional 
Brasil-União Europeia no Enfrentamento da Violência Doméstica, o qual buscou identificar as possibilidades 
de atuação do Ministério Público brasileiro no combate à violência doméstica. Na oportunidade, foi firmado 
Acordo de Cooperação entre o CNMP e a Advocacia-Geral da União para o compartilhamento de dados do 
Cadastro Nacional de Violência Doméstica, anteriormente destacado.

Nos dias 11 e 12 de dezembro de 2017, a Presidência realizou em Brasília, em parceria com a Escola Superior 
do Ministério Público da União e com o Ministério Público Federal, o IV Seminário Internacional Água, Vida 
e Direitos Humanos, durante o qual membros do Ministério Público, magistrados, especialistas nacionais e 
internacionais, representantes de instituições públicas e privadas, integrantes de movimentos sociais, além 
da sociedade civil organizada, debateram temas relacionados ao uso da água e aos direitos humanos por 
meio de diversos painéis.

Na ocasião, foi anunciada a criação do Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente, com o 
objetivo de congregar membros dos Ministérios Públicos do Brasil e do mundo em torno de temas ligados à 
proteção dos recursos naturais, sobretudo, a água.

Em janeiro do corrente ano, a Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva da Presidência do CNMP 
promoveu a realização de diversas reuniões institucionais com o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional 
de Justiça, a Casa Civil, a Casa da Moeda, o Ministério Público Federal, entre outros, para a instituição do 
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, que foi criado em fevereiro. O Documento garantirá 
direitos constitucionais e acesso a serviços públicos a migrantes e refugiados no Brasil, permitindo ao 
portador o exercício de direitos como expedição da carteira de trabalho, abertura de conta bancária e acesso 
aos serviços públicos, em especial, relativos à educação, saúde, previdência e assistência social. O registro 
contará com dados biográficos e biométricos, código de barras no padrão QR code e informações de que 
o titular “não poderá ser deportado fora das hipóteses legais” e “tem assegurado os mesmos direitos dos 
migrantes em situação regular no país”.

Ainda no mês janeiro, a presidente do CNMP e a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva 
compuseram a delegação que empreendeu a Missão Oficial do Ministério Público Federal e do Conselho 
Nacional do Ministério Público, realizando visitas a órgãos britânicos responsáveis pelo combate ao trabalho 
escravo e ao tráfico de vulneráveis, a convite do embaixador do Reino Unido.

Em 20 de fevereiro de 2018, a Presidência do CNMP, juntamente com a Procuradoria-Geral da República 
(PGR), realizou o Colóquio “Água, Vida e Direitos Humanos”, com a ilustre presença do fotógrafo, ambientalista, 
diretor e cofundador do Instituto Terra, Sebastião Ribeiro Salgado.

Em 6 de março de 2018, a Presidência do CNMP publicou o Edital nº 1 com o intuito de selecionar 
cinco membros dos Ministérios Públicos estaduais, com atuação na área de defesa do Meio Ambiente, 
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especialmente na proteção de recursos hídricos, para participarem do 8º Fórum Mundial da Água, custeando 
o credenciamento no evento, deslocamento e hospedagem.

Com o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, na noite de 14 de março de 2018, 
houve a edição da Portaria CNMP-Presi nº 40, de 15 de março de 2018, com o escopo de designar Ivana 
Farina Navarrete Pena, para, na qualidade de secretária  de  Direitos  Humanos  e  Defesa  Coletiva  do  
Conselho  Nacional  do  Ministério Público e na representação da Presidência do CNMP, acompanhar no 
Ministério Público estadual e no Ministério dos Direitos Humanos, as investigações do caso, na cidade do Rio 
de Janeiro–RJ.

No período entre 17 e 18 de março de 2018, ocorreu o Fórum Alternativo Mundial da Água (Fama), no qual 
a Presidência do CNMP promoveu, juntamente com organizações sociais parceiras, debates temáticos com 
abordagem de casos concretos de conflitos sobre a água.  

Em seguida, de 18 a 23 de março, a Presidência participou do estande do Ministério Público Brasileiro 
dentro do 8º Fórum Mundial da Água (FMA), com a presença da presidente do CNMP e de alguns conselheiros.

Ao final do FMA, apresentou-se a Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água, com o objetivo 
de assegurar a correta utilização, gestão e proteção da água, o acesso equitativo e justo e o controle do 
impacto das atividades humanas no meio ambiente.

Além disso, a presidente e a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva da Presidência do CNMP, 
participaram do Subprocesso – Juízes e Procuradores na Justiça da Água.

Concomitantemente com o FMA, no dia 18 de março de 2018, a Presidência do CNMP, em parceria com 
a PGR, realizou o Colóquio Latino-Americano “Água, Vida e Direitos Humanos”, no sentido de aprofundar 
as sinergias entre os diversos atores que constroem e operam o Direito da Água, como a PGR, o Congresso 
Nacional, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Organização das Nações Unidas - Meio Ambiente, 
com o apoio do Instituto “O Direito por um Planeta Verde” e a Associação dos Professores de Direito Ambiental 
do Brasil  (Aprodab).

Tal sequência de eventos demonstra a colaboração do CNMP com diversos órgãos e entidades da 
sociedade civil, com vistas a promover a proteção do meio ambiente, notadamente quanto à utilização dos 
recursos hídricos no Brasil e no mundo, tema de grande relevo, porquanto contribui para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade e para a preservação desses recursos para as próximas gerações.

Com o intuito de disseminar experiências, a Presidência do CNMP promoveu reunião de trabalho para 
capacitação do Sinalid, em 24 de abril de 2018. Foi apresentado o Panorama Geral do Sistema Nacional 
de Localização de Desaparecidos (Sinalid – MP/RJ), por Eliane de Lima Pereira, promotora de Justiça e 
assessora de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Eliana Faleiros 
Vendramini Carneiro, promotora de Justiça e coordenadora do Programa de Localização de Desparecidos 
(Plid) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP); e André Luiz de Souza Cruz, servidor e 
responsável técnico pelo Plid do Ministério Público do Estado de do Rio de Janeiro (MP/RJ).

Ao final do evento, sob a coordenação da secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, 
foi proposta, a partir da deliberação unânime dos participantes do 1º Curso de Capacitação do Sinalid, a 
instituição do Comitê Nacional do Sistema de Localização e Identificação de Desaparecidos.

Com o propósito de promover maior transparência das informações, e tendo em vista diversos debates 
acerca do teto remuneratório do setor público, foi desenvolvida a página “Transparência do MP Brasileiro” 
no Portal da Transparência do CNMP, o qual melhor explicita informações sobre o acesso a portais da 
transparência de todos os ramos e unidades do Ministério Público, além de congregar os dados acerca da 
remuneração dos membros do MP. Tais modificações foram encaminhadas por ofício ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ao deputado relator do Projeto de Lei nº 6.726, de 2016, do Senado 
Federal, que regulamenta o limite remuneratório de acordo com a Constituição Federal na Comissão 
Especial do Extrateto, Rubens Bueno.

Na oportunidade, foram elencados os resultados do primeiro quadrimestre de 2018 do ranking dos Portais 
da Transparência do Ministério Público, conhecido como Transparentômetro, conforme 250 determinações 
advindas da Lei de Acesso à Informação (LAI, Lei nº 12.527/2011) e de resoluções do Conselho Nacional 
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do Ministério Público (CNMP) que tratam de transparência na divulgação dos dados (Resoluções do CNMP 
nºs 86/2012, 89/2012 e 115/2014). Vinte unidades do Ministério Público brasileiro obtiveram índice superior 
a 99% na última avaliação, o que representa uma melhora significativa, considerando os resultados da 
primeira avaliação, realizada no segundo quadrimestre de 2014, em que apenas 13 unidades superaram o 
índice de 90% de transparência.

No início do mês de março, a Presidência, por meio da secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, 
com o escopo de debater e de promover a igualdade de gênero, mormente em espaços de poder, participou 
da elaboração do Edital Acadêmico nº 074/2018 – processo seletivo para participação na atividade acadêmica 
“Oficinas Nacionais – Perspectivas de gênero: a voz da mulher no Ministério Público Federal”.

Em 15 e 16 de junho, a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva participou como organizadora e 
observadora da I Conferência Nacional das Procuradoras da República, na qual se desenvolveram “Oficinas 
Nacionais – Perspectivas de gênero: a voz da mulher no Ministério Público Federal”. O evento servirá de 
referência para a realização de conferências similares, no âmbito dos Ministérios Públicos estaduais e 
ramos do MPU, com o objetivo de diagnosticar a realidade sobre a equidade de gênero no Ministério Público 
brasileiro.
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LINHA DO TEMPO

S E T 
2017

  18.9.2017 
RAQUEL DODGE 
ASSUME 
COMPROMISSO 
DE FORTALECER 
FUNÇÕES 
CONSTITUCIONAIS DO 
MP BRASILEIRO
Primeira mulher a 
assumir a chefia do 
Ministério Público 
da União (MPU) e a 
presidência do Conselho 
Nacional do Ministério 
Público (CNMP). Em seu 
discurso, compromete-
se a desempenhar 
com equilíbrio, 
firmeza, coragem e 
seriedade todas as 
funções atribuídas 
pela Constituição ao 
Ministério Público. No 
mesmo dia, realiza 
a primeira reunião 
com conselheiros e 
membros da equipe da 
administração do CNMP. 

  19.9.2017 
PGR OFICIALIZA 
NOVA EQUIPE DE 
TRABALHO 
Os membros que 
compõem a equipe da 
nova PGR têm atuação 
de destaque nas áreas 
de Direitos Humanos, 
Meio Ambiente, 
Combate à Corrupção, 
Criminal e Cooperação 
Internacional. As 
indicações também 
levaram em conta 
a valorização da 
participação feminina 
e o cumprimento da 
Resolução nº 177/2017 
do Conselho Superior 

do MPF, que fixa em 
10% o percentual de 
membros de uma 
mesma unidade que 
podem ser desonerados 
de seus ofícios para 
atuar em outras 
funções institucionais.

  20.9.2017 
RAQUEL DODGE 
PARTICIPA DE SUA 
PRIMEIRA SESSÃO NO 
STF COMO PGR 
Antes da sessão, a 
PGR entregou aos 
ministros memorial 
com manifestação 
pelo indeferimento da 
questão de ordem no 
Inquérito nº 4.483. Na 
questão de ordem, a 
defesa do presidente da 
República, Michel Temer, 
buscava a sustação 
do andamento de 
denúncia contra ele até 
que fossem concluídas 
as investigações sobre 
supostas irregularidades 
no acordo colaboração 
premiada, firmado entre 
o Ministério Público 
Federal e integrantes do 
Grupo J&F.

  21.9.2017 
STF REJEITA 
QUESTÃO DE ORDEM 
PARA SUSPENDER 
ANDAMENTO DA 
DENÚNCIA CONTRA 
O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA
Por maioria de votos, 
a decisão seguiu 
entendimento da 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR).

  28.9.2017 
PGR DEFENDE 
COMBATE À 
CORRUPÇÃO COMO 
GARANTIA DE 
DIREITOS HUMANOS
Pela primeira vez um 
chefe do MPF e do 
Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP) participa da 
reunião ordinária 
do Conselho 
Nacional de Direitos 
Humanos (CNDH), 
que tem assento 
assegurado pela Lei 
nº 12.986/2014. Ela 
destacou que é preciso 
harmonizar a pauta 
de trabalho do MPF 
para que a Instituição 
também atue com 
protagonismo nesse 
assunto.

  29.9.2017 
RAQUEL DODGE 
REAFIRMA 
COMPROMISSO COM 
VALORIZAÇÃO DE 
TODAS AS TEMÁTICAS 
DE ATUAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO
O compromisso de 
dar atenção de forma 
equilibrada a todas as 
temáticas de atuação 
do Ministério Público 
foi reafirmado no XXII 
Congresso Nacional 
do Ministério Público 
promovido pela 
Associação Nacional dos 
Membros do Ministério 
Público (Conamp) e 
pela Associação Mineira 
do Ministério Público 
(AMMP). 
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OUT 
2017

  2.10.2017 
PGR DÁ POSSE 
AOS NOVOS 
PROCURADORES 
REGIONAIS 
ELEITORIAIS

  3.10.2017 
PGR É CONTRA 
RETORNO DE PRESOS 
FEDERAIS AOS 
ESTADOS DE ORIGEM
A procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, enviou ao 
STF parecer em 
que manifesta ser 
contrária ao retorno 
de presos que estão 
reclusos no sistema 
penitenciário federal 
há mais de 720 dias 
às unidades de seus 
estados de origem. 
Por entender que a 
situação não gera 
constrangimento 
ilegal a esses detentos, 
a PGR recomenda a 
rejeição de habeas 
corpus - com pedido 
de liminar - interposto 
pela Defensoria 
Pública da União.

  9.10.2017 
PGR RECEBE TRÊS 
PROCURADORES 
DA FORÇA-TAREFA 
DA LAVA JATO DE 
CURITIBA
Os integrantes da 
FT apresentaram 
um histórico dos 
trabalhos realizados 
desde abril de 
2014, quando 
foram iniciadas as 
investigações. 

  9.10.2017 
PGR DEFENDE 
DIÁLOGO 
PERMANENTE 
ENTRE MINISTÉRIOS 
PÚBLICOS FEDERAL E 
ESTADUAIS
Procuradores-gerais 
de Justiça de todos 
os estados brasileiros, 
ou seus respectivos 
representantes, foram 
recebidos pela PGR. 
Durante a reunião, 
Raquel Dodge afirmou 
que o principal objetivo 
do encontro é incentivar 
a união dos ramos do 
Ministério Público, além 
de encurtar a distância 
entre os membros nos 
estados e estabelecer 
um diálogo permanente 
e horizontal na 
Instituição. “Todos os 
membros devem ter 
vez e voz no Ministério 
Público”, afirmou.

  16.10.2017 
A PEDIDO DA PGR, 
POLÍCIA FEDERAL FAZ 
BUSCAS EM GABINETE 
DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS
Quatro mandados de 
busca e apreensão 
foram cumpridos. As 
medidas cautelares são 
um desdobramento 
das investigações que 
apuram a origem e a 
responsabilidade por R$ 
51 milhões apreendidos 
em Salvador. 

  18.10.2017 
RAQUEL DODGE 
OFICIALIZA PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO 
DE PORTARIA EM 
REUNIÃO COM 
MINISTRO DO 
TRABALHO
Ela chama atenção 
para as violações 
constitucionais que 
podem ser efetivadas a 
partir do cumprimento 
da norma que 
modificou regras de 
combate ao trabalho 
escravo e apresenta 
uma recomendação 
elaborada pelo MPF e 
pelo MPT.

  20.10.2017 
STF ACOLHE PEDIDO 
DA PGR E DETERMINA 
PRISÃO PREVENTIVA 
DE GEDDEL VIEIRA 
LIMA
A manifestação da 
PGR foi feita após 
desmembramento da 
Operação Cui Bono, 
que apura desvios 
na Caixa Econômica 
Federal. Pela decisão, 
a parte referente ao 
crime de lavagem de 
dinheiro tramitará no 
STF. 

  24.10.2017 
PGR VOLTA A 
DEFENDER 
REVOGAÇÃO DE 
PORTARIA SOBRE 
TRABALHO ESCRAVO
“O trabalho escravo fere, 
sobretudo, a dignidade 
humana e não apenas 
a liberdade humana”, 
afirmou a PGR, durante 
sessão plenária do 
CNMP. 
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  24.10.2017 
PGR AVALIA 
FEDERALIZAÇÃO 
DE PROCESSOS 
DA CHACINA NA 
COMUNIDADE NOVA 
BRASÍLIA 
PGR instaura 
procedimento 
preparatório com o 
objetivo de analisar 
eventual pedido de 
federalização dos 
processos relacionados 
às chacinas ocorridas 
em 1994 e 1995 na 
comunidade Nova 
Brasília, no Complexo 
do Alemão. A medida 
é uma resposta do 
MPF à decisão da 
Corte Interamericana 
de Direitos Humanos 
(Corte IDH) - instituição 
judicial autônoma 
da Organização dos 
Estados Americanos 
(OEA) –, que em 
fevereiro deste ano 
condenou o Estado 
brasileiro por não 
garantir a realização da 
Justiça com a punição 
dos culpados.

  25.10.2017 
RESTRIÇÃO À 
DOAÇÃO DE SANGUE 
POR HOMENS QUE 
TENHAM RELAÇÕES 
SEXUAIS COM 
PARCEIROS DO 
MESMO SEXO É 
DISCRIMINATÓRIA, 
DIZ PGR
A proibição pautada 
em orientação sexual 
é uma violação 
à igualdade e à 

dignidade humana, 
asseguradas pela 
Constituição Federal. 
A tese foi defendida 
em memorial enviado 
pela PGR ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.543. A ação 
questiona a Portaria 
nº 158/2016 do 
Ministério da Saúde e a 
Resolução nº 34/2014 
da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que proíbem a 
doação de sangue por 
homens que tiveram 
relações sexuais com 
outros homens e/ou 
as parceiras sexuais 
destes nos últimos 12 
meses. 

  25.10.2017 
ORÇAMENTO MÍNIMO 
PARA SAÚDE 
VIOLA DIREITOS 
À VIDA, DEFENDE 
PROCURADORA-
GERAL DA REPÚBLICA
PGR defende a 
inconstitucionalidade 
de norma que reduz o 
financiamento federal 
para ações e serviços 
públicos de saúde. Em 
memorial enviado ao 
STF, reafirma que a 
redução drástica no 
orçamento público 
em saúde, promovida 
por artigos da Emenda 
Constitucional nº 
86/2015, ofende a 
Constituição Federal por 
violar os direitos à vida e 
à saúde. 

  25.10.2017 
PGR CRIA GRUPO 
ESTRATÉGICO 
PARA ATUAR NO 
ENFRENTAMENTO 
À VIOLÊNCIA QUE 
ATINGE O RIO DE 
JANEIRO
Formado por um 
procurador regional e 
quatro procuradores da 
República, o grupo tem 
como foco o combate 
aos crimes de tráfico 
internacional de drogas, 
armas e munições, 
além da lavagem de 
dinheiro, decorrente 
dessas atividades 
criminosas. 

  25.10.2017 
PGR QUESTIONA 
NORMA QUE 
INCLUI DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS NO 
PISO CONSTITUCIONAL 
DA EDUCAÇÃO
A inclusão de custeio 
de aposentadorias e 
pensões e de aporte 
para cobrir deficit de 
regime previdenciário 
como despesa 
com manutenção 
e desenvolvimento 
do ensino é 
inconstitucional. 
O entendimento 
é sustentado pela 
procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, em pedido 
de aditamento feito 
na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.691 contra 
dispositivos de duas 
resoluções do Tribunal 

de Contas do Espírito 
Santo (TCE/ES).

  26.10.2017 
NORMAS QUE 
CONCEDEM 
INCENTIVO FISCAL A 
AGROTÓXICOS SÃO 
INCONSTITUCIONAIS, 
SUSTENTA PGR
A PGR defende a 
inconstitucionalidade 
de normas que 
concedem isenção 
fiscal à produção e 
comercialização de 
agrotóxicos. Em parecer 
na ADI nº 5.553, sustenta 
que a prática favorece 
o uso e a disseminação 
desse tipo de substância, 
colocando em risco 
o meio ambiente e a 
saúde dos cidadãos. 
Segundo Dodge, as 
normas contrariam os 
direitos constitucionais 
ao meio ambiente 
ecologicamente 
equilibrado, à saúde 
coletiva e à proteção 
social do trabalhador.

  27.10.2017 
PROCURADORA-
GERAL DE PARIS 
VISITA PGR E FALA 
SOBRE ATUAÇÃO NO 
COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E AO 
TERRORISMO
A procuradora francesa 
falou sobre a atuação 
do Ministério Público 
na prevenção e no 
combate à violência 
contra as mulheres e 
ao terrorismo. Assim 
como Raquel Dodge, 
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Champrenault é a 
primeira mulher a 
comandar a Cours 
d’Appel de Paris.

  27.10.2017 
PORTARIA QUE 
ALTEROU CONCEITO 
DE TRABALHO 
ESCRAVO É TEMA DE 
REUNIÃO NA PGR
PGR discute estratégias 
de atuação para o caso 
de não ser acatada a 
recomendação que 
pediu a revogação da 
Portaria nº 1129/2017. 

  30.10.2017 
“NUNCA SEREMOS 
IGUAIS SE NÃO 
FORMOS IGUAIS EM 
DIGNIDADE”, AFIRMA 
PGR
PGR participou da 
abertura do seminário 
“Impactos da Sentença 
da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos 
no Caso Fazenda Brasil 
Verde”, promovido pela 
ESMPU em parceria 
com o Conatrae. 

  30.10.2017 
CONFEDERAÇÃO 
SINDICAL TEM 
LEGITIMIDADE 
PARA APRESENTAR 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE
As confederações 
sindicais e entidades de 
classe têm legitimidade 
para apresentar ADI nos 
casos em que há relação 
entre a finalidade da 
instituição e a norma 
questionada. Esse 

é o posicionamento 
defendido em parecer 
assinado pela PGR 
apresentado ao 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) na ADI nº  
4.474. A Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI), autora da ação, 
argumenta que tem 
legitimidade para 
contestar regras ligadas 
aos interesses do setor 
e que impedem a livre 
concorrência. 

NOV 
2017

  3.11.2017 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE PRISÃO 
APÓS DECISÃO DE 
SEGUNDA INSTÂNCIA
Na abertura do XXXIV 
Encontro Nacional 
de Procuradores da 
República, a PGR 
destaca a importância 
de o MP manter uma 
agenda ampla que 
inclua a defesa de 
direitos fundamentais, 
além de ações possam 
promover a prevenção 
e a punição de crimes 
que atingem o que 
chamou de “bens 
jurídicos importantes”. 

  3.11.2017 
LEI MUNICIPAL QUE 
PROÍBE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE 
POR APLICATIVOS É 
INCONSTITUCIONAL, 
DEFENDE PGR
Em manifestação 
enviada ao STF, 
PGR afirma ser 
inconstitucional a Lei 
nº 10.553/2016 do 
município de Fortaleza 
(CE) que proíbe o 
transporte individual de 
passageiros realizados 
por aplicativos, como 
Uber, Cabify e 99. 
Para a PGR, afronta os 
princípios constitucionais 
de liberdade, livre 
iniciativa e concorrência 
e defesa do consumidor.

  3.11.2017 
ENEM: PGR PEDE 
SUSPENSÃO DE 
LIMINAR QUE 
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IMPEDE ANULAÇÃO 
DE REDAÇÕES 
COM OFENSA AOS 
DIREITOS HUMANOS
A PGR pediu ao 
STF a suspensão da 
liminar que impede 
a aplicação da regra 
que atribui nota 
zero à redação com 
conteúdo ofensivo 
aos direitos humanos 
no Exame Nacional 
do Ensino Médio 
(Enem) 2017. Para a 
PGR, a medida gera 
insegurança jurídica 
aos candidatos, 
além de configurar 
retrocesso social. 

  6.11.2017 
PGR: LEI MINEIRA QUE 
LIMITA QUANTIDADE 
DE CLÍNICAS 
QUE REALIZAM 
EXAMES PARA 
OBTENÇÃO DE CNH É 
INCONSTITUCIONAL
O entendimento da 
PGR foi confirmado 
em parecer enviado ao 
STF pela procedência 
da ADI nº 5.774, 
proposta contra a Lei 
nº 20.805/2013 de 
Minas Gerais. 

  7.11.2017 
GRUPO ESTRATÉGICO 
PARA ENFRENTAR 
VIOLÊNCIA NO RIO É 
TEMA DE REUNIÃO 
ENTRE PGR E 
MINISTRO DA DEFESA
PGR apresenta ao 
ministro da Defesa 
os resultados da 
reunião que teve com 

o coordenador do 
grupo estratégico (GE) 
recém-criado para 
enfrentar a violência 
no estado do Rio de 
Janeiro. 

  7.11.2017 
PGR É HOMENAGEADA 
PELO PRÊMIO AMAERJ 
PATRÍCIA ACIOLI DE 
DIREITOS HUMANOS, 
DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO E RECEBE 
O TROFÉU HORS 
CONCOURS

  7.11.2017 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADA FEDERAL 
POR COMPRA DE 
VOTOS EM FAVOR DE 
SEU EX-MARIDO
PGR também reiterou 
acusação contra o 
deputado federal pelo 
Distrito Federal por 
desviar bens públicos 
doados a secretaria do 
DF, entre 2009 e 2011. 

  7.11.2017 
MPF APRESENTA 
ADI CONTRA LEI QUE 
IMPEDE DEFICIENTE 
DE TRABALHAR 
EMBARCADO
PGR apresenta ao STF 
a ADI nº 5.760, com 
pedido de medida 
cautelar contra a Lei 
nº 13.194/2015, que 
acaba com a exigência 
de contratação de 
pessoas com deficiência 
(PcDs) por empresas 
de navegação, para 

trabalho marítimo 
embarcado. O 
dispositivo é 
discriminatório, porque 
desrespeita o direito a 
ações afirmativas de 
acesso a emprego, além 
de violar os princípios 
constitucionais da 
proporcionalidade e da 
vedação ao retrocesso 
social. 

  8.11.2017 
PROCURADORES 
IBERO-AMERICANOS 
MANIFESTAM 
PREOCUPAÇÃO COM 
PROJETO DE LEI QUE 
AFETA AUTONOMIA DO 
MP ARGENTINO
PGR assina manifesto 
contra o PL que 
reforma a Lei Orgânica 
do Ministério Público 
Fiscal da Argentina, 
prejudicando a 
independência e 
a autonomia da 
instituição. 

  8.11.2017 
EM MEMORIAL, PGR 
SE MANIFESTA PELA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE DISPOSITIVOS DO 
CÓDIGO FLORESTAL
Para Raquel Dodge, 
o novo Código 
Florestal “caminha 
na contramão da 
ordem constitucional 
brasileira, em especial, 
da necessidade 
de manutenção e 
promoção de espaços 
territorialmente 
protegidos, em virtude 
da irreversibilidade 

dos danos e da 
indisponibilidade dos 
recursos naturais”.

  8.11.2017 
PGR DEFENDE 
TRANSFERÊNCIA DE 
SÉRGIO CABRAL PARA 
PRESÍDIO FEDERAL
Para a PGR, a 
transferência atende 
aos requisitos legais 
e deve ser mantida, 
como forma de evitar 
que Cabral exerça 
sua condição de 
líder de organização 
criminosa, com força 
política e poder de 
influência no Rio, 
para obter e gozar de 
benefícios indevidos e 
receber informações 
privilegiadas aptas 
a causar embaraço 
ou ameaça às 
autoridades.

  10.11.2017 
ESTADOS E 
MUNICÍPIOS DEVEM 
OBEDECER TETO 
PARA PAGAR 
OBRIGAÇÕES DE 
PEQUENO VALOR
“Não é possível que 
lei estadual deixe em 
aberto o valor do teto 
da OPV, porquanto a 
Constituição Federal 
exige determinação 
de valor específico”, 
defende em parecer 
na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.706, de 
autoria do governo 
do Rio Grande do 
Norte. 
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  10.11.2017 
PGR REQUER 
INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO DE VIEIRA 
LIMA PARA TER 
ACESSO AO NÚMERO 
TELEFÔNICO DE ONDE 
PARTIU O CONTATO 
COM O NÚCLEO 
DE INTELIGÊNCIA 
PESSOAL E A 
IDENTIDADE DO 
POLICIAL QUE 
RECEBEU A CHAMADA 
A PGR se manifestou 
favorável ao pedido 
de acesso ao material 
utilizado em perícias 
papiloscópicas 
com impressões 
digitais achadas em 
apartamento em 
Salvador (BA). 

  13.11.2017 
MPs ADEREM 
AO SISTEMA DE 
LOCALIZAÇÃO E 
IDENTIFICAÇÃO DE 
DESAPARECIDOS
Dezoito procuradores-
gerais de Justiça 
assinam termo de 
adesão ao Sistema 
Nacional de Localização 
e Identificação de 
Desaparecidos no 
âmbito do Ministério 
Público brasileiro 
(Sinalid), totalizando 25 
unidades do MP. 

  13.11.2017 
PGR E UNODC 
DISCUTEM PARCERIAS 
PARA O COMBATE ÀS 
DROGAS E AO CRIME 
ORGANIZADO
A importância 

de assegurar um 
tratamento diferenciado 
a usuários e traficantes 
de drogas foi um dos 
assuntos discutidos entre 
a PGR e o representante 
de Ligação e Parceria do 
Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC), Rafael 
Franzini.

  14.11.2017 
MPF DENUNCIA POR 
CRIME ELEITORAL 
DEPUTADO FEDERAL 
PEDRO PAULO E 
EX-PREFEITO DO RIO 
EDUARDO PAES

  15.11.2017 
PGR RECORRE 
DE DECISÃO QUE 
LEVANTOU SIGILO DE 
COLABORAÇÃO AINDA 
NÃO HOMOLOGADA 
PELO SUPREMO
No recurso, afirma 
que a retirada do 
sigilo compromete 
a continuidade das 
investigações acerca de 
crimes praticados no 
Rio de Janeiro, colocam 
em risco a segurança 
do colaborador e de sua 
família. 

  15.11.2017 
AIAMP: CRIADA REDE 
DE PROCURADORES 
ESPECIALIZADOS 
IBERO-AMERICANOS 
NO COMBATE À 
CORRUPÇÃO
Raquel Dodge participa 
pela primeira vez de 
uma Assembleia Geral 
Ordinária da Associação 

Ibero-Americana de 
Ministérios Públicos 
(Aiamp). Na 25ª edição 
do encontro, a rede 
é criada em função 
da necessidade das 
investigações do caso 
Odebrecht e tem o 
objetivo de possibilitar 
a troca de informações 
de inteligência, 
desde que não haja 
impedimento legal. 

  16.11.2017 
PGR ENVIA AO STF 
MEMORIAL EM 
DEFESA DA EXECUÇÃO 
DA PENA APÓS 
CONDENAÇÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA
Raquel Dodge 
argumenta que 
o cumprimento 
das sentenças 
condenatórias antes da 
apreciação de eventuais 
recursos pelos 
tribunais superiores é 
fundamental para o 
combate à impunidade. 

  17.11.2017 
PGR PEDE QUE 
SUPREMO ANULE 
CONVOCAÇÃO DE 
CPMI A PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA
No documento, a 
procuradora-geral 
argumenta que o ato 
praticado pela CPMI 
é inconstitucional 
porque extrapola os 
limites da atuação 
das comissões 
parlamentares de 
inquéritos e cita vários 

precedentes do STF no 
mesmo sentido. 

  20.11.2017 
STF ANULA 
CONVOCAÇÃO DO 
PROCURADOR 
REGIONAL POR CPMI
STF acolhe pedido 
de Raquel Dodge. O 
entendimento foi o de 
que a CPMI não tem 
poderes para investigar 
atos do Ministério Público 
ou do Poder Judiciário, o 
que torna a convocação 
inconstitucional. 

  20.11.2017 
RAQUEL DODGE 
PARTICIPA PELA 
PRIMEIRA VEZ DE UMA 
SESSÃO NO STJ COMO 
PGR 
Em sustentação oral, 
defendeu o recebimento 
da denúncia e a 
manutenção do 
afastamento de 
conselheiro do Tribunal 
de Contas do Espírito 
Santo, acusado de 
corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro 
e participação em 
organização criminosa. 
A Corte também 
manteve o afastamento 
do conselheiro de suas 
funções. 

  21.11.2017 
AMAZÔNIA PROTEGE: 
MPF PROPÕE 
757 AÇÕES CIVIS 
PÚBLICAS CONTRA 
DESMATAMENTO 
ILEGAL
No lançamento do 
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projeto, desenvolvido 
pela Câmara de 
Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural 
do MPF (4CCR), 
a PGR defende a 
união de esforços 
na fiscalização 
para combater o 
desmatamento 
ilegal na Floresta 
Amazônica. 

  21.11.2017 
PGR PEDE LIMINAR 
CONTRA DECISÃO 
DA ALERJ QUE 
SOLTOU DEPUTADOS 
ESTADUAIS
PGR propõe Arguição 
de Descumprimento de 
Preceito Fundamental 
(ADPF nº 497) contra a 
decisão da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj). 
Pede a suspensão 
dos efeitos da 
Resolução nº 577/2017 
e o consequente 
restabelecimento das 
prisões.

  22.11.2017 
LAVA JATO: PGR 
APRESENTA 
ALEGAÇÕES FINAIS EM 
AÇÃO PENAL CONTRA 
DEPUTADO NELSON 
MEURER E SEUS DOIS 
FILHOS
Os três foram 
denunciados em 
outubro de 2015 e 
viraram réus, em 
junho de 2016, pelos 
crimes de corrupção 
passiva e lavagem de 
dinheiro. 

  22.11.2017 
CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL ASSEGURA 
TRATAMENTO IGUAL 
A TODOS, AFIRMA 
RAQUEL DODGE, EM 
SEMINÁRIO
A afirmação foi feita 
durante a abertura do 
Seminário Internacional 
Brasil-União Europeia 
no Enfrentamento da 
Violência Doméstica, 
na sede do CNMP, em 
Brasília.

  22.11.2017 
TRANSEXUAIS: 
PGR DEFENDE USO 
DO NOME SOCIAL 
SEM CIRURGIA DE 
MUDANÇA DE SEXO
Não se pode exigir do 
indivíduo uma mutilação 
física para garantir 
direito constitucional 
básico assegurado: 
“Certamente não será 
ela - a transgenitalização 
- pressuposto para 
o exercício de um 
dos direitos da 
personalidade”. Esse 
é o posicionamento 
defendido pela PGR, em 
memorial enviado ao 
STF, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 4.275. 

  22.11.2017 
CNMP E AGU ASSINAM 
ACORDO QUE 
SUSPENDE BENEFÍCIO 
DE QUEM COMETE 
CRIME DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA, 
DURANTE SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL 

BRASIL-UNIÃO 
EUROPEIA NO 
ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Acordo de cooperação 
técnica permite 
compartilhamento 
de dados do Cadastro 
Nacional de Violência 
Doméstica (CNVD). 
Com isso, a AGU 
viabilizará medidas 
extrajudiciais e judiciais 
de indeferimento e de 
suspensão dos benefícios 
previdenciários (pensão 
por morte) de autor 
de crime de violência 
doméstica. 

  24.11.2017 
PGR PEDE R$ 4 
MILHÕES POR 
REPARAÇÃO DE DANOS 
MATERIAIS E MORAIS 
EM AÇÃO CONTRA 
GLEISI HOFFMANN E 
PAULO BERNARDO
PGR entrega ao STF 
as alegações finais 
na Ação Penal (1.003) 
contra a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT/PR), 
o ex-ministro Paulo 
Bernardo e o empresário 
Ernesto Rodrigues. Os 
réus respondem por 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. 

  24.11.2017 
SENTENÇAS DA CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS 
SERÃO TRADUZIDAS 
PARA A LÍNGUA 
PORTUGUESA
Na 120ª Sessão Ordinária 
da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, 
realizada na Costa Rica, 
a PGR destacou que 
o Brasil deve apoiar a 
criação de um Tribunal 
Internacional de Direitos 
Humanos. Raquel Dodge 
e o presidente da Corte 
Interamericana de 
Direitos Humanos (Corte 
IDH), Roberto Caldas, 
assinaram Plano de 
Trabalho para Tradução 
de Sentenças da Corte 
IDH para a língua 
portuguesa. 

  27.11.2017 
PGR REÚNE-SE COM 
PROCURADORES-
CHEFES DAS 
UNIDADES DO MPF
Raquel Dodge pede para 
que não faltem os meios 
necessários ao trabalho 
institucional de combate 
à corrupção e em defesa 
de direitos humanos 
no Brasil. 

  28.11.2017 
STF SEGUE 
ENTENDIMENTO 
DA PGR E MANTÉM 
PRISÃO PREVENTIVA 
DE EDUARDO CUNHA, 
EX-PRESIDENTE DA 
CÂMARA
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DEZ 
2017

  4.12.2017 
TRÊS PACTOS 
SÃO ASSINADOS 
E REAFIRMAM 
COMPROMISSO DO 
MP BRASILEIRO 
COM O COMBATE 
À CORRUPÇÃO E O 
APERFEIÇOAMENTO 
DA DEMOCRACIA
Assinaturas envolvem 
CNMP, o MPF, o 
CNPG, a AMPCON e 
o CNPGC. É criado o 
Comitê Permanente 
do MP Brasileiro para 
as Eleições de 2018, 
para aprimorar a 
fiscalização de ilícitos 
eleitorais. Também é 
assinado um termo 
de cooperação entre o 
MP Eleitoral e o MP de 
Contas. 

  4.12.2017 
PGR PEDE 
RESTAURAÇÃO DE 
PRISÃO DE JACOB 
BARATA FILHO
A PGR entra com 
agravo regimental, 
no Supremo Tribunal 
Federal (STF), contra 
a decisão monocrática 
do ministro Gilmar 
Mendes, que revogou 
a prisão preventiva 
do empresário Jacob 
Barata Filho, decretada 
pelo TRF2. Pede 
também a restauração 
da prisão do empresário.

  5.12.2017 
PGR DENUNCIA 
GEDDEL, LÚCIO VIEIRA 
LIMA E MAIS QUATRO 
NO CASO DOS R$ 51 

MILHÕES ACHADOS EM 
APARTAMENTO
Também foram 
denunciadas outras 
quatro pessoas: a 
mãe dos políticos, 
Marluce Vieira Lima, 
os ex-secretários 
parlamentares, Job 
Ribeiro Brandão e 
Gustavo Pedreira 
do Couto Ferraz e 
o empresário Luiz 
Fernando Machado da 
Costa Filho. 

  6.12.2017 
PGR DEFENDE NO STF 
RESTABELECIMENTO 
DAS PRISÕES 
PREVENTIVAS DE 
JORGE PICCIANI 
E OUTROS DOIS 
DEPUTADOS
“As ordens judiciais 
devem ser cumpridas. 
O Poder Legislativo 
não atua como órgão 
revisor de atos judiciais”. 
Com essa afirmação, 
na quarta-feira, 6 de 
dezembro, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
a procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, resumiu o 
posicionamento do 
Ministério Público 
Federal (MPF) contra 
normas estaduais 
que permitem o 
descumprimento de 
decisões do Poder 
Judiciário. 

  8.12.2017 
EM DISCURSO NO 
BANCO CENTRAL, 
PGR DEFENDE 

INSTRUMENTOS 
DE COMBATE À 
CORRUPÇÃO
A PGR falou da 
importância de 
assegurar a atuação 
de enfrentamento à 
corrupção por meio da 
colaboração premiada, 
dos acordos de leniência 
e da prisão após decisão 
de segunda instância.

  11.12.2017 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE QUE A 
LEGISLAÇÃO INCLUA O 
ACESSO À ÁGUA COMO 
DIREITO HUMANO 
Durante o “Seminário 
Internacional Água, Vida 
e Direitos Humanos 
à Luz dos Riscos 
Socioambientais”, 
promovido pelo 
CNMP e pela ESMPU, 
Raquel Dodge lança 
o Instituto Global do 
Ministério Público 
para o Meio Ambiente 
que tem o objetivo de 
congregar membros 
dos Ministérios Públicos 
do Brasil e do mundo 
em torno de temas 
ligados à proteção 
dos recursos naturais, 
sobretudo, da água.

  11.12.2017 
DEPUTADO FEDERAL 
ANDRÉS SANCHEZ 
É DENUNCIADO POR 
CRIME TRIBUTÁRIO

  13.12.2017 
MPF ADOTA 
PROVIDÊNCIAS PARA 
CUMPRIMENTO 
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DAS MEDIDAS 
IMPOSTAS AOS 77 
COLABORADORES DA 
ODEBRECHT 
Foram enviados 
ofícios ao STF para 
que os colaboradores 
sejam intimados 
sobre a abertura de 
contas judiciais para 
depósito da multa e do 
perdimento de bens. 
A PGR requer, ainda, 
que eles informem 
sobre o cumprimento 
das demais medidas 
previstas nos termos 
das colaborações. 

  13.12.2017 
PGR DEFENDE 
QUE ACORDOS DE 
COLABORAÇÃO 
PREMIADA 
SEJAM FIRMADOS 
EXCLUSIVAMENTE 
PELO MPF 
Para a PGR, a 
titularidade da ação 
penal é imprescindível 
para a realização 
de acordos de 
colaboração 
premiada. Esse foi 
o posicionamento 
defendido pela PGR, 
durante julgamento 
no STF.

  14.12.2017 
PGR REAFIRMA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE DECRETO DO RJ 
QUE REDUZ ÁREA DA 
APA DE TAMOIOS
De acordo com Raquel 
Dodge, a norma 
promoveu subtração 
de aproximadamente 

15.356 hectares, o 
equivalente a 68% da 
área original.

  14.12.2017 
PGR REFORÇA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE NORMA QUE 
PREVÊ COLETA E 
ARMAZENAMENTO 
DE DNA DE MÃES E 
RECÉM-NASCIDOS
O dispositivo da lei do 
Rio de Janeiro que 
determina a coleta 
e o armazenamento 
de material genético 
(DNA) de mães e 
recém-nascidos, por 
hospitais, casas de 
saúde e maternidades, 
para identificação em 
caso de troca de bebês, 
afronta a Constituição 
Federal e acarreta ônus 
inúteis para as pessoas 
atingidas. Essa é a tese 
defendida pela PGR, 
em parecer enviado 
ao STF. 

  14.12.2017 
MPF CIDADÃO 30 
ANOS: PGR LANÇA 
PROJETO DE 
RESGATE HISTÓRICO 
E DE APROXIMAÇÃO 
DO MPF COM A 
SOCIEDADE
Uma roda de 
conversas com a 
atual procuradora-
geral da República, 
Raquel Dodge, e cinco 
procuradores-gerais 
de gestões anteriores 
marcou o lançamento 
do Projeto “MPF 
Cidadão 30 anos”.

  14.12.2017 
MPF CONTESTA 
REGRA QUE IMPEDE 
PROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA DE PEDIR 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE LEI MUNICIPAL
Em parecer, a PGR pede 
que seja declarado 
inconstitucional 
o dispositivo da 
Constituição do 
Ceará, que impede o 
procurador-geral de 
Justiça de ajuizar ação 
de inconstitucionalidade 
contra lei ou ato 
normativo municipal. 
Para a PGR, a regra 
afronta diretamente a 
Constituição Federal, 
que define como 
dever institucional 
do Ministério Público 
propor esse tipo de 
ação. 

  14.12.2017 
PARA PGR, É 
INCONSTITUCIONAL 
LIMITAR A 
GOVERNADOR 
INSTAURAÇÃO 
DE PROCESSO 
LEGISLATIVO SOBRE 
CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO
“Normas de reserva 
de iniciativa são de 
reprodução obrigatória 
pelas unidades 
federadas, uma vez que 
decorrem diretamente 
do princípio da 
separação de poderes”. 
Com esse argumento 
a PGR reitera, em 
parecer, os argumentos 
da ADI nº 5.768. 

  14.12.2017 
NORMAS QUE 
DIFICULTAM 
ACESSO DO MP A 
INVESTIGAÇÕES 
DE ACIDENTES 
AÉREOS SÃO 
INCONSTITUCIONAIS, 
DIZ PGR
Em manifestação 
enviada ao STF, a PGR 
alertou que, sob a 
perspectiva processual, 
dispositivos modificados 
no Código Brasileiro 
de Aeronáutica (CBA) 
estabelecem entraves 
ilegítimos ao princípio 
do devido processo legal 
e dificultam o direito 
de acesso à justiça e à 
ampla defesa.

  14.12.2017 
ESTADOS NÃO TÊM 
COMPETÊNCIA PARA 
LEGISLAR SOBRE 
DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL, DEFENDE PGR
Segundo Raquel 
Dodge, a Constituição 
Federal confere 
essa prerrogativa 
exclusivamente à União. 

  14.12.2017 
COTA PARA INGRESSO 
EM UNIVERSIDADE 
COM BASE NA ORIGEM 
DO CANDIDATO É 
INCONSTITUCIONAL
É o que defende a 
procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, reforçando a 
ADI nº 5.650. A PGR 
questiona a Lei nº 
2.894/2004 (alterada 
pela Lei nº 3.972/2013), 
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que estabelece cota de 
80% na Universidade 
do Estado do 
Amazonas para alunos 
que cursaram o ensino 
médio na rede pública 
daquele estado e que 
não tenham curso 
superior. 

  14.12.2017 
ATRIBUIÇÃO 
CONSTITUCIONAL 
DO MP DE CONDUZIR 
INVESTIGAÇÕES É 
DEFENDIDA POR PGR 
NO SUPREMO
A PGR questionou lei 
que induz interpretação 
de que a investigação 
criminal é atividade 
exclusiva dos 
delegados de polícia. 
Na manifestação, 
afirma que o texto 
exclui a atuação do 
Ministério Público. A 
procuradora-geral, 
Raquel Dodge, pede 
que o art. 2º, § 1º, da 
Lei nº 12.830/2013 
seja declarado 
inconstitucional. 

  14.12.2017 
PGR DEFENDE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE LEIS QUE 
BENEFICIAM 
SERVIDORES 
PÚBLICOS ESTADUAIS 
EM CONCURSOS
Segundo Raquel Dodge, 
a adoção de tempo de 
serviço na administração 
pública estadual como 
critério de desempate 
em concursos públicos é 
inconstitucional.

  15.12.2017 
DECRETO QUE ATRIBUI 
À POLÍCIA CIVIL 
FISCALIZAÇÃO DE 
LOCAIS DE DIVERSÃO É 
INCONSTITUCIONAL
A PGR envia parecer na 
ADPF nº 473/MA contra 
o Decreto nº 5.068/1973, 
do estado do Maranhão, 
que atribui à Polícia 
Civil a fiscalização de 
estabelecimentos 
destinados à 
diversão pública e a 
práticas esportivas. 
O pedido é pela 
inconstitucionalidade 
formal e material da 
norma, uma vez que a 
Constituição reserva aos 
municípios o controle 
desse tipo de atividade.

  15.12.2017 
PGR QUESTIONA 
LEI MINEIRA QUE 
FLEXIBILIZA REGRAS 
DE OCUPAÇÃO EM 
ÁREAS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 
PERMANENTE
Para a PGR, a regra 
contraria princípios 
constitucionais da 
precaução e do 
ambiente equilibrado. 
Além disso, afronta a 
competência privativa da 
União para legislar sobre 
proteção ambiental e 
representa retrocesso 
social, ao flexibilizar as 
regras de ocupação em 
áreas protegidas. 

  15.12.2017 
LEI QUE ESTABELECE 
A ORGANIZAÇÃO 

DA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA E 
DOS MINISTÉRIOS É 
INCONSTITUCIONAL, 
DIZ PGR
Em parecer, reafirma a 
inconstitucionalidade da 
Medida Provisória (MP) 
nº 782/2017, convertida 
na Lei nº 13.505/2017, 
que estabelece a 
organização básica dos 
órgãos da Presidência 
da República e dos 
Ministérios. Entende 
ainda que a conversão 
não afasta os vícios de 
inconstitucionalidade 
presentes no ato 
normativo e o 
prosseguimento da 
ação.

  15.12.2017 
LEI DE MATO GROSSO 
QUE CONCEDE 
REDUÇÃO DO ICMS 
SEM AVAL DO CONFAZ 
É INCONSTITUCIONAL
PGR questiona inteiro 
teor de norma de Mato 
Grosso que trata da 
cobrança do imposto 
nas atividades de 
comércio atacadista de 
gêneros alimentícios 
industrializados, secos e 
molhados em geral.

  15.12.2017 
PGR REAFIRMA 
DENÚNCIA CONTRA 
SENADOR ROMERO 
JUCÁ E REBATE 
ALEGAÇÕES DA 
DEFESA
PGR defende o 
recebimento da 
denúncia por corrupção 

e lavagem de dinheiro. O 
senador foi denunciado 
no mês de agosto por 
ter, supostamente, 
recebido propina 
de R$ 150 mil para 
beneficiar a Odebrecht 
na tramitação de duas 
medidas provisórias. 

  18.12.2017 
PGR PEDE SUSPENSÃO 
DE LIMINAR 
QUE CONCEDE 
REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE EM MATO 
GROSSO DO SUL
A PGR alerta que 
o cumprimento da 
ordem ameaça a 
integridade física e a 
vida dos envolvidos na 
disputa pelas terras. 
Ao concordar com o 
pedido de suspensão 
de liminar feito pela 
Fundação Nacional do 
Índio (Funai), Raquel 
Dodge aponta para a 
tensão e a instabilidade 
na área dos conflitos.

  18.12.2017 
PGR SE MANIFESTA 
A FAVOR DE LIMINAR 
CONTRA MEDIDA 
PROVISÓRIA QUE ADIA 
REAJUSTE SALARIAL 
DE SERVIDORES 
PÚBLICOS
Raquel Dodge cita, 
em manifestação, o 
fato de o aumento 
salarial atingido pela 
MP estar previsto para 
o dia 1º de janeiro de 
2018, como justificativa 
para o atendimento 
do critério de urgência 
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na apreciação do 
pedido. No mérito, a 
procuradora-geral 
sustenta que a norma 
editada, em 30 de 
outubro de 2017, fere a 
Constituição Federal.

  18.12.2017 
GOVERNO NÃO PODE 
USAR CRÉDITO 
SUPLEMENTAR 
PARA PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL EM 
DEFESA DA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA
PGR apresenta 
Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI nº 5.863) contra 
o Anexo I da Lei nº 
13.528/2017, que abriu 
crédito suplementar no 
valor de R$ 99 milhões 
para comunicação 
institucional da 
Presidência da 
República.

  18.12.2017 
RELATÓRIO 
APRESENTA 
INFORMAÇÕES 
SOBRE CONDIÇÕES 
DAS DELEGACIAS NO 
BRASIL
Raquel Dodge participa 
do lançamento da 
publicação “O Ministério 
Público e o Controle 
Externo da Atividade 
Policial”. 

  18.12.2017 
PGR DENUNCIA 
PARLAMENTARES POR 
CRIMES DE PECULATO, 
PREVARICAÇÃO E 
FALSO TESTEMUNHO

As denúncias foram 
contra o senador Sérgio 
Petecão (PSD-AC), 
por peculato e falso 
testemunho; contra 
o deputado federal 
licenciado Valdir 
Rossoni, por crime de 
prevaricação; e contra 
a deputada federal 
Erika Kokay (PT-DF), 
por peculato. Os ilícitos 
foram praticados no 
exercício do mandato, 
quando os envolvidos 
eram deputados 
estaduais e distrital, no 
caso de Erika Kokay.

  18.12.2017 
PGR REITERA 
PEDIDO PARA QUE 
STF HOMOLOGUE 
RESCISÃO DE 
COLABORAÇÃO DE 
JOESLEY BATISTA E 
RICARDO SAUD
Ao longo das 45 
páginas que integram 
o documento, a PGR 
rebate as alegações 
- tanto processuais 
quanto de mérito - que 
foram apresentadas 
ao STF pela defesa dos 
dois colaboradores 
após a instauração 
do procedimento 
administrativo e reitera 
que eles descumpriram 
as cláusulas 25 e 26 dos 
acordos firmados com 
o MPF em 3 de maio 
de 2017.

  18.12.2017 
MINISTRO DO STF 
CONCEDE LIMINAR E 
SUSPENDE MP QUE 

ADIA REAJUSTE 
SALARIAL DE 
SERVIDORES 
PÚBLICOS
O ministro do STF 
Ricardo Lewandowski 
concedeu liminar para 
suspender a Medida 
Provisória nº 805/2017, 
que adiou o reajuste 
salarial dos servidores 
públicos federais do 
Executivo, seguindo 
parecer da PGR. 

  18.12.2017 
HOMOLOGADO 
ACORDO FIRMADO 
PARA GARANTIR 
REPASSE AO PODER 
JUDICIÁRIO NO RIO DE 
JANEIRO
Seguindo 
entendimento da PGR, 
o STF homologou 
acordo firmado entre 
o governo do estado 
do RJ e o Tribunal de 
Justiça (TJ-RJ) local 
para garantir o repasse, 
em duodécimos, dos 
recursos orçamentários 
do Poder Judiciário 
estadual. Para a 
PGR, a conciliação 
para a solução de 
conflitos resulta em 
desfecho mais célere 
e proveitoso para o 
interesse público.

  18.12.2017 
PGR OPINA PELA 
HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO JUDICIAL 
SOBRE PLANOS 
ECONÔMICOS
A PGR opinou pela 
homologação do acordo 

firmado entre bancos 
e poupadores para pôr 
fim às ações judiciais 
sobre a correção de 
aplicações na poupança 
durante a vigência dos 
planos Bresser (1987), 
Verão (1989) e Collor 1 
(1991). 

  19.12.2017 
PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA 
APRESENTA 
BALANÇO DOS TRÊS 
PRIMEIROS MESES 
DA ATUAL GESTÃO 
(TRANSPARÊNCIA!)
No período, foram 
oferecidas 14 
denúncias, mais de 
1,4 mil manifestações 
protocoladas, sendo 63 
em Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 
(ADIs), além da 
apresentação de 20 
memoriais sobre 
temas polêmicos, 
manifestações em 216 
inquéritos policiais, 
solicitação em dezenas 
de medidas cautelares 
e adoção de ações para 
garantir o avanço das 
investigações em curso. 

  19.12.2017 
RECURSOS PÚBLICOS: 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO SABINO 
CASTELO BRANCO 
POR PECULATO
Ele é acusado de usar 
recursos públicos da 
Câmara dos Deputados 
para remunerar o 
cinegrafista Jair 
Campos de Almeida, 
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que trabalhava em 
seu programa de TV. 
Segundo a denúncia, os 
dois tinham consciência 
da irregularidade 
praticada e, por isso, 
a PGR pede que 
sejam condenados a 
devolver à União o valor 
desviado, acrescido de 
juros e correção.

  20.12.2017 
DEPUTADO FEDERAL 
WLADIMIR COSTA É 
DENUNCIADO POR 
DESVIO DE R$ 230 
MIL, QUE DEVERIAM 
TER SIDO APLICADOS 
EM ATIVIDADES 
ESPORTIVAS
Segundo a PGR, 
os recursos foram 
repassados ao Instituto 
Nossa Senhora de 
Nazaré de Educação, 
Esporte e Lazer de 
Barcarena (PA), por 
meio de um convênio 
com o estado do 
Pará, via Secretaria 
de Educação, Esporte 
e Lazer (SEEL), para 
a realização de aulas 
de canoagem, mas o 
projeto nunca existiu.

  20.12.2017 
PGR RECORRE DE 
DECISÃO QUE NEGOU 
BLOQUEIO DE BENS 
DE AÉCIO E ANDREA 
NEVES
A medida requerida 
pela PGR busca 
garantir a reparação 
do dano moral coletivo 
decorrente da prática 
de corrupção passiva, 

além do pagamento 
de multa, sanções que 
podem ser aplicadas 
aos dois no fim da ação 
penal. Aécio e Andrea 
foram denunciados 
pela PGR por terem 
solicitado e recebido R$ 
2 milhões em propina 
pagos por Joesley 
Batista, do Grupo J&F. 
No inquérito, o senador 
também é acusado de 
obstrução da justiça, 
por tentar impedir 
as investigações da 
Operação Lava Jato.

  22.12.2017 
PGR AVALIA 
SOLICITAR A 
FEDERALIZAÇÃO DE 
CRIMES AO STJ
Somente em 
dezembro desse ano, 
foram instaurados 
17 procedimentos 
preparatórios 
de Incidente de 
Deslocamento de 
Competência (IDC), 
que reúnem elementos 
para embasar os 
pedidos. 

  22.12.2017 
GRUPO DE TRABALHO 
DA LAVA JATO, EM 
BRASÍLIA, TERÁ 
REFORÇOS A PARTIR 
DO PRÓXIMO ANO
Raquel Dodge 
oficializou a escolha de 
quatro procuradores 
da República que 
reforçarão a equipe da 
Secretaria da Função 
Penal Originária no 
Supremo Tribunal 

Federal (SFPO/STF). 
Dois dos selecionados 
atuarão de forma 
exclusiva no Grupo de 
Trabalho da Lava Jato. 
Pela primeira vez, a 
escolha foi realizada 
por meio de processo 
seletivo regido por 
edital público. Com o 
reforço, o GT da Lava 
Jato passa a ter 10 
membros.

  27.12.2017 
RAQUEL DODGE 
PROPÕE ADI CONTRA 
DECRETO QUE 
DEFINIU CRITÉRIO 
PARA CONCESSÃO DE 
INDULTO NATALINO
A PGR envia ao 
STF Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) contra o decreto 
presidencial que 
concedeu indulto de 
natal e comutação de 
penas a condenados 
de todo o país. Entre 
os argumentos 
apresentados na ação, 
estão o de que a norma 
fere a Constituição 
Federal ao prever 
a possibilidade de 
exonerar o acusado 
de penas patrimoniais 
e não apenas das 
relativas à prisão, 
além de permitir 
a paralisação de 
processos e recursos 
em andamento.

  28.12.2017 
PGR: EMENDA 
QUE PERMITE AOS 
PARTIDOS DEFINIREM 

LIVREMENTE A 
DURAÇÃO DE 
DIRETÓRIOS 
PROVISÓRIOS É 
INCONSTITUCIONAL
Em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI nº 5.875), a PGR 
pede a suspensão 
imediata do art. 1º da 
Emenda Constitucional 
nº 97/2017, que 
garante aos partidos 
políticos autonomia 
para definir livremente 
a duração de seus 
diretórios e órgãos 
provisórios. Segundo 
a PGR, o dispositivo 
fere cláusulas pétreas 
da Constituição 
Federal e tem caráter 
antidemocrático, ao 
concentrar o poder 
decisório nos diretórios 
nacionais e favorecer a 
existência de “partidos 
de aluguel”.

  28.12.2017 
PGR REFORÇA LAVA 
JATO NO RIO DE 
JANEIRO
Raquel Dodge assina 
portaria que inclui 
o procurador da 
República Stanley 
Valeriano da Silva na 
Força-Tarefa da Lava 
Jato com atuação no 
estado. Desse modo,  o 
procurador lotado na 
cidade de Campos dos 
Goytacazes, no interior 
do Rio, passa a atuar 
de forma exclusiva nos 
casos que integram 
o acervo da FT pelo 
período de um ano.
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  28.12.2017 
STF ACATA 
INTEGRALMENTE 
PEDIDO DE RAQUEL 
DODGE E SUSPENDE 
PARTE DO DECRETO 
DE INDULTO
A PGR sustenta que 
a medida causa 
impunidade de crimes 
graves, como os 
apurados no âmbito da 
Lava Jato e de outras 
operações de combate 
à “corrupção sistêmica” 
registrada no país.

JAN 
2018

  12.1.2018 
PGR PEDE 
SUSPENSÃO DE 
LIMINAR QUE 
PERMITE DESVIO 
DE FINALIDADE DE 
RECURSOS FEDERAIS 
PARA PAGAMENTO DE 
PESSOAL
O pedido de suspensão 
da liminar refere-se ao 
governo do Rio Grande 
do Norte, que utilizou 
recursos destinados 
à área de saúde para 
o pagamento de 
pessoal. Para Raquel 
Dodge, a medida 
é inconstitucional, 
porque a Constituição 
proíbe que verbas 
transferidas pela União 
sejam usadas para 
pagar pessoal nos 
estados (art. 167-X). 
Além disso, houve 
desvio de finalidade, 
porque o convênio só 
permite que as verbas 
sejam usadas para 
pagar ações e serviços 
de saúde. 

  12.1.2018 
GRUPO DE TRABALHO 
DA LAVA JATO NA 
PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA 
GANHA REFORÇO
Foi designado o 
procurador da 
República Alessandro 
José Fernandes, que 
atua no Paraná, para 
integrar o Grupo de 
Trabalho da Lava Jato 
na PGR. Fernandes 
vai colaborar com os 
trabalhos do grupo 

na PGR, e também 
continuará exercendo 
suas atribuições 
na Procuradoria 
da República no 
Paraná. O objetivo 
da medida, segundo 
a PGR, é garantir a 
celeridade e o devido 
aprofundamento das 
investigações criminais 
contra pessoas com 
prerrogativa de foro 
perante o STF. 

  16.1.2018 
PROCURADORIA-
GERAL DA 
REPÚBLICA DISCUTE 
POSSIBILIDADES DE 
COOPERAÇÃO COM 
O EMBAIXADOR DA 
ITÁLIA
A PGR recebe a visita 
do embaixador italiano 
Antônio Bernadini e do 
ministro conselheiro 
Fillipo La Rosa. 

  17.1.2018 
PGR SE MANIFESTA 
CONTRA 
CONCESSÃO DE 
INDULTO NATALINO 
A HENRIQUE 
PIZZOLATO, EX-
DIRETOR DE 
MARKETING DO BB
No parecer, a 
procuradora-geral 
argumenta que não 
há previsão normativa 
vigente para amparar 
a pretensão da defesa. 
Ela explica que os 
pontos sustentados 
pela requerente 
foram suspensos 
liminarmente 
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por decisão do 
STF, nos autos da 
Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.874, 
proposta pela 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR).

  18.1.2018 
PGR REITERA PEDIDO 
PARA EXECUÇÃO 
IMEDIATA DE PENA 
APLICADA A IVO 
CASSOL
Além dele, o 
pedido abrange a 
execução imediata 
da pena aplicada a 
Erodi Antônio Matt 
e a Salomão da 
Silveira. Eles foram 
condenados, em 2013, 
na Ação Penal (AP) 
565, pela prática de 
crimes de licitação. 

  22.1.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFINE NOVOS 
DIRETORES DA 
ESCOLA SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
DA UNIÃO
O procurador Regional 
da República João Akira 
Omoto aceita convite 
para ser o próximo 
diretor-geral da Escola 
Superior do Ministério 
Público da União 
(ESMPU). Também é 
definido o diretor-geral 
adjunto: o procurador 
do Trabalho Alberto 
Bastos Balazeiro, 
lotado no Ministério 
Público do Trabalho na 
Bahia.

  23.1.2018 
PGR APRESENTA 
DENÚNCIA CONTRA 
DEPUTADO BETO 
MANSUR POR 
SONEGAÇÃO DE 
IMPOSTO DE RENDA
De acordo com a 
Receita Federal, 
o parlamentar 
omitiu informações 
na declaração do 
Imposto de Renda, 
ano-calendário 2003, 
relativas a rendimentos 
com base na variação 
patrimonial e em 
depósitos de origem 
não comprovada. 
O rombo ao fisco 
supera R$ 796 
mil. A PGR pede a 
perda do mandato 
do parlamentar e a 
reparação do dano 
causado, com juros e 
correção monetária.

  23.1.2018 
MPF E AGÊNCIA 
DE COMBATE 
À CORRUPÇÃO 
DO REINO 
UNIDO ASSINAM 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO
O documento foi 
assinado entre o MPF 
e o Serious Fraud 
Office (SFO), agência 
especializada do Reino 
Unido que atua no 
combate à corrupção. 
O documento foi 
assinado pela secretária 
de Cooperação 
Internacional (SCI), 
Cristina Romanó. Pelo 
acordo, as instituições 

se comprometem a 
trabalhar em conjunto 
em investigações 
de casos complexos 
envolvendo fraudes 
financeiras e corrupção. 
Em Londres, a PGR 
participa de duas 
mesas-redondas 
sobre combate ao 
trabalho escravo 
contemporâneo 
no Foreign & 
Commonwealth 
Office (FCO), órgão 
equivalente ao 
Ministério de Relações 
Exteriores no Brasil. 

  24.1.2018 
PGR ANUNCIA 
CRIAÇÃO DE FORÇA-
TAREFA PARA 
INVESTIGAR CASOS 
DE TRABALHO 
ESCRAVO NA 
FAZENDA BRASIL 
VERDE
PGR anuncia, durante 
palestra no King’s 
College, em Londres, 
a criação de uma 
força-tarefa que vai 
ajudar a reconstituir 
o processo sobre 
trabalhadores mantidos 
em situação análoga 
à escravidão por mais 
de uma década na 
Fazenda Brasil Verde, 
no sul do Pará. O grupo 
é composto por quatro 
procuradores que vão 
atuar na coleta de 
material probatório e 
oitiva de testemunhas. 
O objetivo é garantir 
o cumprimento das 
medidas impostas pela 

Corte Interamericana 
de Direitos Humanos 
(Corte IDH) ao Estado 
brasileiro.

  31.1.2018 
PGR ENVIA AO STF 
DUAS DENÚNCIAS 
CONTRA O DEPUTADO 
FEDERAL ALFREDO 
KAEFER (PSL/PR)
O parlamentar é 
acusado de praticar 
diversos crimes com 
o objetivo de obter 
vantagens ilícitas 
e beneficiar suas 
empresas, causando 
prejuízo a credores 
públicos e privados. 
Para garantir o 
ressarcimento 
dos danos, foram 
pedidos o bloqueio 
e a indisponibilidade 
de bens, direitos e 
valores do parlamentar 
e de 14 empresas 
pertencentes a ele, 
até o limite de R$ 341 
milhões. 
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FEV 
2018

  1.2.2018 
ABERTURA DO 
ANO JUDICIÁRIO: 
PGR DEFENDE 
EFETIVIDADE DA 
JUSTIÇA E COMBATE À 
IMPUNIDADE
Garantir a efetividade 
da Justiça por meio 
do cumprimento das 
decisões, da reparação 
dos danos e da 
responsabilização dos 
culpados. A medida 
foi classificada com 
prioridade para 2018 
pela PGR, em discurso 
durante solenidade 
de abertura do ano 
Judiciário no STF. 
Raquel Dodge frisou o 
esforço que tem sido 
feito pelo Ministério 
Público brasileiro 
para assegurar a 
resolutividade da 
Justiça em meio a um 
cenário de aumento 
da violência urbana, 
corrupção e de crise no 
sistema prisional. 

  1.2.2018 
PGR DENUNCIA DOIS 
DEPUTADOS FEDERAIS 
DE ALAGOAS POR 
CRIME DE PECULATO
Foram denunciados por 
peculato os deputados 
federais Cícero Almeida 
(Podemos-AL) e Paulo 
Fernando Santos - 
Paulão (PT-AL). Os 
parlamentares foram 
investigados pela Polícia 
Federal no âmbito da 
Operação Taturana, 
deflagrada em 2007. 
O objetivo foi apurar 

desvios na Assembleia 
Legislativa de Alagoas, 
que provocaram 
prejuízo superior a R$ 
200 milhões aos cofres 
públicos. 

  1.2.2018 
NORMA QUE PERMITE 
COLETA DE MATERIAL 
GENÉTICO PARA 
IDENTIFICAÇÃO 
CRIMINAL É 
CONSTITUCIONAL, DIZ 
PGR
A identificação da 
pessoa é direito estatal 
voltado à preservação 
da segurança 
pública. Esse foi o 
entendimento da 
PGR, ao se manifestar 
favorável à coleta de 
material genético para 
identificação criminal. 
Para Raquel Dodge, a 
coleta de perfil genético 
mostra-se como 
reflexo da progressão 
científica, cuja eficiência 
e indiscutível relevância 
têm ensejado a adoção 
nos mais diversos 
países. No documento, 
a PGR manifesta-se 
pelo desprovimento de 
recurso contra decisão 
do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, que 
autorizou a coleta de 
material biológico do 
recorrente, baseado 
na Lei nº 12.654/2012. 
O recurso aponta 
inconstitucionalidade 
da norma por ofensa 
ao princípio da não 
autoincriminação e 
ao art. 5º, inciso II, 

da Constituição, pelo 
qual ninguém será 
obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma 
coisa, senão em 
virtude da lei.

  1.2.2018 
MP ELEITORAL VAI 
ATUAR PARA COIBIR 
A CORRUPÇÃO E 
A FRAUDE NAS 
ELEIÇÕES 2018, 
AFIRMA PGE
Na primeira sessão 
do ano no TSE, a 
PGR destaca que o 
MP Eleitoral estará 
pronto para coibir a 
corrupção e a fraude 
nas Eleições 2018, de 
forma a garantir o 
cumprimento da Lei da 
Ficha Limpa e a correta 
aplicação de recursos 
do fundo eleitoral. 
Ela lembrou que a 
corrupção eleitoral 
tem deixado estragos 
na democracia 
brasileira e que cabe 
ao MPE e à Justiça 
Eleitoral cumprirem 
seus papéis de forma 
a garantir a lisura do 
pleito e contribuir 
para os avanços na 
representatividade 
brasileira. 

  5.2.2018 
PGR QUESTIONA 
NORMA QUE 
DETERMINA A 
IMPRESSÃO DO VOTO 
NAS PRÓXIMAS 
ELEIÇÕES
A obrigatoriedade 
de impressão do 
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voto representa um 
retrocesso para o 
processo eleitoral, 
amplia a possibilidade 
de fraudes, além de ser 
uma ameaça ao sigilo da 
manifestação do eleitor. 
Estes foram alguns dos 
argumentos citados 
pela procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, ao propor ADI 
contra parte de uma lei 
aprovada em 2015. Na 
petição enviada ao STF, 
a PGR sustenta ainda 
que a implementação 
da medida, que 
prevê a impressão 
automática dos votos, 
potencializará falhas, ao 
mesmo tempo que não 
garantirá o pretendido 
controle alegado pelos 
autores da norma. 
Estudo divulgado pelo 
TSE aponta que a 
adoção do novo modelo 
em todo o país custará 
R$ 1,8 bilhão.

  5.2.2018 
ASSINADO DECRETO 
QUE CRIA DOCUMENTO 
PROVISÓRIO PARA 
MIGRANTES E 
REFUGIADOS
O decreto cria o 
Documento Provisório 
de Registro Nacional 
Migratório para 
assegurar direitos 
constitucionais e 
acesso a serviços 
públicos a migrantes e 
refugiados no Brasil. A 
medida foi oficializada 
em solenidade no 
Palácio do Planalto, 

pelo presidente da 
República, Michel 
Temer, e contou com 
a participação da 
procuradora-geral da 
República e presidente 
do Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP), Raquel Dodge. 

  6.2.2018 
EM ALEGAÇÕES 
FINAIS, PGR PEDE AO 
STF CONDENAÇÃO 
DO DEPUTADO 
ANÍBAL GOMES 
POR CORRUPÇÃO 
E LAVAGEM DE 
DINHEIRO
O deputado federal 
Aníbal Gomes (MDB-
CE) e o engenheiro 
Luís Carlos Batista 
Sá respondem por 
crimes de corrupção 
nas modalidades ativa 
e passiva e também 
por lavagem de 
dinheiro. Os dois foram 
acusados de receber 
R$ 3 milhões como 
contrapartida por 
interferências em um 
contrato da Petrobras. 
A ação pede a 
condenação dos réus, 
além da reparação 
dos danos materiais e 
morais no valor R$ 12,1 
milhões e da perda do 
mandato parlamentar. 
Apresentada em 
junho do ano 
passado, a denúncia 
contra o político 
e o engenheiro 
foi recebida por 
unanimidade pela 2ª 
Turma do STF.

  6.2.2018 
STF DETERMINA 
PRISÃO IMEDIATA DE 
DEPUTADO FEDERAL 
CONDENADO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA
A Primeira Turma do 
STF acolheu pedido 
da PGR e determinou 
a prisão imediata do 
deputado federal João 
Rodrigues (PSD/SC). 
A decisão, por maioria 
de votos, confirmou 
jurisprudência da Corte, 
favorável à prisão 
após a condenação 
em segunda instância, 
mesmo entendimento 
defendido pela PGR. 

  6.2.2018 
TRABALHADORES 
RESGATADOS DÃO VOZ 
AOS FRIOS NÚMEROS 
DA ESCRAVIDÃO 
CONTEMPORÂNEA
Histórias de vida 
marcadas por trabalho 
desumano, exploração 
e violência psicológica 
emocionaram 
o público que 
compareceu ao evento 
“Vozes da Escravidão 
Contemporânea: 
correntes invisíveis, 
marcas evidentes”, 
promovido nesta 
terça-feira (6) pelo 
Ministério Público 
Federal (MPF) e pela 
Comissão Nacional 
de Erradicação do 
Trabalho Escravo 
(Conatrae). Os 
trabalhadores Ismauir 
de Sousa, João 
Batista da Cunha e 

Kleyne Aparecida 
compartilharam dores 
e desalentos de terem 
sido submetidos ao 
crime do trabalho 
escravo. A mediação 
da conversa foi 
feita pelo jornalista 
Leonardo Sakamoto. 
A PGR ressalta que a 
missão de combater o 
trabalho escravo tem 
sido muito difícil, com 
avanços e retrocessos, 
mas pediu união entre 
as instituições e a 
sociedade civil para 
enfrentar as mazelas 
desse crime contra a 
dignidade humana.

  6.2.2018 
MPE ATUARÁ EM 
PARCERIA COM 
JUSTIÇA ELEITORAL 
PARA GARANTIR 
LISURA DAS 
ELEIÇÕES 2018, DIZ 
PGE
Os ministros Luiz 
Fux e Rosa Weber 
tomaram posse, nesta 
terça-feira (6), como 
presidente e vice do 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Na 
cerimônia, a PGR 
destaca que o desafio 
da nova gestão é 
grande, sobretudo 
diante da proximidade 
das eleições gerais 
e dos impactos 
decorrentes das 
recentes mudanças 
legislativas, da 
influência das redes 
sociais nas campanhas 
e das notícias falsas. 
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  7.2.2018 
SUS DEVE SER 
RESSARCIDO POR 
ATENDIMENTO 
PRESTADO A 
PACIENTES DE 
PLANOS DE SAÚDE, 
DECIDE STF
Por unanimidade, 
o STF decide que o 
Sistema Único de 
Saúde (SUS) deve 
ser ressarcido pelo 
atendimento prestado 
a pacientes de planos 
de saúde. A decisão 
seguiu entendimento 
da Procuradoria-
Geral da República 
(PGR), que foi 
aplicado em recurso 
com repercussão 
geral, ou seja, será 
usado em processos 
semelhantes. 

  8.2.2018 
DEPUTADO FEDERAL 
JOÃO RODRIGUES É 
PRESO APÓS PEDIDO 
DA PGR AO SUPREMO 
PARA EXECUÇÃO DA 
PENA
O pedido da PGR 
teve como objetivo 
iniciar imediatamente 
a execução da 
pena imposta ao 
parlamentar, por causa 
da proximidade da 
prescrição do crime, 
que ocorreria em 
12 de fevereiro. Em 
2009, o parlamentar 
foi condenado a 5 
anos e 3 meses de 
detenção, pelo TRF4, 
por crimes contra 
a Lei de Licitações, 

cometidos quando 
era prefeito interino 
de Pinhalzinho (SC). 
Ele foi denunciado por 
ter fraudado licitação 
para a compra de 
retroescavadeira.

  8.2.2018 
LAVA JATO: 
PGR DEFENDE 
MANUTENÇÃO 
DE PRISÃO DE 
GERENTE DE 
EMPREENDIMENTOS 
DA PETROBRAS
A PGR envia ao 
STF parecer pela 
manutenção da prisão 
preventiva do gerente 
de empreendimentos 
da Petrobras, Márcio 
de Almeida Ferreira. 
Ele foi denunciado 
na Operação Lava 
Jato pelos crimes de 
corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro e 
organização criminosa 
e está preso desde 
abril do ano passado. 

  14.2.2018 
PGR SE MANIFESTA 
CONTRA CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS 
AO EX-PRESIDENTE 
LULA
A defesa de Lula 
recorreu ao STF após 
ter uma solicitação 
negada no STJ. A 
avaliação da PGR é de 
que o pedido - cujo 
propósito é evitar que 
o TRF4 decrete a prisão 
do político - não pode 
ser conhecido pela 
Suprema Corte por 

questão processual, 
uma vez que não teve 
o julgamento concluído 
no STJ. No mérito, 
o entendimento é 
o de que o HC deve 
ser negado, pois 
o caso configura 
a possibilidade de 
execução de pena 
após o chamado duplo 
grau de jurisdição, 
medida que desde 
2016 é considerada 
constitucional pelo STF.

  14.2.2018 
EX-GOVERNADOR DO 
RIO SÉRGIO CABRAL 
DEVE SER MANTIDO 
EM PRESÍDIO DO 
PARANÁ, DEFENDE 
PGR
A decisão de transferi-
lo foi tomada em 
razão das regalias que 
eram concedidas ao 
político, no presídio 
de Benfica, onde 
estava custodiado. 
Segundo a PGR, a 
decisão de transferir 
o ex-governador foi 
tomada com base em 
elementos probatórios 
sólidos que indicavam 
a concessão de 
benesses, privilégios 
e regalias no presídio 
carioca. 

  15.2.2018 
PGR PEDE 
CONDENAÇÃO DO 
DEPUTADO ANDRÉ 
MOURA E DEVOLUÇÃO 
DE VERBA DESVIADA 
DE MUNICÍPIO 
SERGIPANO

Raquel Dodge apresenta 
alegações finais em três 
ações penais contra o 
deputado federal André 
Luiz Dantas Ferreira 
(PSC-SE)
que usa nome político 
de André Moura. O texto 
aponta o parlamentar 
como responsável pelos 
crimes de formação de 
quadrilha e peculato 
tipificado como de 
responsabilidade de 
prefeito, de 2005 a 
2007, por desvios de 
recursos do município 
de Pirambu, em 
Sergipe. A PGR pede, 
além da condenação, 
o ressarcimento aos 
cofres públicos e o 
pagamento do triplo 
do valor das verbas 
desviadas a título de 
danos morais em 
favor da população de 
Pirambu.

  15.2.2018 
PGR DEFENDE QUE 
DEPUTADO PAULO 
MALUF CONTINUE O 
CUMPRIMENTO DA 
PENA EM REGIME 
FECHADO
PGR apresenta 
contrarrazões em 
ação penal ajuizada 
pelo Ministério Público 
Federal (MPF). O 
parlamentar foi 
condenado a sete 
anos, nove meses e 
dez dias de reclusão 
e ao pagamento 
de multa, por ter 
desviado dinheiro 
público para o exterior. 
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  16.2.2018 
PGR: NORMA DE 
TOCANTINS QUE 
INSTITUI SUBTETO 
A SERVIDORES DO 
PODER JUDICIÁRIO 
ESTADUAL É 
INCONSTITUCIONAL
De acordo com a 
PGR, a definição 
de subteto para o 
Poder Judiciário dos 
estados deve ser 
correspondente aos 
vencimentos mensais 
dos desembargadores 
do Tribunal de Justiça. 
Ao definir que a 
remuneração do 
integrante da carreira 
de nível superior não 
exceda 90,25% do 
salário de um juiz 
substituto, a norma 
de Tocantins fixou 
teto remuneratório 
diferente do definido 
pela Constituição.

  16.2.2018 
LEI DO RJ QUE FIXA 
APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA 
AOS 75 ANOS PARA 
MEMBROS DO MP É 
INCONSTITUCIONAL, 
AFIRMA MPF 
Esse foi o 
posicionamento 
defendido pela PGR 
em dois pareceres 
enviados ao STF, 
em ações diretas de 
inconstitucionalidade, 
ajuizadas pela 
Associação Nacional 
dos Membros do 
Ministério Público 
(Conamp) e pela 

Associação dos 
Magistrados 
Brasileiros (AMB). 
Nos documentos, a 
procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, esclarece 
que, de acordo com 
os arts. 40, § 1º-II e 
93-VI, da Constituição 
Federal, somente uma 
lei complementar, 
de iniciativa do STF, 
pode fixar limite etário 
para aposentadoria 
dessa categoria 
de servidores, não 
havendo possibilidade 
de os estados ou 
municípios legislarem 
sobre o tema. 
“Partindo dessas 
considerações, 
é juridicamente 
ilegítima a referência 
à lei complementar 
estadual, contida na 
Emenda 59/2015 
do Rio de Janeiro”, 
destaca o texto.

  16.2.2018 
CABE AO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO 
FISCALIZAR REPASSE 
DE VERBAS FEDERAIS 
AO FUNDEB, DIZ PGR
O posicionamento 
é da PGR que opina 
pela improcedência 
da ação proposta 
pelo partido 
Solidariedade. Para a 
PGR, a competência 
é do TCU porque 
as verbas federais 
do Fundeb são 
de caráter de 
complementação 

do valor mínimo 
anual gasto por 
aluno, definido 
nacionalmente. A 
PGR destaca que 
cabe ao TCU fiscalizar 
a correta aplicação 
dos recursos 
repassados pela 
União a outros entes 
federativos. 

  19.2.2018 
PGR MANIFESTA-SE 
CONTRA RECURSO DE 
LULA NO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL
Nas contrarrazões, 
a PGR defende que 
a decisão do relator 
do caso, ministro 
Edson Fachin, deve 
ser mantida, por 
ter sido baseada no 
entendimento da 
Corte de que não cabe 
recurso extraordinário 
para o simples reexame 
de prova.

  20.2.2018 
#MULHERESNA-
POLÍTICA: MPF 
DEFENDE MEDIDAS 
PARA AUMENTAR 
PARTICIPAÇÃO 
FEMININA EM 
PARTIDOS E CARGOS 
POLÍTICOS
A Procuradoria-
Geral Eleitoral (PGE) 
promove durante 
toda a semana uma 
ação nos veículos 
institucionais do 
Ministério Público 
Federal (MPF) 
e nas mídias 
sociais (Facebook, 

Instagram e Twitter) 
para relembrar as 
conquistas e debater 
medidas ainda 
necessárias para 
assegurar que mais 
mulheres sejam 
eleitas.

  20.2.2018 
RAQUEL DODGE 
ENVIA AO STF 
DOIS ACORDOS DE 
COLABORAÇÃO 
PREMIADA 
PARA ANÁLISE E 
HOMOLOGAÇÃO
Foram os primeiros 
acordos assinados na 
atual gestão. Somados, 
os dois acordos 
preveem a devolução 
de cerca R$ 10 milhões 
aos cofres públicos, em 
multas e ressarcimento 
pela prática de crimes 
de corrupção e lavagem 
de dinheiro. 

  21.2.2018 
EM EVENTO NA 
PGR, SEBASTIÃO 
SALGADO RESSALTA 
PARTICIPAÇÃO 
DE INDÍGENAS E 
RIBEIRINHOS NA 
PRESERVAÇÃO 
DA FLORESTA 
AMAZÔNICA
Um dos objetivos do 
encontro, que reuniu 
representantes do 
Ministério Público 
Brasileiro, foi discutir 
o acesso à água como 
direito humano, 
com destaque para 
a preservação dos 
recursos hídricos. 
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  21.2.2018 
#MULHERESNA-
POLÍTICA: 
PGR DEFENDE 
APLICAÇÃO DE 
PELO MENOS 30% 
DOS RECURSOS 
PÚBLICOS DE 
CAMPANHA NAS 
CANDIDATURAS
Para a PGR, o 
percentual previsto 
em lei para o 
financiamento 
público de 
campanhas eleitorais 
de candidatas é 
insuficiente para 
proteger o direito 
político feminino. De 
acordo com o art. 9º 
da Lei nº 13.165/2015, 
os partidos devem 
aplicar, no mínimo, 
5% e no máximo, 15% 
dos recursos públicos 
de campanha 
na promoção de 
candidatas. A PGR, 
no entanto, diz 
que a norma é 
inconstitucional e 
defende que esse 
percentual seja de 
pelo menos 30%, 
para se adequar ao 
sistema de cotas para 
as candidaturas,
que deve ser 
interpretado de 
forma sistêmica. 
A manifestação 
de Raquel Dodge 
foi enviada ao 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) na 
Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.617. 

  22.2.2018 
RAQUEL DODGE 
DISCUTE 
REMUNERAÇÃO DO 
SETOR PÚBLICO COM 
STF E CÂMARA DOS 
DEPUTADOS
PGR reúne-se com 
a presidente do STF, 
Cármen Lúcia, e com o 
presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia. O objetivo do 
encontro foi discutir 
o teto remuneratório 
do setor público e a 
transparência das 
informações. 

  23.2.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE JUSTIÇA 
MAIS RESOLUTIVA 
DURANTE 
LANÇAMENTO DO 
PLANO GERAL DE 
ATUAÇÃO DO MPGO
Presidente do CNMP, 
Raquel Dodge defende 
nesta sexta-feira (23), 
maior resolutividade 
do Sistema de Justiça 
como alternativa para 
a crise do sistema 
penitenciário nacional. 
Para ela, a solução 
passa pela adoção 
de medidas que 
incluam a redução 
do encarceramento 
de crimes não 
violentos e prisão 
para os crimes graves, 
como corrupção, 
homicídio e roubo; 
e por planejamento 
de prioridades. A 
afirmação da PGR 
foi feita durante 

solenidade de 
lançamento do Plano 
Geral de Atuação (PGA) 
do Ministério Público 
de Goiás para o biênio 
2018/2019, realizado 
em Goiânia. 

  23.2.2018 
CASO DO TRIPLEX: 
MPF AFIRMA QUE HÁ 
FUNDAMENTAÇÃO 
PARA EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA 
DE LULA
Por haver fundamento 
jurídico no acórdão de 
segunda instância e 
jurisprudência do STF e 
do STJ, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
pode começar a cumprir 
provisoriamente a pena 
de 12 anos e 1 mês a 
que foi condenado há 
menos de um mês pelo 
TRF4. No parecer, o 
subprocurador-geral da 
República Francisco de 
Assis Vieira Sanseverino 
segue o posicionamento 
da procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, em pedido 
similar da defesa de Lula 
feito ao STF
e liminarmente negado 
pelo ministro Edson 
Fachin, no início deste 
mês. 

  26.2.2018 
PGR RESCINDE 
ACORDO DE 
COLABORAÇÃO DE 
WESLEY BATISTA E 
FRANCISCO DE ASSIS
A providência foi 
tomada no âmbito 

de um procedimento 
administrativo e 
é decorrente da 
constatação de que, 
assim como Joesley 
Batista e Ricardo Saud
que já tiveram os 
acordos rescindidos
os dois descumpriram 
os termos da 
colaboração ao 
omitirem, de forma 
intencional, fatos 
criminosos dos quais 
tinham conhecimento 
no momento do 
fechamento dos 
acordos firmados 
com o MPF. No caso 
de Wesley, a decisão 
da procuradora-geral 
considerou indícios 
da prática de crime 
quando o empresário 
já se encontrava 
na condição de 
colaborador. A decisão 
foi enviada ao relator 
do caso no STF, para 
homologação.

  26.2.2018 
PGR SE MANIFESTA 
EM INQUÉRITO QUE 
INVESTIGA DECRETO 
SOBRE PORTOS
Raquel Dodge 
posicionou-se 
sobre três aspectos 
relacionados ao 
Inquérito nº 4.621: 
as manifestações do 
diretor-geral da Polícia 
Federal, Fernando 
Segóvia, acerca do 
andamento do caso, 
as medidas cautelares 
solicitadas no âmbito 
da investigação e 
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o pedido de nova 
prorrogação de prazo 
para a conclusão dos 
trabalhos. Instaurado 
em setembro do ano 
passado, o inquérito 
apura suspeitas 
de irregularidades 
na edição de um 
decreto relacionado 
a funcionamento de 
portos. Raquel Dodge 
enfatizou a necessidade 
de as diligências em 
curso serem mantidas 
em sigilo como 
forma de preservar a 
completa elucidação 
dos fatos.

  27.2.2018 
PRIMEIRA TURMA 
DO STF CONDENA 
SENADOR ACIR 
GURGACZ (PDT-
RO) POR CRIMES 
CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO
O parlamentar foi 
condenado a quatro 
anos e seis meses 
de prisão em regime 
semiaberto por 
crimes contra o 
sistema financeiro. Os 
ministros do colegiado 
ainda decretaram a 
suspensão dos direitos 
políticos do senador. 
Já a perda do mandato 
do parlamentar será 
submetida à análise no 
Plenário do Senado. 
O caso faz parte de 
uma lista de processos 
encaminhados ao STF 
pela procuradora-
geral da República, 
Raquel Dodge, no fim 

do ano passado, com 
pedido de prioridade 
nos respectivos 
julgamentos. 

  28.2.2018 
PORTAL DO MPF 
APRIMORA A 
TRANSPARÊNCIA DOS 
DADOS RELATIVOS ÀS 
REMUNERAÇÕES DOS 
MEMBROS DO MPU
O Portal da 
Transparência do 
Ministério Público 
Federal amplia a clareza 
e a acessibilidade de 
informações acerca 
do pagamento de 
remunerações, 
indenização e dívidas 
aos membros de todo 
Ministério Público da 
União (MPU). A PGR 
informou a novidade, 
por meio de ofício, ao 
presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia; aos deputados 
Rubens Bueno (PPS/
PR), relator do Projeto 
de Lei nº 6.726, de 2016, 
que regulamenta o 
limite remuneratório 
no serviço público, e 
Benito Gama, presidente 
da comissão especial 
que trata do assunto, 
bem como à presidente 
do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e do 
STF, ministra Cármen 
Lúcia. Presidente do 
CNMP, Raquel Dodge 
também anuncia, 
durante a 3ª Sessão 
Ordinária do Plenário de 
2018, o aprimoramento 
da divulgação das 

remunerações dos 
membros dos ramos 
e unidades do MP 
brasileiro no site do 
Conselho e no Portal 
da Transparência da 
Instituição.

  28.2.2018 
NORMA DISTRITAL 
QUE GARANTE PORTE 
DE ARMA DE FOGO À 
POLÍCIA LEGISLATIVA 
É INCONSTITUCIONAL, 
DIZ PGR
Em parecer enviado 
ao STF, a PGR reitera 
os argumentos da 
ação proposta em 2015 
contra normas do DF 
que garantem porte 
de arma de fogo aos 
inspetores e agentes 
da Polícia Legislativa. 
De acordo com a PGR, 
“a competência da 
Câmara Legislativa do 
DF para organizar sua 
polícia não a autoriza 
a tratar de matéria 
de interesse nacional, 
cuja competência para 
legislar seja privativa da 
União”.

  28.2.2018 
PGR PEDE 
REVOGAÇÃO DE 
HABEAS CORPUS QUE 
LIBEROU DA PRISÃO 
EX-SECRETÁRIO DE 
SAÚDE DO RIO DE 
JANEIRO
PGR envia ao STF 
agravo regimental em 
que pede a revogação 
do habeas corpus 
concedido a Miguel 
Iskin e estendido a 

Sérgio Luiz Côrtes da 
Silveira. Ex-secretário 
de Saúde do Rio de 
Janeiro no governo 
de Sérgio Cabral, 
Silveira foi preso, 
preventivamente, 
durante investigações 
da Operação Fatura 
Exposta, acusado 
de corrupção ativa 
e organização 
criminosa. Ele foi solto 
em cumprimento 
ao HC concedido 
pelo ministro Gilmar 
Mendes, que substituiu 
a prisão preventiva por 
medidas cautelares, 
como recolhimento 
domiciliar à noite e 
nos fins de semana 
e proibição de sair 
do país e de manter 
contato com os outros 
investigados na mesma 
operação.

  28.2.2018 
CÓDIGO FLORESTAL: 
CONCLUÍDO 
JULGAMENTO 
SOBRE A 
CONSTITUCIONALIDADE 
DA NORMA
O STF conclui a 
análise sobre a 
constitucionalidade 
de dispositivos do 
Código Florestal. A 
Corte acolheu parte 
dos pedidos da PGR 
e do Psol, em ações 
contra a norma, e 
julgou parcialmente 
procedente a ação 
ajuizada pelo PP, 
para declarar a 
constitucionalidade 
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da Lei nº 12.651/2012. 
Seguindo o 
entendimento da PGR, 
o STF condicionou a 
intervenção excepcional 
em Áreas de Proteção 
Permanente por 
interesse social ou 
utilidade pública 
à inexistência de 
alternativa técnica ou 
locacional à atividade 
proposta. 

  28.2.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE RIGOR 
NO COMBATE 
À CORRUPÇÃO 
ELEITORAL E AO 
FINANCIAMENTO 
ILÍCITO DE 
CAMPANHAS
Durante reunião 
de trabalho da 
Procuradoria-Geral 
Eleitoral (PGE), a 
PGR alerta que essas 
práticas acabam 
privatizando o Estado 
brasileiro e são a 
origem de grandes 
investigações como 
a Lava Jato. O 
evento contou com 
a participação de 26 
procuradores regionais 
eleitorais que atuarão 
na fiscalização da 
disputa de 2018.

MAR 
2018

  1.3.2018 
PGR COBRA R$ 
63 MILHÕES 
DE MARCELO 
ODEBRECHT 
REFERENTES 
A ACORDO DE 
COLABORAÇÃO
PGR pede que o 
empresário Marcelo 
Odebrecht deposite 
pouco mais de R$ 
63 milhões na conta 
judicial vinculada ao 
cumprimento do 
acordo de colaboração 
premiada. O pedido 
é resultado da 
constatação de uma 
diferença entre o 
valor devido e o 
efetivamente recolhido 
em decorrência da 
pena de perdimento 
prevista no acordo. O 
documento também 
pede que o empresário 
preste esclarecimentos 
solicitados pela perícia 
do Ministério Público 
Federal (MPF).

  1.3.2018 
PARA A PGR, EX-
DEPUTADO LUIZ 
ARGÔLO NÃO DEVE 
SER BENEFICIADO COM 
PROGRESSÃO PARA 
REGIME SEMIABERTO
Condenado a quase 
12 anos de prisão por 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, e 
a ressarcir a Petrobras 
em mais de R$ 1 
milhão, o ex-deputado 
cumpre pena 
provisória desde 2015. 

  1.3.2018 
PODER PÚBLICO E 
SOCIEDADE CIVIL 
DISCUTEM DESAFIOS 
NO MONITORAMENTO 
DE RECOMENDAÇÕES 
PARA OS DIREITOS 
HUMANOS
PGR participa de 
audiência pública 
para discutir um 
plano nacional de 
monitoramento das 
recomendações 
recebidas pelo Estado 
brasileiro durante 
o terceiro ciclo da 
Revisão Periódica 
Universal (RPU), do 
Conselho de Direitos 
Humanos das Nações 
Unidas.

  1.3.2018 
MUDANÇA DE 
NOME E GÊNERO 
NO REGISTRO CIVIL 
DE TRANSEXUAIS 
NÃO DEPENDE DE 
CIRURGIA, DECIDE STF
Transexuais e 
transgêneros poderão 
solicitar a mudança 
de prenome e gênero 
em registro civil sem 
a necessidade de 
cirurgia de mudança 
de sexo e decisão 
judicial autorizando o 
ato ou laudos médicos 
e psicológicos. Decisão 
segue entendimento 
da PGR.

  1.3.2018 
ACORDO JUDICIAL 
SOBRE PLANOS 
ECONÔMICOS É 
HOMOLOGADO PELO 
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SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL
Por unanimidade, o STF 
homologou o acordo 
coletivo firmado entre 
bancos e poupadores 
para pagamento de 
diferenças sobre 
correção de aplicações 
na poupança durante 
a vigência dos planos 
Bresser (1987), Verão 
(1989) e Collor 1 (1991). 
A decisão seguiu 
entendimento da PGR.

  2.3.2018 
PGR DIZ QUE É 
CONSTITUCIONAL 
SÚMULA QUE 
AUTORIZA ADICIONAL 
NOTURNO PARA 
TRABALHO APÓS 5H 
DA MANHÃ
Quando um trabalhador 
cumpre toda a jornada 
no período da noite e 
prolonga a prestação 
do serviço para além 
das cinco horas da 
manhã, impõe-se 
pagamento de adicional 
noturno sobre as 
horas prorrogadas. 
Em síntese, esse é o 
teor de uma súmula 
do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), 
defendida pela PGR 
perante o STF por 
estar em conformidade 
com os princípios 
constitucionais e 
trabalhistas. Para 
Raquel Dodge, não há 
argumentos jurídicos 
que embasem 
a tentativa de 
modificação.

  2.3.2018 
PORTARIA INSTITUI 
O USO DO NOME 
SOCIAL NO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DA UNIÃO
Raquel Dodge assina 
a portaria que dispõe 
sobre o uso do 
nome social pelas 
pessoas transgênero 
usuárias dos serviços, 
pelos membros, 
servidores, estagiários 
e trabalhadores 
terceirizados, no âmbito 
do Ministério Público da 
União (MPU).

  2.3.2018 
PGR QUESTIONA 
DECISÃO QUE 
NEGOU MEDIDAS 
CAUTELARES À MÃE E 
AO IRMÃO DE GEDDEL 
VIEIRA 
PGR recorre da decisão 
do ministro Edson 
Fachin. Eles foram 
denunciados por 
lavagem de dinheiro e 
associação criminosa 
na ocultação de mais 
de R$ 51 milhões em 
caixas e malas em 
um apartamento em 
Salvador (BA).

  5.3.2018 
TSE ACOLHE PEDIDO 
DO MPF E CONSIDERA 
PROPAGANDA 
ANTECIPADA 
REFERÊNCIA 
EXPRESSA À 
CANDIDATURA EM 
ENTREVISTA
A procuradora-geral 
Eleitoral, Raquel Dodge, 
questionou decisão 

anterior do TSE, que 
havia afastado a multa 
aplicada ao político, 
por considerar que 
o pedido de votos 
ocorreu de forma 
subliminar. No pedido, 
ela argumenta que, 
além da menção à 
futura candidatura, o 
pré-candidato fez apelo 
evidente para que 
eleitores votassem nele 
na eleição majoritária 
de 2016, ao pedir ao 
povo a “oportunidade 
de gerir o município”.

  5.3.2018 
PGR REITERA DEFESA 
DA EXECUÇÃO 
DE PENA APÓS 
CONDENAÇÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA
Em parecer, a PGR 
voltou a defender a 
constitucionalidade 
do entendimento 
que permite o início 
do cumprimento da 
pena após decisão de 
segunda instância. 
A manifestação 
é contrária às 
Ações Diretas de 
Constitucionalidade 
nº 43 e nº 44. De 
autoria do Partido 
Ecológico Nacional 
(PEN) e do Conselho 
Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 
respectivamente, as 
ADCs pedem que a 
corte considere como 
constitucional o art. 283 
do Código de Processo 
Penal (CPP). Ao citar 
as possibilidades de 

prisões, a norma cita 
a expressão “sentença 
condenatória transitada 
em julgado”.

  5.3.2018 
DEBATE SOBRE 
MULHERES E O 
DIREITO À ÁGUA 
REÚNE MINISTÉRIO 
PÚBLICO E SOCIEDADE 
CIVIL
A ESMPU promove 
mesa-redonda 
“Mulheres e o Direito 
à Água violações de 
direitos no contexto 
de construção 
de barragens”, 
coordenada pela PGR. 
O debate contou com 
a participação de 
mulheres membros dos 
quatro ramos do MPU e 
de duas representantes 
do Movimento dos 
Atingidos por Barragens 
(MAB). 

  6.3.2018 
MEDICAMENTO PARA 
DOENÇA RARA DEVE 
SER CUSTEADO PELO 
MUNICÍPIO A PACIENTE 
DE ARARAQUARA, 
DEFENDE PGR
PGR pede ao STF 
que negue o pedido 
de suspensão do 
fornecimento de um 
remédio para tratar 
uma paciente de 
Araraquara (SP) afetada 
por atrofia muscular 
espinhal (AME). 

  7.3.2018 
EM DEBATE: AS 
MAZELAS DA MULHER 
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BRASILEIRA EM UM 
SISTEMA PRISIONAL 
FEITO PARA HOMENS
Debate “A mulher 
no Sistema Prisional 
Brasileiro”, promovido 
pelo MPF e integrante 
do projeto MPF Cidadão 
30 anos, conta com 
a participação da 
PGR. Ela alerta para 
a necessidade de se 
prevenir a entrada das 
mulheres no tráfico 
de drogas – que é o 
principal motivo de 
encarceramento delas. 

  7.3.2018 
PGR DEFENDE 
MANUTENÇÃO DE 
EMPREGOS EM 
ENTIDADES PÚBLICAS 
QUE SERÃO EXTINTAS 
NO RS ATÉ DECISÃO 
FINAL DA JUSTIÇA
Em parecer, PGR 
defende manutenção 
dos empregos 
de servidores e 
empregados públicos 
das entidades que 
serão extintas pelo 
governo do Rio Grande 
do Sul, até que seja 
decidido o mérito da 
questão. Na ação, o 
governo do RS pretende 
cassar decisões da 
Justiça Trabalhista 
que condicionam as 
rescisões contratuais 
dos empregados 
afetados à prévia 
negociação coletiva e 
impedem as dispensas 
em razão de suposta 
estabilidade dos 
servidores.

  8.3.2018 
MEDICAMENTO PARA 
DOENÇA RARA DEVE 
SER CUSTEADO 
PELO MUNICÍPIO 
A PACIENTE DE 
ARARAQUARA, 
DEFENDE PGR
Quando a falta de um 
medicamento de alto 
custo para doença rara 
puser em risco a vida 
de uma pessoa menor 
de idade, o custeio 
do tratamento deve 
ser mantido. Assim 
entendeu a PGR, ao 
pedir ao STF que negue 
o pedido de suspensão 
do fornecimento de 
um remédio para 
tratar uma paciente 
de Araraquara (SP) 
afetada por atrofia 
muscular espinhal 
(AME). 

  8.3.2018 
PGR CONSULTA TSE 
SOBRE FALTA DE 
PARIDADE ENTRE 
COTA DE VAGAS 
E RESERVA DE 
RECURSOS PARA 
CANDIDATURA DE 
MULHERES
Se a legislação 
determina a reserva de 
30% das candidaturas 
para mulheres, como 
pode outra regra 
limitar entre 5% e 
15% o valor do fundo 
partidário destinado 
ao financiamento 
dessas candidaturas?  
PGR consulta o TSE 
sobre a interpretação 
da Corte acerca da Lei 

nº 13.165/2015 que, 
segundo ela, promove 
disparidade de gênero 
na distribuição de 
verbas eleitorais. No 
documento, há ainda 
um pedido para que 
a vigência da medida 
que estabelece a cota 
financeira não fique 
restrita a cinco anos.

  12.3.2018 
PGR RECORRE 
DE DECISÃO QUE 
REJEITOU DENÚNCIA 
CONTRA DEPUTADO 
JOSÉ GUIMARÃES
PGR apresenta 
embargos de 
declaração à decisão 
que rejeitou denúncia 
contra o deputado 
federal José Guimarães 
(PT/CE). A avaliação 
da PGR é de que o 
acordão da Segunda 
Turma da Corte do STF 
foi omisso em relação à 
alegação apresentada 
na denúncia, segundo 
a qual, o parlamentar 
praticou ato de 
ofício em troca do 
recebimento de 
vantagem indevida. 
O parlamentar foi 
acusado de receber 
R$ 97,761 mil da 
empresa Engevix 
como contrapartida 
por gestão feita com 
o então presidente do 
Banco do Nordeste, 
Roberto Smith.

  12.3.2018 
DECISÃO DE 
EXTRADITAR CESARE 

BATTISTI PODE 
SER REVISTA POR 
PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, AFIRMA 
PGR
Em manifestação 
enviada ao STF, a 
PGR sustenta não 
haver fundamento 
para impedir que o 
governo brasileiro 
reveja a decisão de não 
extraditar o ex-ativista 
italiano Cesare Battisti. 

  12.3.2018 
LAVA JATO: 
PGR DEFENDE 
RECEBIMENTO 
INTEGRAL DE 
DENÚNCIA CONTRA 
POLÍTICOS DO PP 
POR ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA
PGR apresenta ao 
STF resposta à defesa 
prévia de 12 políticos 
do Partido Progressista 
(PP) denunciados no 
âmbito da Operação 
Lava Jato por 
organização criminosa. 
No documento, rebate 
as alegações dos 
acusados e pede o 
integral recebimento 
da denúncia. Provas 
reunidas no Inquérito 
nº 3.989 apontam que 
o esquema criminoso 
se estendeu entre 
2006 e 2015, tendo 
causado prejuízo de 
cerca de R$ 29 bilhões 
à Petrobras.

  14.3.2018 
PGR RECORRE 
DE DECISÃO QUE 
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REJEITOU DENÚNCIA 
CONTRA DEPUTADO 
EDUARDO DA FONTE 
POR CRIME DE 
CORRUPÇÃO PASSIVA
Recursos encaminhados 
pela PGR foram 
endereçados ao 
ministro Dias Tofolli, 
responsável pelo 
primeiro voto divergente 
que levou à rejeição da 
acusação, em sessão 
realizada pela Segunda 
Turma do STF, em 
dezembro do ano 
passado. O parlamentar 
foi denunciado pelo 
crime de corrupção 
passiva por ter 
participado de tratativas 
ilegais para assegurar 
vantagens indevidas ao 
então senador Sérgio 
Guerra. Membro da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) 
que investigou 
irregularidades na 
Petrobras, Guerra 
teria recebido R$ 10 
milhões das empresas 
Queiróz Galvão e Galvão 
Engenharia para que 
as investigações não 
produzissem resultados 
efetivos.

  14.3.2018 
PROCURADORA-
GERAL DA REPÚBLICA 
DEFENDE QUE 
ÁGUA SEJA 
OFICIALIZADA COMO 
DIREITO HUMANO 
FUNDAMENTAL
Em palestra 
a estudantes 
universitários, a PGR 

defende a inclusão 
da água como direito 
humano fundamental 
no ordenamento 
jurídico nacional. 

  14.3.2018 
INQUÉRITO QUE 
APURA SUPOSTA 
AMEAÇA AO EX-
MINISTRO DA 
CULTURA MARCELO 
CALERO DEVE SER 
MANTIDO, DEFENDE 
PGR
PGR envia ao STF 
manifestação contra 
o agravo regimental 
interposto pelo 
deputado federal Lúcio 
Quadros Vieira Lima 
(MDB/BA). O recurso 
foi apresentado no 
inquérito que apura 
suposta ameaça do 
parlamentar ao ex-
ministro da Cultura 
Marcelo Calero. No 
documento, rebate 
os argumentos do 
deputado e destaca 
que não há motivos 
suficientes para alterar 
a decisão de instaurar a 
investigação.

  15.3.2018 
CASO MARIELLE: PGR 
EXPRESSA INTEGRAL 
APOIO AO TRABALHO 
DOS MEMBROS DO MP 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO
Em nota, Raquel Dodge 
afirma que o Ministério 
Público está unido e 
mobilizado em torno 
do assunto. Informa 
ainda a instauração 

de procedimento 
instrutório de 
eventual Incidente 
de Deslocamento de 
Competência, para 
possível federalização 
da persecução penal. 
Além disso, solicitou 
à Polícia Federal que, 
com fundamento na 
Lei nº 10.446/2002 
e no art. 144-§ 1º-I, 
da Constituição, 
adote diligências 
de investigação 
necessárias.

  15.3.2018 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO FEDERAL 
BETINHO GOMES 
POR OMISSÃO EM 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ELEITORAIS 
O parlamentar é 
acusado de não 
declarar à Justiça 
Eleitoral um 
empréstimo de R$ 
365 mil que recebeu 
para sua campanha 
a deputado estadual 
em 2010. A operação 
financeira, no entanto, 
não consta na 
prestação de contas do 
candidato. 

  15.3.2018 
PREVIDÊNCIA 
ESPECIAL PARA 
CONGRESSISTAS É 
INCONSTITUCIONAL, 
DEFENDE PGR
Em parecer, a PGR 
sustenta que o regime 
previdenciário especial 
para congressistas 
não obedece às 

regras constitucionais 
relativas à Previdência 
Social, tampouco se 
harmoniza com os 
princípios da moralidade 
e da impessoalidade. 
Defende que a arguição 
de descumprimento de 
preceito fundamental 
(ADPF) nº 476, 
apresentada em agosto 
do ano passado, seja 
aceita e suspenda 
liminarmente todo o 
sistema previdenciário 
privilegiado e seus 
respectivos benefícios.

  15.3.2018 
CANDIDATURA 
FEMININA DEVE 
RECEBER AO MENOS 
30% DOS RECURSOS 
PÚBLICOS DE 
CAMPANHA, DECIDE 
STF
Acolhendo 
integralmente 
entendimento da 
PGR, o STF decide 
que a limitação do 
percentual de recursos 
públicos destinados 
ao financiamento de 
campanhas eleitorais 
de mulheres é 
inconstitucional.

  15.3.2018 
MPF E CNMP 
APOIAM TRABALHO 
DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO RIO NAS 
INVESTIGAÇÕES DO 
ASSASSINATO DE 
MARIELLE FRANCO
Raquel Dodge reúne-se 
com o procurador-
geral de Justiça do Rio 
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de Janeiro, Eduardo 
Gussem, para prestar 
apoio e solidariedade ao 
MP do Rio de Janeiro 
nas investigações 
do assassinato da 
vereadora Marielle 
Franco e do motorista 
Anderson Pedro 
Gomes. 

  15.3.2018 
PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA 
PEDE REJEIÇÃO DE 
HABEAS CORPUS A 
PAULO MALUF
Segundo a PGR, a 
jurisprudência da 
Corte não admite, 
na atual fase do 
processo, esse tipo de 
recurso, considerado 
meramente 
protelatório.

  17.3.2018 
FÓRUM ALTERNATIVO 
MUNDIAL DA ÁGUA: 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE QUE 
BRASIL DEVE TRATAR 
A ÁGUA COMO 
DIREITO HUMANO 
FUNDAMENTAL
“O nosso compromisso 
com a defesa dos 
direitos fundamentais 
é sério e o nosso 
compromisso com 
o direito humano à 
água é fundamental”. 
Essa foi a mensagem 
central transmitida 
por Raquel Dodge, 
durante abertura da 
Assembleia Popular 
das Águas, no Fama 
2018. 

  19.3.2018 
ÁGUA, VIDA E 
DIREITOS HUMANOS: 
EVENTO REÚNE 
MINISTÉRIOS 
PÚBLICOS, JUDICIÁRIO, 
LEGISLATIVO E 
ACADÊMICOS NA PGR
Atividade paralela 
ao Fórum Mundial 
da Água (FMA), 
realizado em Brasília, 
a Procuradoria-Geral 
da República sediou 
o Colóquio Latino-
Americano Água, Vida 
e Direitos Humanos. 
Foram apresentadas 
as realidades hídricas 
de diversos países da 
região, os problemas 
enfrentados, as 
necessidades de 
investimentos e de 
ampliação do acesso à 
água, principalmente 
pelas populações 
mais carentes. A PGR 
defende novamente a 
água como um direito 
humano e sua inclusão 
na Constituição 
Federal. 

  19.3.2018 
MP BRASILEIRO 
PARTICIPA DO FMA 
Cidadãos podem 
deixar sugestões em 
árvore montada no 
estande do Ministério 
Público no 8º Fórum 
Mundial da Água. Para 
a presidente do CNMP 
e procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, a ideia é de que 
a iniciativa seja um 
ponto de contato entre 

o Ministério Público e a 
sociedade. 

  19.3.2018 
“TEMOS SEDE DE 
JUSTIÇA PARA 
TODOS”, AFIRMA 
RAQUEL DODGE NO 
FÓRUM MUNDIAL DA 
ÁGUA
Durante o 8º Fórum 
Mundial da Água, 
na abertura do 
Subprocesso Juízes 
e Procuradores na 
Justiça da Água, a PGR 
chama atenção para 
a necessidade de o 
país garantir justiça a 
todos. 

  19.3.2018 
PGR REITERA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE DECRETO QUE 
DEFINIU CRITÉRIO 
PARA CONCESSÃO DE 
INDULTO NATALINO
Em parecer, a 
PGR reitera a 
inconstitucionalidade 
de artigos do decreto 
presidencial que 
concedeu indulto de 
Natal e comutação de 
penas a condenados 
de todo o país. 

  19.3.2018 
BUSCA POR 
RESOLUTIVIDADE 
MARCA BALANÇO 
DE SEIS MESES DA 
GESTÃO DE RAQUEL 
DODGE NA PGR 
(TRANSPARÊNCIA)
O balanço de seis 
meses da gestão da 
PGR revela atuação 

em muitas áreas, 
conforme anúncio 
feito na data da posse. 
Destaca a busca 
por resolutividade e 
celeridade na atuação 
criminal com a punição 
de responsáveis por 
crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e 
organização criminosa. 
A defesa de direitos 
humanos como o 
acesso à água potável 
e atenção a refugiados. 
O enfrentamento 
a ameaças de 
retrocessos em 
matérias como o 
combate ao trabalho 
escravo e a execução 
da pena após decisão 
de segunda instância.

  20.3.2018 
FÓRUM MUNDIAL 
DA ÁGUA: PGR 
ANUNCIA CRIAÇÃO DO 
INSTITUTO GLOBAL 
DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA O 
AMBIENTE 
PGR anuncia a criação 
do Instituto Global do 
Ministério Público para 
o Ambiente durante 
o 8º Fórum Mundial 
da Água. O instituto 
vai reunir membros 
dos Ministérios 
Públicos do Brasil e 
do mundo em torno 
de temas ligados à 
proteção dos recursos 
naturais, sobretudo, 
a água. O documento, 
classificado pela 
PGR como a “pedra 
fundamental do 
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instituto”, foi assinado 
por nove países, 
além de associações 
nacionais e 
internacionais ligadas 
ao MP.

  20.3.2018 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO FEDERAL 
POR APRESENTAR 
RECIBO FALSO EM 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ELEITORAIS 
DE 2014
PGR denuncia o 
deputado Thiago 
Peixoto (PSD-GO) por 
falsificar documento 
para fins eleitorais. 
O parlamentar 
apresentou 
documento inverídico 
em sua prestação de 
contas de campanha 
em 2014 para provar 
uma doação de R$ 30 
mil em horas de voo. 
O suposto doador do 
serviço, no entanto, 
não confirma a versão 
do deputado. 

  21.3.2018 
RAQUEL DODGE 
APRESENTA 
DECLARAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
SOBRE O DIREITO À 
ÁGUA, NO FMA
PGR apresenta 
a Declaração do 
Ministério Público 
sobre o Direito à 
Água no Fórum 
Mundial da Água 
(FMA). O documento 
reforça o apoio e 
potencializa a atuação 

dos MPs em defesa 
do meio ambiente. 
Até o momento, a 
declaração é assinada 
pelo MP brasileiro e 
por instituições de 
outros oito países.

  21.3.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE NO STF 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE DOAÇÕES OCULTAS 
A CANDIDATOS
PGR defende a 
inconstitucionalidade 
de dispositivo da Lei 
Eleitoral (nº 9.504/1997) 
que permitia doações 
ocultas a candidatos. 
A manifestação foi 
durante o julgamento 
de ação proposta pelo 
Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). 

  22.3.2018 
RAQUEL DODGE 
PEDE IGUALDADE 
EM DEBATE SOBRE 
PAPEL DA MULHER 
NA GESTÃO DA ÁGUA
Debater o papel 
feminino em relação 
ao uso sustentável e 
igualitário dos recursos 
hídricos foi o objetivo 
da sessão “Mulheres: 
Perspectivas e 
desafios”, realizada 
no 8º Fórum 
Mundial da Água. O 
encontro conta com 
a participação da 
presidente do CNMP 
e procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge. 

  22.3.2018 
SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL CONFIRMA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE DOAÇÕES OCULTAS 
A CANDIDATOS
Seguindo o 
entendimento da 
PGR, o STF reafirma a 
inconstitucionalidade 
do dispositivo da 
Lei Eleitoral (nº 
9.504/1997) que 
permitia doações 
ocultas a candidatos. 
Em sustentação 
oral, a PGR destaca 
a importância da 
análise da matéria 
pela proximidade 
das Eleições 2018. 
Segundo ela, “é 
preciso dar segurança 
jurídica sobre 
como os partidos e 
candidatos declararão 
as doações que vão 
receber para financiar 
a campanha política 
deste ano”.

  22.3.2018 
PGR DIZ QUE 
EXECUÇÃO DA PENA 
APÓS DECISÃO DE 
SEGUNDA INSTÂNCIA 
É MARCO CONTRA 
IMPUNIDADE
Em sustentação oral, 
PGR manifesta-se 
contra a concessão 
do habeas corpus 
(HC) preventivo ao 
ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
No fim da sessão, o 
STF concedeu liminar 
para que não seja 
determinada a prisão 

do ex-presidente 
até a análise do 
mérito do HC. A 
solicitação também 
foi rechaçada por 
Raquel Dodge, que 
argumentou não 
haver fundamento 
para que o pedido 
excepcional da 
defesa fosse atendido 
pela Corte. “Não 
vejo teratologia na 
decisão e não vejo 
necessidade de 
prever direito algum 
nesse momento”, 
disse.

  23.3.2018 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO FEDERAL 
ROBERTO GÓES POR 
LESÃO CORPORAL
Respondendo a 11 
ações penais no 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) por 
crimes de peculato, 
corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro 
e falsificação de 
documento público, 
o deputado federal 
Roberto Góes (PDT/
AP) foi denunciado 
pela PGR por lesão 
corporal. Segundo 
investigações, o 
parlamentar desferiu 
um soco contra um 
senhor que segurava 
a filha de cinco anos, 
no dia do segundo 
turno das eleições 
de 2014, na seção de 
votação de ambos, em 
Macapá. Em seguida, 
o agressor fugiu em 
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um carro, mesmo 
tendo recebido voz de 
prisão de policiais.

  23.3.2018 
REELEIÇÃO PARA 
CARGOS DE DIREÇÃO 
NO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO CEARÁ É 
INCONSTITUCIONAL, 
DEFENDE PGR
O entendimento 
da PGR foi enviado 
ao STF em parecer 
pelo conhecimento 
da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.692. Para a 
PGR, a reeleição para 
cargos de presidente, 
vice-presidente 
e corregedor do 
Tribunal de Contas 
do Estado afronta 
a simetria entre os 
tribunais de contas 
estaduais e o Tribunal 
de Contas da União 
(TCU).

  23.3.2018 
NORMAS DE MINAS 
GERAIS QUE TRATAM 
DA COBRANÇA DE 
ICMS NA VENDA DE 
SOFTWARES SÃO 
CONSTITUCIONAIS, 
DIZ PGR
Em parecer, PGR 
posiciona-se contra 
a ação proposta 
pela Confederação 
Nacional de Serviços 
(CNS). Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) questiona as 
normas de Minas 
Gerais que tratam da 
incidência do Imposto 

sobre Circulação 
de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) na 
venda de programas 
de computador 
(softwares). 

  26.3.2018 
PGR PEDE 
PRIORIDADE EM 
JULGAMENTO DE 
EMBARGOS EM 
AÇÃO CONTRA EX-
DEPUTADO FEDERAL 
BERNARDO DE 
VASCONCELLOS
PGR destaca que 
o recurso está 
pendente de 
julgamento desde 
maio de 2014. 
Denúncia contra o 
ex-parlamentar foi 
recebida em outubro 
de 2013. Ele é acusado 
por envolvimento na 
Máfia do Carvão, que 
atuava no interior do 
estado. 

  26.3.2018 
NORMAS 
PAULISTAS QUE 
PERMITEM PAGAR 
PRECATÓRIOS 
COM DINHEIRO 
DE DEPÓSITOS 
JUDICIAIS DEVEM 
SER VETADAS, DIZ 
PGR
PGR pede, em 
parecer, ao STF 
que declare 
inconstitucional uma 
série de normas 
do estado de São 
Paulo que permitem 
o uso de verba 
depositada judicial e 

administrativamente 
para pagar 
precatórios – dívidas 
de condenação 
definitiva pela Justiça 
de entes como 
estado ou município. 
No parecer, Dodge 
explica que esse uso 
constitui apropriação 
do patrimônio alheio, 
com interferência 
na relação jurídica 
civil do depósito e no 
direito fundamental 
de propriedade dos 
titulares dos valores 
depositados.

  26.3.2018 
PGR DEFENDE 
REVOGAÇÃO DE 
DISPOSITIVO 
QUE AUTORIZA 
LEGISLATIVO 
DO AMAPÁ A 
IMPUTAR CRIME DE 
RESPONSABILIDADE 
A PGJ
Em parecer, PGR 
defende que o 
dispositivo da 
Constituição do 
Estado do Amapá, que 
confere à Assembleia 
Legislativa a 
prerrogativa 
de requisitar 
informações ao 
procurador-geral 
de Justiça e de 
atribuir-lhe, em caso 
de descumprimento, 
prática de crime de 
responsabilidade, é 
inconstitucional. 

  27.3.2018 
PGR REITERA NO STF 

DENÚNCIA CONTRA 
AÉCIO NEVES POR 
CORRUPÇÃO E 
OBSTRUÇÃO DE 
JUSTIÇA
PGR pede que o STF 
receba integralmente 
a denúncia contra 
o parlamentar 
por solicitação e 
obtenção, perante o 
empresário Joesley 
Batista, de propina, 
no valor de R$ 
2 milhões, e por 
obstrução da Justiça, 
ao tentar atrapalhar 
o andamento da 
Operação Lava Jato. 

  27.3.2018 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO POR 
EMPREGAR 
SERVIDORES 
FANTASMAS NA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
PARANÁ
PGR denuncia o 
deputado federal 
Valdir Rossoni (PSDB-
PR) por peculato 
– por 15 vezes – 
devido à nomeação 
de “servidores 
fantasmas” para seu 
gabinete quando era 
deputado estadual no 
Paraná, entre 2003 
e 2011. 

  29.3.2018 
MANDADOS DE 
PRISÃO TEMPORÁRIA 
E BUSCA E 
APREENSÃO SÃO 
CUMPRIDOS PELA PF 
NO INQUÉRITO DOS 
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PORTOS
PGR pede ao STF 
o cumprimento 
de mandados de 
prisão temporária e 
busca e apreensão 
no inquérito dos 
Portos. Instaurada 
em setembro 
do ano passado, 
a investigação 
apura suspeitas de 
irregularidades na 
edição de decreto 
relacionado ao 
funcionamento de 
portos

  31.3.2018 
PGR RECORRE DE 
LIMINAR CONCEDIDA 
AO EX-SENADOR 
DEMÓSTENES 
TORRES
Na peça enviada ao 
STF, sustenta que 
a reclamação do 
político contra ato do 
presidente do Senado 
Federal não poderia 
ter sido acatada 
pelo STF por não 
ser o instrumento 
cabível. Também 
expõe elementos, 
segundo os quais, 
não deveria ter sido 
aplicado o princípio 
da prevenção. Foi 
com base nesse 
princípio que o pedido 
foi distribuído a 
Dias Tofolli, relator 
de um Recurso 
em Habeas Corpus 
(RHC) apreciado em 
2017 pelo Supremo. 
Demóstenes Torres 
teve o mandato 

cassado em 2012. 
Em 2017, recorreu à 
Corte para retomar o 
cargo de promotor de 
Justiça após decisão 
que anulou provas 
obtidas nas operações 
Monte Carlo e Vegas, 
que o incriminavam.

  31.3.2018 
PGR PEDE 
REVOGAÇÃO DE 
PRISÕES DE ALVOS 
DA OPERAÇÃO 
SKALA
PGR pede 
revogação das 
prisões temporárias 
determinadas no 
âmbito do inquérito 
que apura possíveis 
irregularidades na 
edição do Decreto 
dos Portos. Como 
justificativa para 
o pedido, explica 
que as medidas 
cumpriram o objetivo 
legal. Lembra que, 
no dia 29 de março, 
foram cumpridas as 
medidas de busca e 
apreensão de prisões 
autorizadas pelo 
relator do inquérito, 
com exceção de 
três pessoas que 
não tiveram os 
mandados de prisão 
executados por 
estarem no exterior, 
“mas dispostos a 
se apresentarem à 
autoridade policial tão 
logo retornem”.

ABR 
2018

  2.4.2018 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO POR 
DIFAMAR, VIA 
REDE SOCIAL, 
UM CANDIDATO 
A PREFEITO NAS 
ELEIÇÕES DE 2016
Foi denunciado o 
deputado federal 
Francisco Lopes da 
Silva (PCdoB/CE) 
por crime eleitoral. 
Se concordarem em 
cumprir as medidas 
alternativas sugeridas 
no documento, os 
três poderão deixar 
de responder à ação 
que, nesse caso, ficará 
sobrestada. Além do 
deputado conhecido 
como Chico Lopes, 
foram denunciados 
Thallis Vasconcelos 
de Albuquerque 
Cantizani, assessor 
de Comunicação do 
deputado na época 
da infração, e Mauro 
Guimarães Panzera, que 
prestava serviços de 
publicidade ao partido.

  2.4.2018 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO ARTHUR 
LIRA POR CORRUPÇÃO 
E LAVAGEM DE 
DINHEIRO
Na denúncia, a 
PGR requer que o 
parlamentar repasse 
aos cofres públicos 
pouco mais de R$ 600 
mil como ressarcimento 
e indenização por 
danos morais coletivos 
decorrentes da prática 



144

LINHA DO TEMPO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018144

criminosa. Também foi 
solicitada a decretação 
da perda do mandato 
do político, que é o 
atual líder do Partido 
Progressista na Câmara 
dos Deputados.

  2.4.2018 
PGR RECEBE NOTA 
TÉCNICA SOBRE 
PRISÃO APÓS 
DECISÃO DE SEGUNDA 
INSTÂNCIA
O documento foi 
entregue pelo presidente 
do Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais 
de Justiça (CNPG), 
Sandro José Neis. A 
entidade que reúne os 
procuradores-gerais 
dos Ministérios Públicos 
Estaduais demonstrou 
apoio integral ao 
entendimento que tem 
sido defendido desde o 
ano passado: o de que a 
decisão tomada pelo STF 
no fim de 2016 não fere 
a presunção de inocência 
e não reduz as garantias 
processuais penais 
previstas na Constituição 
Federal. 

  3.4.2018 
EXECUÇÃO DA 
PENA EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA: RAQUEL 
DODGE RECEBE 
NOTAS TÉCNICAS DE 
ASSOCIAÇÕES
A PGR recebeu os 
presidentes das 
associações nacionais 
dos procuradores da 
República (ANPR), José 
Robalinho Cavalcanti, 

e dos membros do 
Ministério Público 
(Conamp), Victor 
Hugo Azevedo. Ambos 
entregaram à PGR 
notas técnicas em 
que reforçam o apoio 
das entidades à atual 
jurisprudência do STF, 
que autoriza o início 
da execução da pena 
após condenação em 
segunda instância.

  3.4.2018 
CONDICIONAR 
EXECUÇÃO DA 
PENA A TRÂNSITO 
EM JULGADO DE 
SENTENÇA AMEAÇA 
EFETIVIDADE DO 
SISTEMA PENAL
Em memorial, a PGR 
volta a defender a 
constitucionalidade do 
entendimento tomado 
pela Corte no fim 
de 2016, em relação 
à possibilidade de 
execução da pena após 
decisão de segunda 
instância. O documento 
foi encaminhado no 
âmbito do habeas 
corpus preventivo que 
foi apresentado pela 
defesa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
a fim de impedir o início 
do cumprimento da 
pena de 12 anos e 1 mês 
de reclusão, definida 
pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região 
(TRF4). 

  4.4.2018 
DEPUTADO 
FEDERAL VANDER 

LOUBET E QUATRO 
EMPRESÁRIOS SÃO 
DENUNCIADOS 
POR “CAIXA 3” NAS 
ELEIÇÕES DE 2010
Foi a primeira denúncia 
pela prática de “Caixa 
3”, desde o início da 
Operação Lava Jato. O 
parlamentar informou 
ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso 
do Sul (TRE/MS) ter 
recebido R$ 50 mil 
das empresas Leyroz 
de Caxias Indústria e 
Logística e Praiamar 
Indústria e Comércio 
Distribuição. No entanto, 
após investigações ficou 
provado que a doação 
foi feita pelo Grupo 
Odebrecht. Também 
foram denunciados, os 
empresários Roberto 
Luiz Ramos Fontes 
Lopes, Walter Faria, 
Alexandrino de Salles 
Ramos de Alencar e 
Benedicto Barbosa da 
Silva Júnior.

  4.4.2018 
A PEDIDO DA PGR, 
SUPREMO BLOQUEIA 
VALORES EM CONTA 
BANCÁRIA VINCULADA 
AO EX-PRESIDENTE 
DA TRANSPETRO
Foram bloqueados U$ 
20 milhões que estão 
em contas vinculadas 
ao ex-presidente da 
Transpetro José Sérgio 
Machado e dos seus 
filhos em banco da 
Suíça. A decisão do 
ministro Edson Fachin 
impediu que o dinheiro, 

fruto de desvios 
promovidos pelo 
ex-diretor da estatal, 
fosse incorporado 
ao governo daquele 
país. A PGR pede que 
os valores ficassem 
indisponíveis até que 
o STF decida sobre o 
pedido de sequestro 
de bens já apresentado 
pelo Ministério Público 
Federal (MPF).

  5.4.2018 
HC LULA: PARA 
RAQUEL DODGE, 
DECISÃO DO STF 
CONTRIBUI PARA QUE 
NINGUÉM ESTEJA 
ACIMA DA LEI
“O Ministério Público 
seguirá firme em seu 
dever de promover a 
justiça e aplicação da lei 
para todos, de modo a 
dar segurança jurídica 
e nutrir confiança 
nas instituições”. 
A afirmação é da 
procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, e refere-se à 
decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
que negou habeas 
corpus preventivo ao 
ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
Em julgamento que 
terminou na madrugada 
desta quinta-feira (5), a 
Corte rejeitou o pedido 
do petista por 6 votos a 
5. Lula tentava impedir, 
de forma preventiva, o 
início do cumprimento 
da pena de 12 anos 
e 1 mês de reclusão 
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imposta em janeiro 
pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região. 

  5.4.2018 
PGR OFICIALIZA 
LOTAÇÕES E 
DESONERAÇÃO DE 
PROCURADORES QUE 
ATUAM NA OPERAÇÃO 
GREENFIELD
A PGR oficializou a 
lotação provisória 
dos procuradores da 
República Frederico 
Siqueira Ferreira e Sara 
Moreira de Souza Leite, 
na Procuradoria da 
República no Distrito 
Federal (PR/DF), por 
meio da Portaria nº 
284, publicada no Diário 
Oficial da União desta 
quinta-feira (5). Os dois 
integram a força-tarefa 
Greenfield e terão 
dedicação exclusiva 
até 31 de dezembro 
de 2018. A mesma 
portaria autoriza a 
desoneração total do 
procurador da República 
Anselmo Henrique 
Cordeiro Lopes de suas 
atribuições perante o 12º 
Ofício (4º NCC) da PR/
DF, dos procedimentos 
relacionados ao controle 
externo da atividade 
policial ou do sistema 
penitenciário, inclusive 
inspeções, até 31 de 
dezembro de 2018. 
Anselmo Lopes é o 
coordenador da FT que 
apura, entre outros 
casos, irregularidades 
nos quatro principais 
fundos de pensão.

  8.4.2018 
LEI PRECISA VALER DE 
FORMA IGUAL PARA 
TODOS, DEFENDE 
RAQUEL DODGE
A procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, defendeu, em 
palestra proferida 
neste sábado (7), 
a manutenção de 
instrumentos como a 
colaboração premiada, 
o acordo de leniência 
e a possibilidade de 
execução da pena 
após decisão de 
segunda instância 
para a melhoria 
da resolutividade 
do sistema de 
justiça brasileiro. A 
procuradora-geral foi 
uma das convidadas 
do Brazil Conference, 
evento realizado 
na Universidade de 
Harvard (Boston – 
Estados Unidos), sob 
a organização de 
estudantes brasileiros. 
Além da PGR, falaram 
aos estudantes outras 
autoridades como 
os ministros Roberto 
Barroso e Luiz Fux, 
do Supremo Tribunal 
Federal.

  9.4.2018 
PGR REITERA AO STF 
RECEBIMENTO DE 
DENÚNCIA CONTRA 
O DEPUTADO LÚCIO 
VIEIRA LIMA, GEDDEL E 
OUTRAS 4 PESSOAS
PGR apresenta réplica 
à manifestação das 
defesas dos acusados 

em ação penal que 
envolve o deputado 
federal Lúcio Vieira Lima 
(MDB/BA), seu irmão, 
o ex-ministro Geddel 
Vieira Lima, e outras 
quatro pessoas. 

  9.4.2018 
JURISPRUDÊNCIA DO 
STF SOBRE PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA 
DEVE SER MANTIDA, 
DEFENDE PGR
PGR volta a defender 
a manutenção da 
jurisprudência do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF), firmada 
em 2016, que permite 
o início da execução da 
pena após condenação 
em segunda instância. 
A PGR reitera que 
a alteração “súbita, 
inexplicada e aleatória” 
do sistema de 
precedentes do STF 
gera insegurança 
jurídica, enquanto a 
manutenção fortalece 
a Suprema Corte como 
a instituição mais 
importante do sistema 
de administração de 
justiça no Brasil.

  10.4.2018 
DUAS EMPRESAS 
E OITO PESSOAS 
FÍSICAS SÃO ALVO DE 
BUSCA E APREENSÃO 
SOLICITADAS AO 
SUPREMO PELA PGR
A pedido da 
Procuradoria-Geral 
da República (PGR), 
são cumpridos dez 
mandados de busca e 

apreensão em quatro 
estados. O objetivo das 
medidas é recolher 
provas da prática 
de crimes contra a 
administração pública, 
como lavagem de 
dinheiro e associação e 
organização criminosa.

  11.4.2018 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
ADERE À CARTA 
DE CRIAÇÃO DO 
INSTITUTO GLOBAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA O AMBIENTE

  11.4.2018 
#ABRILINDÍGENA: 
STF SUSPENDE 
REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE EM TERRAS 
OCUPADAS POR 
INDÍGENAS EM MATO 
GROSSO DO SUL
Atendendo a pedido 
apresentado pela PGR, 
o Supremo Tribunal 
Federal (STF) concede 
liminar para impedir a 
reintegração de posse 
das fazendas Água 
Branca e Capão das 
Araras, ocupadas pela 
comunidade indígena 
Terena. As áreas 
ficam no município 
de Aquidauana (MS) 
e estão inseridas em 
área que é objeto de 
processo demarcatório 
em curso na Fundação 
Nacional do Índio 
(Funai). As ordens 
para a desocupação – 
motivo de contestação 
da PGR – foram 
determinadas pelo 
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Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região 
(TRF3), que acolheu 
pedido da empresa 
Vinepa Agropecuária 
e de Yonne Alves 
Correa, autores de 
ações que pedem a 
reintegração de posse. 
A liminar foi concedida 
pela presidente do 
STF, ministra Cármen 
Lúcia, no último dia 9.

  11.4.2018 
PGR DEFENDE 
MANUTENÇÃO DE 
PRISÃO PREVENTIVA 
DO EX-MINISTRO 
ANTONIO PALOCCI
Para justificar o 
posicionamento, 
a PGR cita dados 
do Conselho de 
Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), 
que comprovam 
movimentações 
financeiras após a 
prisão, com a clara 
tentativa de frustrar a 
aplicação da lei penal. 

  13.4.2018 
PGR DENUNCIA 
JAIR BOLSONARO 
POR RACISMO, 
E EDUARDO 
BOLSONARO 
POR AMEAÇAS A 
JORNALISTA
Se condenado, Jair 
Bolsonaro poderá 
cumprir pena de 
reclusão de um a três 
anos. A PGR também 
pede o pagamento 
mínimo de R$ 400 
mil por danos morais 

coletivos. Já no 
caso de Eduardo, a 
pena prevista – de 
um a seis meses de 
detenção – pode 
ser convertida em 
medidas alternativas, 
desde que sejam 
preenchidos os 
requisitos legais.

  13.4.2018 
LAVA JATO: PGR 
PEDE QUE VALDIR 
RAUPP E MAIS DOIS 
RESSARÇAM OS 
COFRES PÚBLICOS 
EM R$ 1 MILHÃO
A procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, encaminhou, 
nesta sexta-feira 
(13), alegações finais 
na Ação Penal 1.015 
contra o senador 
Valdir Rauppp (MDB/
RO) e os assessores 
parlamentares 
Maria Cléia Santos 
de Oliveira e Pedro 
Roberto Rocha. Eles 
foram denunciados a 
partir de investigações 
da Operação Lava 
Jato por crimes de 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. 
Raquel Dodge pede a 
reparação dos danos 
materiais e morais no 
total de R$ 1 milhão.

  14.4.2018 
PGR DEFENDE 
RETORNO DO 
DEPUTADO FEDERAL 
AFASTADO PAULO 
MALUF À PRISÃO
A procuradora-geral 

da República, Raquel 
Dodge, enviou, 
nesta terça-feira 
(10), memorial aos 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
em que defende o 
restabelecimento da 
prisão do deputado 
federal afastado 
Paulo Maluf (PP/
SP). O parlamentar – 
condenado a 7 anos, 
9 meses e 10 dias de 
reclusão, em regime 
inicial fechado por 
lavagem de dinheiro – 
foi preso em dezembro 
do ano passado, após 
determinação do 
ministro Edson Fachin. 
Em março deste ano, 
o ministro Dias Toffoli 
concedeu liminar 
para assegurar o 
cumprimento da pena 
em prisão domiciliar. A 
manifestação foi no HC 
nº 152.707, que está na 
pauta de julgamentos 
da sessão desta 
quarta-feira (11) do STF.

  12.4.2018 
STF SEGUE 
ENTENDIMENTO 
DA PGR E MANTÉM 
PRISÃO PREVENTIVA 
DO EX-MINISTRO 
ANTONIO PALOCCI
O STF seguiu o 
entendimento da PGR 
e manteve a prisão 
preventiva do ex-
ministro Antonio Palocci. 

  13.4.2018 
#ABRILINDÍGENA: 
RAQUEL DODGE 

TRAÇA PANORAMA 
SOBRE ATUAÇÃO DO 
MPF NA TEMÁTICA 
INDÍGENA EM EVENTO 
DA ESMPU
PGR participa 
da abertura do 
simpósio “Desafios 
e perspectivas sobre 
temas atuais dos 
direitos indígenas no 
Brasil”, promovido pela 
ESMPU em parceria 
com a Câmara de 
Populações Indígenas 
e Comunidades 
Tradicionais do MPF 
(6CCR). 

  13.4.2018 
PL QUE REDUZ 
CONTROLE SOBRE 
AGENTES PÚBLICOS 
COMPROMETE LEI 
DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, 
AFIRMA PGR
Em nota técnica 
enviada pela PGR ao 
Palácio do Planalto, 
o MPF pede para 
que a Presidência 
da República vete 
integralmente o 
Projeto de Lei (PL) nº 
7.448/2017. Repleta de 
inconstitucionalidades, 
a proposta, se 
sancionada, afetará 
fortemente a 
atuação dos órgãos 
de controle como o 
Tribunal de Contas 
da União (TCU) e os 
Ministérios Públicos. 
A manifestação é 
assinada pelas Câmaras 
de Coordenação e 
Revisão do MPF e pela 
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Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão 
(PFDC). 

  14.4.2018 
OPERAÇÃO LAVA 
JATO: PGR E PF 
PEDEM MEDIDAS 
CAUTELARES CONTRA 
PARLAMENTARES
Nove mandatos são 
cumpridos pela Polícia 
Federal, sendo oito de 
busca e apreensão e 
um de prisão preventiva 
no âmbito da Operação 
Lava Jato. Os alvos são 
um deputado federal, 
um senador (buscas) 
e um ex-deputado 
(prisão). Os três são 
investigados em um 
inquérito que apura 
tentativa de obstrução 
de Justiça por parte dos 
parlamentares. Como o 
procedimento é sigiloso, 
não serão divulgados os 
nomes dos envolvidos.

  16.4.2018 
APÓS PEDIDO DE 
URGÊNCIA, STF 
MARCA JULGAMENTO 
DE RECURSO CONTRA 
RECLAMAÇÃO DE 
DEMÓSTENES TORRES 
Atendendo ao pedido de 
prioridade da PGR, o STF 
marcou o julgamento do 
recurso na reclamação 
apresentada pelo ex-
senador Demóstenes 
Torres. 

  16.4.2018 
PGR REITERA PEDIDO 
PARA QUE STF 
RECEBA DENÚNCIA 

CONTRA AÉCIO NEVES
Em memorial entregue 
aos ministros do 
STF, a PGR pede o 
recebimento integral 
da denúncia contra 
o senador Aécio 
Neves (PSDB/MG) e 
outras três pessoas. 
As acusações são de 
corrupção passiva 
e - no caso do senador 
- também de tentativa 
de obstrução de 
investigações pela 
Operação Lava Jato

  16.4.2018 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO 
ADALBERTO 
CAVALCANTI 
POR EMPREGAR 
SERVIDORA 
FANTASMA
O deputado federal 
Adalberto Cavalcanti 
(Avante/PE) é 
denunciado por ter 
empregado, durante 
nove meses, uma 
servidora fantasma 
em seu gabinete 
na Câmara dos 
Deputados. Ao todo, 
foram desviados R$ 
93 mil em salários, 
valor utilizado para 
efetuar pagamentos, 
fazer compras com 
cartão de crédito e 
financiamentos. A 
denúncia foi enviada à 
Corte na sexta-feira (13).

  16.4.2018 
APLICAÇÃO 
DA LEI PARA 
TODOS GARANTE 

SEGURANÇA 
JURÍDICA NO 
COMBATE À 
CORRUPÇÃO, DIZ PGR
PGR participa 
de “Simpósio da 
Associação Brasileira 
de Direito de Harvard”, 
na Universidade 
Harvard, no Estados 
Unidos. Ela fala sobre 
a importância das 
recentes decisões do 
Judiciário brasileiro 
para garantir a 
segurança jurídica 
e a coerência das 
instituições no país. 

  16.4.2018 
PGR: DESFILIAÇÃO 
SEM PERDA DE 
MANDATO PARA 
ADERIR A PARTIDO 
RECÉM-CRIADO É 
CONSTITUCIONAL
PGR envia ao STF 
parecer em que 
se manifesta pela 
constitucionalidade da 
desfiliação partidária, 
sem perda de mandato, 
em razão da criação de 
novo partido político. De 
acordo com a PGR, essa 
hipótese é “permissão 
constitucional implícita, 
que decorre dos 
princípios democrático, 
do pluralismo político 
e, especialmente, da 
livre criação, fusão, 
incorporação e extinção 
de partidos políticos”. 

  16.4.2018 
APLICATIVOS COM 
SEDE NO EXTERIOR 
DEVEM OBEDECER 

À LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA, 
DEFENDE PGR
Qualquer restrição 
às autoridades 
nacionais para obter 
diretamente as 
informações coletadas 
por essas empresas 
vai gerar prejuízo 
às investigações 
em andamento, 
dificultando a apuração 
de crimes cibernéticos. 
É o que defende a PGR 
em parecer enviado 
ao Supremo Tribunal 
(STF).

  16.4.2018 
DENÚNCIA CONTRA 
LÍDERES DO MDB 
DEVE SER RECEBIDA 
PELO STF, DEFENDE 
PGR
A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) 
enviou, nesta segunda-
feira (16), réplica às 
alegações da defesa 
de quatro senadores, 
dois ex-senadores 
e três executivos 
de empreiteiras 
envolvidos em 
crimes de corrupção 
passiva e ativa, e 
lavagem de dinheiro, 
entre 2008 e 2012, 
com a Transpetro, 
braço de logística 
e transporte da 
Petrobras. A denúncia 
foi encaminhada ao 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 
agosto de 2017, e ainda 
aguarda análise da 
Suprema Corte.
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  19.4.2018 
PGR VOLTA A 
DEFENDER INÍCIO 
DO CUMPRIMENTO 
DA PENA APÓS 
CONDENAÇÃO EM 2ª 
INSTÂNCIA
PGR volta a 
defender no ao STF 
a manutenção do 
acórdão do TRF4, 
que determinou 
o cumprimento 
provisório da pena 
de 12 anos e 1 mês 
de reclusão imposta 
ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da 
Silva, condenado por 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. 

  20.4.2018 
PGR ENVIA A 
AUTORIDADES 
PORTUGUESAS 
DOCUMENTOS 
PARA GARANTIR 
EXTRADIÇÃO DE 
RAUL SCHMIDT PARA 
O BRASIL
PGR envia às 
autoridades 
portuguesas ofício 
em que reafirma 
o compromisso 
de que o Estado 
brasileiro garantirá 
e fará respeitar os 
direitos fundamentais 
de Raul Schmidt. 
Alvo de processo 
de extradição, o 
empresário brasileiro 
envolvido na Operação 
Lava Jato está 
detido em Lisboa. As 
garantias oferecidas 
por Raquel Dodge 

dizem respeito 
especificamente ao 
tratamento prisional 
a que Schmidt será 
submetido quando 
for extraditado para o 
Brasil. 

  23.4.2018 
#ABRILINDÍGENA: 
RAQUEL DODGE 
RECEBE LIDERANÇAS 
INDÍGENAS E 
GARANTE ATUAÇÃO 
PARA DEFENDER 
DIREITOS DAS 
COMUNIDADES
PGR recebe 
representantes da 
Articulação dos 
Povos Indígenas do 
Brasil (Apib) para 
uma conversa sobre 
medidas judiciais 
e extrajudiciais 
que impactam 
diretamente direitos 
de comunidades 
indígenas de todo o 
país. Recebe também 
índios da etnia 
Terena. Na ocasião, 
os representantes da 
comunidade indígena 
pediram o auxílio da 
PGR na realização 
de aulas para 
lideranças indígenas 
e para funcionários 
indigenistas.

  23.4.2018 
PGR ALERTA 
PARA RISCO DE 
RETROCESSO NO 
ENFRENTAMENTO 
À CORRUPÇÃO 
CAUSADO PELO PL Nº 
7.448

PGR participa de 
debate promovido 
pelo TCU para discutir 
o Projeto de Lei nº 
7.448/2017. Durante 
o encontro, a PGR 
alertou para o risco 
de retrocesso no 
enfrentamento à 
corrupção que o PL 
impõe à legislação 
brasileira e criticou 
a insuficiência do 
diálogo na fase de 
tramitação do projeto 
de lei no Congresso 
Nacional.

  23.4.2018 
PGR REITERA PEDIDO 
PARA EXECUÇÃO 
IMEDIATA DE PENA 
DE IVO CASSOL
Condenados em 2013 
na Ação Penal (AP) 
565, pela prática de 
crimes de licitação, o 
senador Ivo Cassol, 
Erodi Antônio Matt e 
Salomão da Silveira 
seguem sem cumprir 
as penas aplicadas 
pela Justiça. PGR 
encaminha novo 
pedido para que 
sejam executados 
imediatamente 
os quatro anos 
de detenção e o 
pagamento de multa 
imputados aos réus. 

  24.4.2018 
MPF PROMOVE NO 
RIO CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL 
SOBRE PROTEÇÃO DO 
MAR
A PGR participa 

da  abertura 
da Conferência 
Internacional 
Proteção do Mar e 
Combate à Poluição, 
promovida pelo MPF 
em parceria com a 
Embaixada da França 
no Brasil. 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, o evento 
reúne especialistas 
brasileiros e franceses 
com o objetivo de 
debater alternativas 
administrativas, 
legais e judiciais para 
garantir a proteção 
das águas.

  25.4.2018 
PGR PEDE QUE STF 
NEGUE PEDIDO 
DE EX-MINISTRO 
GUIDO MANTEGA 
PARA ENVIO DE 
INVESTIGAÇÃO À 
JUSTIÇA ELEITORAL
Em manifestação 
enviada ao Supremo 
Tribunal Federal 
(STF), a Procuradoria-
Geral da República 
(PGR) defendeu a 
permanência na 
Justiça Federal 
do inquérito que 
investiga condutas 
atribuídas ao ex-
ministro da Fazenda 
Guido Mantega e a 
outras onze pessoas. 
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As investigações 
tramitam perante 
o Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região 
(TRF3), em São 
Paulo, no entanto, 
o ex-ministro pediu 
a transferência do 
caso para a Justiça 
Eleitoral. A alegação 
apresentada é a de 
que a investigação 
refere-se a crime 
eleitoral conexo 
a crimes comuns 
e que, por isso, 
deveria prevalecer 
a competência da 
Justiça Eleitoral. 

  26.4.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE 
ARCABOUÇO 
JURÍDICO 
BRASILEIRO PARA 
O COMBATE AO 
TERRORISMO
Em Paris, na França, 
PGR defende que 
o Brasil possui 
instrumentos legais, 
jurídicos e de controle 
suficientes para 
atuar na prevenção 
e no combate 
ao terrorismo. 
Dodge participa, 
da Conferência 
Internacional sobre 
o Financiamento ao 
Terrorismo. Realizado 
na Organização 
para a Cooperação 
e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o 
evento reúne cerca de 
500 especialistas e 80 
ministros de 72 países. 

  27.4.2018 
CRIANÇA LEVADA 
PARA CABO 
VERDE PELA MÃE 
É REPATRIADA 
AO BRASIL APÓS 
ATUAÇÃO DA PGR
O primeiro caso 
de sequestro 
internacional de 
crianças envolvendo 
Brasil e Cabo Verde 
foi solucionado 
com sucesso e teve 
atuação importante 
do Ministério Público 
Federal (MPF). Na 
sexta-feira (20), 
retornou ao país uma 
criança brasileira 
que foi levada a Cabo 
Verde pela mãe, sem 
a autorização do 
pai da menor, e em 
descumprimento de 
decisão que havia 
determinado a guarda 
compartilhada da 
garota. Para agilizar 
o processo e garantir 
a repatriação, a PGR 
enviou ofício ao 
procurador-geral 
da República de 
Cabo Verde, em que 
lembrou o histórico 
de proximidade e 
cooperação entre as 
duas instituições e 
solicitou providências 
ao Ministério Público 
daquele país para 
o cumprimento da 
sentença brasileira já 
homologada. 

  27.4.2018 
RAQUEL DODGE 
DISCUTE 

COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL COM 
INTEGRANTES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
FRANCÊS
PGR participa de uma 
série de reuniões 
com integrantes do 
Ministério Público 
francês, em Paris. 
Lavagem de dinheiro, 
crime organizado, 
terrorismo, 
cooperação 
internacional, crimes 
do colarinho branco 
foram alguns dos 
temas abordados nos 
encontros com os 
procuradores.

  30.4.2018 
LAVA JATO: PGR 
DENUNCIA GLEISI 
HOFFMANN, LULA 
E PALOCCI POR 
ESQUEMA CRIMINOSO 
QUE BENEFICIOU O 
PT
Segundo a denúncia, 
a origem dos atos 
criminosos data 
de 2010, quando 
a Construtora 
Odebrecht prometeu 
ao então presidente 
Lula a doação de US$ 
40 milhões em troca 
de decisões políticas 
que beneficiassem 
o grupo econômico. 
As investigações 
revelaram que a soma 
- avaliada na época 
do acerto em R$ 64 
milhões - ficou à 
disposição do Partido 
dos Trabalhadores 
(PT) tendo sido 

utilizada em 
operações como a que 
beneficiou a senadora 
na disputa ao governo 
do Paraná, em 2014.
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M A I 
2018

  2.5.2018 
OPERAÇÃO ARARATH: 
PGR DENUNCIA 
BLAIRO MAGGI POR 
CORRUPÇÃO ATIVA 
Em 2009,
na condição de 
governador do estado,
o ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, por ter 
participado do esquema 
de compra e venda de 
vagas no Tribunal de 
Contas do Estado de 
Mato Grosso (TCE/MT). 

  2.5.2018 
PGR DENUNCIA 
DEPUTADO FEDERAL 
DA PARAÍBA POR 
DESVIO DE RECURSOS 
PÚBLICOS
Em 2006, o deputado 
federal Veneziano 
Vital do Rego, então 
prefeito de Campina 
Grande (PB), teria 
se apropriado de R$ 
75 mil destinados 
à compra de 
equipamentos e 
material de consumo 
para a instalação 
de um banco 
de alimentos no 
município. O esquema 
incluiu a dispensa 
indevida de licitação, a 
apresentação de notas 
fiscais falsas e o saque 
do valor do convênio 
na boca do caixa do 
Banco do Brasil. 

  2.5.2018 
PGR APRESENTA 
RECURSO 
REFORÇANDO PEDIDO 
DE RECEBIMENTO DE 

DENÚNCIA CONTRA 
BENEDITO E ARTHUR 
DE LIRA
PGR apresenta 
embargos de declaração 
à decisão que rejeitou 
a denúncia contra o 
senador Benedito de Lira 
(PP/AL) e o deputado 
federal Arthur de Lira 
(PP/AL). A avaliação da 
PGR é de que o acórdão 
foi omisso em relação à 
alegação apresentada 
na denúncia, segundo a 
qual os parlamentares 
estariam envolvidos em 
esquema de corrupção 
e lavagem de dinheiro 
relacionado à Diretoria 
de Abastecimento da 
Petrobras, a partir de 
indicação política do 
Partido Progressista (PP).

  3.5.2018 
PGR DEFENDE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE NORMA QUE 
PERMITE A PRÁTICA 
DE VAQUEJADA
“Não é possível extrair da 
Constituição autorização 
para impor sofrimento 
intenso e para 
mutilar animais, com 
fundamento no exercício 
de direitos culturais e 
esportivos”, afirma a 
PGR em parecer. No 
entendimento da PGR, a 
Emenda Constitucional 
96/2017, que autoriza 
as vaquejadas em 
território brasileiro, é 
inconstitucional. 

  3.5.2018 
TERENA: SUSPENSÃO 

DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE DE TERRA 
OCUPADA POR 
INDÍGENAS NO MS 
DEVE SER MANTIDA, 
DEFENDE PGR
PGR defende 
manutenção da decisão 
liminar que garante 
a permanência da 
comunidade indígena 
Taunay-Ipégue nas 
Fazendas Água Branca 
e Capão das Araras, 
em Aquidauana, em 
Mato Grosso do Sul. Em 
manifestação enviada 
ao STF, a PGR contesta 
recurso de fazendeiros 
e atenta para o “efetivo 
risco de agravamento 
do conflito fundiário 
instalado na região, com 
consequente ameaça 
à integridade física dos 
indígenas e demais 
envolvidos”.

  3.5.2018 
DIREITOS HUMANOS: 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE RESTRIÇÃO 
DE REVISTAS ÍNTIMAS 
A VISITANTES EM 
PRESÍDIOS
Em parecer, PGR 
defende a manutenção 
da liminar que impede 
a realização de revistas 
íntimas de visitantes 
em estabelecimentos 
prisionais de Santa 
Catarina (SC). Os 
procedimentos 
que incluem o 
desnudamento e 
observação de órgãos 
genitais dos visitantes 
estão proibidos desde 
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agosto do ano passado 
por força de decisão 
colegiada do Tribunal 
de Justiça de SC. A PGR 
ressalta que a prática de 
revista íntima, que ocorre 
de forma sistemática em 
presídios de todo o país, 
não é compatível com 
o ordenamento jurídico 
nacional e nem com a 
proteção internacional 
conferida aos direitos 
humanos.

  4.5.2018 
DEPUTADO FEDERAL 
ARTHUR LIRA É 
DENUNCIADO POR 
PECULATO E LAVAGEM 
DE DINHEIRO
Fato é relativo ao 
período em que o 
parlamentar era 
deputado estadual 
e exerceu cargo de 
direção na mesa 
diretora da Assembleia 
Legislativa de Alagoas 
(2003 a 2006). A 
denúncia revela que 
Arthur Lira participou 
ativamente de um 
esquema de desvio 
de recursos públicos 
montado no órgão. 
O método utilizado 
pelos parlamentares 
envolvidos para desviar 
dinheiro consistia 
na apropriação de 
cheques emitidos em 
nome de servidores 
comissionados 
laranjas, bem como 
na realização de falsos 
empréstimos bancários 
quitados com as 
verbas de gabinete.

  7.5.2018 
RAQUEL DODGE 
SUGERE QUE 
ASSEMBLEIA GERAL 
DA AIAMP TRATE DE 
QUESTÕES LIGADAS A 
DIREITOS HUMANOS
PGR sugere a inclusão 
de três assuntos na 
pauta da assembleia 
geral da Associação 
Ibero-Americana de 
Ministérios Públicos 
(Aiamp), marcada 
para o mês de 
setembro, no México: 
a implementação do 
Instituto Global do 
Ministério Público para 
o Meio Ambiente, a 
expansão do Sistema 
Nacional de Localização 
e Identificação de 
Desaparecidos 
(Sinalid) e a defesa 
da liberdade de 
expressão e proteção 
de jornalistas e 
defensores ameaçados. 
O pedido foi feito, 
em reunião com 
presidente da entidade, 
a procuradora-geral do 
Panamá, Kenia Porcell. 
No encontro, também 
foram discutidos 
aspectos ligados à 
cooperação jurídica 
entre Brasil e Panamá, 
principalmente 
no âmbito das 
investigações 
envolvendo a 
Construtora Odebrecht.

  7.5.2018 
PGR APRESENTA 
QUESTÃO DE ORDEM 
PARA ESCLARECER 

DECISÃO SOBRE 
RESTRIÇÃO DE FORO 
POR PRERROGATIVA 
DE FUNÇÃO
PGR apresenta questão 
de ordem para que 
o STF decida que 
instância judicial é 
competente para 
processar e julgar 
uma denúncia contra 
o deputado federal 
Eduardo da Fonte (PP/
PE) e o executivo Djalma 
Rodrigues. 

  7.5.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE 
COMPETÊNCIA DO 
STF PARA JULGAR 
DENÚNCIA NO 
CASO DOS R$ 51 MI 
APREENDIDOS EM 
SALVADOR
Em memorial enviado 
aos ministros do STF, 
PGR defende que a 
denúncia contra o 
deputado federal Lúcio 
Vieira Lima (MDB/BA) 
e outras cinco pessoas 
continue tramitando na 
Corte.

  7.5.2018 
DENÚNCIA CONTRA 
SENADOR FERNANDO 
BEZERRA COELHO 
DEVE SER ENVIADA 
PARA A 1ª INSTÂNCIA, 
DEFENDE PGR
Em memorial 
encaminhado ao STF, 
PGR defende envio 
da denúncia contra 
o senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-
PE) e outras duas 

pessoas à 1ª instância. O 
político foi denunciado 
ao STF em 2016, no 
âmbito da Lava Jato, 
acusado de recebimento 
de propina de pelo 
menos R$ 41,5 milhões 
das empreiteiras Queiroz 
Galvão, OAS e Camargo 
Corrêa, contratadas 
pela Petrobras para a 
execução de obras da 
Refinaria Abreu e Lima 
(RNEST). 

  8.5.2018 
EXPLORAÇÃO DE 
SATÉLITE BRASILEIRO 
POR EMPRESA 
ESTRANGEIRA PÕE 
EM RISCO SOBERANIA 
NACIONAL, DEFENDE 
PGR
Em parecer, PGR 
defende a manutenção 
da liminar que 
suspendeu o contrato 
firmado entre a 
Telecomunicações 
Brasileiras (Telebras) e 
a empresa americana 
Viasat para a 
exploração do Satélite 
Geoestacionário 
Brasileiro de Defesa 
e Comunicações 
Estratégicas (SGDC). 
Segundo a PGR, 
a manutenção do 
contrato configura 
ameaça à segurança 
das informações 
governamentais e à 
soberania nacional. 

  8.5.2018 
LAVA JATO: STF 
RECEBE DENÚNCIA 
DO MPF CONTRA 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018152

LINHA DO TEMPO

EDUARDO DA FONTE 
POR CORRUPÇÃO 
E LAVAGEM DE 
DINHEIRO
A 2ª Turma do STF 
recebeu, por maioria de 
votos, a denúncia contra 
o deputado federal 
Eduardo da Fonte (PP-
PE) e o ex-executivo 
da Petrobras Djalma 
Rodrigues de Souza. 
Eles são acusados de 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro 
pelo recebimento de 
propina para beneficiar 
a UTC Engenharia nas 
obras da Coquepar, 
que seria construída 
no Paraná para fazer 
o processamento de 
coque, um subproduto 
do refino do petróleo
da Petrobras.

  8.5.2018 
BUNKER DE R$ 51 
MILHÕES: LÚCIO 
VIEIRA LIMA E GEDDEL 
VIRAM RÉUS NO STF
Por unanimidade, a 
Segunda Turma do 
STF recebeu denúncia 
contra o ex-ministro e 
ex-deputado federal 
Geddel Vieira Lima, e o 
seu irmão, o deputado 
federal Lúcio Quadro 
Vieira Lima (MDB-BA), 
pela prática dos crimes 
de lavagem de dinheiro 
e associação criminosa. 
Também se tornaram 
réus a mãe dos 
políticos, Marluce Vieira 
Lima, e outras duas 
pessoas, o ex-assessor 
parlamentar Job Ribeiro 

Brandão e o empresário 
Luiz Fernando Machado 
da Costa. 

  9.5.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO 
E PROTEÇÃO A 
JORNALISTAS
PGR defende a criação 
de um marco regulatório 
mais protetivo a 
comunicadores que 
sofrem ameaças ou são 
vítimas de violência em 
decorrência da atividade 
profissional no Brasil. 
O posicionamento 
foi externalizado 
durante audiência 
pública promovida 
pelo Conselho Nacional 
de Direitos Humanos 
(CNDH), em Brasília. 

  9.5.2018 
PGR PEDE NOVOS 
DESMEMBRAMENTOS 
DE INVESTIGAÇÕES 
DECORRENTES DE 
COLABORAÇÃO DE 
EMPRESÁRIOS E 
DIRETORES DO GRUPO 
J&F
Em uma manifestação 
enviada ao ministro 
Edson Fachin, 
PGR requer cerca 
de 80 novos 
desmembramentos 
de investigações 
decorrentes da 
colaboração de 
empresários e diretores 
do Grupo J&F. Os 
encaminhamentos 
sugeridos têm como 
base informações que 

constam dos anexos 
complementares 
entregues pelos 
colaboradores no fim 
de agosto de 2017. A 
maioria dos dados 
refere-se a casos 
que já são objeto de 
apuração, mas também 
há indicação de fatos 
ainda desconhecidos, 
o que poderá gerar a 
instauração de novos 
procedimentos. A lista 
de envolvidos não se 
restringe a políticos e 
ocupantes de cargos 
públicos. A PGR 
também requereu a 
apuração de indícios de 
crimes praticados por 
empresários, lobistas e 
advogados.

  11.5.2018 
PGR ALERTA PARA 
RISCO DE PRESCRIÇÃO 
E PEDE QUE STF 
NEGUE PEDIDO PARA 
ADIAR JULGAMENTO 
DE NELSON MEURER
PGR apresenta ao STF 
manifestação contrária 
ao pedido da defesa 
do deputado federal 
Nelson Meurer (PP/PR) 
para que seja adiado 
o julgamento de ação 
penal. Para a PGR, 
eventual adiamento 
representa risco à 
prescrição penal, o que, 
no caso de um dos 
crimes, pode ocorrer em 
21 de junho.

  12.5.2018 
PGR PEDE AO STF QUE 
MANTENHA PRISÃO 

PREVENTIVA DO 
EMPRESÁRIO MILTON 
LYRA FILHO
PGR sustenta que 
todos os requisitos 
constitucionais e 
previstos no art. 313 
do Código de Processo 
Penal - que autorizam 
a prisão preventiva - 
foram respeitados no 
caso do empresário. 
Dodge salienta que 
a prisão de Lyra e de 
outros investigados foi 
baseada nas provas 
obtidas no âmbito da 
Operação Rizoma, e 
foram pedidas para 
“assegurar a ordem 
pública, a aplicação 
da lei penal, além 
de resguardar a 
investigação criminal”.

  14.5.2018 
MEMBROS, 
SERVIDORES 
E MINORIAS 
CELEBRAM OS 25 
ANOS DA CÂMARA 
DE POPULAÇÕES 
INDÍGENAS E 
COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO MPF
Uma roda de conversas 
em homenagem 
aos 25 anos de 
criação da Câmara de 
Populações Indígenas 
e Comunidades 
Tradicionais do 
Ministério Público 
Federal (6CCR/MPF) 
foi realizada na sede 
da Procuradoria-
Geral da República. 
O evento reuniu 
mais de 70 pessoas, 
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entre membros, 
servidores, indígenas, 
quilombolas, ciganos 
e representantes dos 
Poderes Judiciário e 
Legislativo. A iniciativa 
faz parte do projeto 
MPF Cidadão 30 anos. 
A homenagem foi 
aberta pela PGR, que 
destacou a importância 
da atuação do MPF em 
defesa das minorias. 

  14.5.2018 
PGR REFORÇA AO 
STF PEDIDO DE 
CONDENAÇÃO DO 
DEPUTADO FEDERAL 
NELSON MEURER E DE 
SEUS DOIS FILHOS
PGR envia ao STF 
memorial em que 
reforça o pedido 
de condenação do 
deputado federal 
Nelson Meurer (PP/
PR) e de seus filhos 
(Nelson e Cristiano) 
pelos crimes de 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. 
O julgamento da 
ação penal contra os 
três, cujo início está 
marcado para esta 
terça-feira (15), é o 
primeiro no âmbito da 
Operação Lava Jato 
no STF. O parlamentar 
foi acusado de 
receber vantagens 
indevidas como 
parte do esquema 
criminoso que 
atingiu a Petrobras 
entre 2004 e 2014. 
As investigações 
revelaram que os 

pagamentos tiveram 
como contrapartida 
apoio político para 
a permanência de 
Paulo Roberto Costa 
à frente da Diretoria 
de Abastecimento da 
estatal.

  15.5.2018 
PGR RECORRE 
PARA GARANTIR 
RECEBIMENTO DE 
DENÚNCIA CONTRA 
ACUSADO DE CRIME 
NA DITADURA 
MILITAR
PGR defende o 
recebimento de 
denúncia contra o 
coronel reformado 
Audir Santos Maciel 
pela prática de 
homicídio e ocultação 
de cadáver, crimes 
cometidos na época 
da ditadura militar. 
Na manifestação, 
Dodge sustenta que a 
Lei de Anistia (Lei nº 
6.683/1979) não pode 
ser aplicada, porque, 
embora julgada 
válida pelo STF, não 
foi reconhecida pela 
Corte Interamericana 
de Direitos Humanos 
(Corte IDH). A 
aprovação deve 
ocorrer por meio 
do controle de 
constitucionalidade 
nacional e o controle 
de convencionalidade 
internacional. Segundo 
a PGR, a norma 
somente deve ser 
adotada se a validade 
for declarada em 

ambos os mecanismos. 
“Uma determinada 
norma relacionada 
aos direitos humanos 
será considerara 
válida e eficaz em 
sua plenitude se, e 
apenas se, secundada 
pelo sistema duplo 
de controle”, reforça 
Raquel Dodge em 
um dos trechos do 
documento. 

  17.5.2018 
PGR DEFENDE 
SUSPENSÃO DE 
NORMA EM GOIÁS 
QUE CRIA NOVAS 
HIPÓTESES PARA 
REALIZAÇÃO DE 
INSPEÇÃO DE 
VEÍCULOS
Em parecer, PGR 
defende a suspensão 
de dispositivos da 
Portaria nº 399/2015 
do Detran/GO, que 
criou novas regras 
para a inspeção de 
veículos, não previstas 
na regulamentação 
federal. Para a 
procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, o órgão 
executivo estadual 
cometeu um ato 
ilegítimo, tendo 
em vista que a 
competência exclusiva 
para legislar sobre o 
tema é da União.

  18.5.2018 
TROCA DE 
INFORMAÇÕES É 
TEMA DE REUNIÃO 
ENTRE PGR E 

AUTORIDADES 
SUÍÇAS
PGR recebe delegação 
de representantes 
do governo suíço. 
Participam da visita a 
secretária de Estado 
do Departamento 
Federal de Negócios 
Estrangeiros da Suíça, 
Pascale Baeriswyl, e 
sua equipe, além do 
embaixador do país 
no Brasil, Andrea 
Semadeni. Durante 
a reunião, foram 
tratados assuntos 
ligados à operação 
Lava Jato e os 
processos relativos ao 
caso que tramitam nos 
dois países. 

  18.5.2018 
OPERAÇÃO 
RIZOMA: PGR 
DEFENDE QUE SEJA 
MANTIDA PRISÃO 
DE EMPRESÁRIO 
ARTHUR MACHADO
Em manifestação 
enviada ao STF,  PGR 
defende a manutenção 
da prisão preventiva 
do empresário 
Arthur Mário Pinheiro 
Machado. Ele é 
apontado como 
o grande líder de 
organização criminosa 
que lesava os cofres 
de fundos de pensão 
para obter proveitos 
financeiros. Segundo 
a PGR, há evidências 
concretas de que o 
crime de lavagem de 
dinheiro praticado 
por Machado se 
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estendeu até, pelo 
menos, dezembro de 
2017, o que justifica a 
manutenção da prisão 
preventiva. 

  18.5.2018 
PGR REITERA PEDIDO 
DE HOMOLOGAÇÃO 
DA RESCISÃO 
DOS ACORDOS DE 
COLABORAÇÃO 
PREMIADA DE 
WESLEY BATISTA E 
FRANCISCO DE ASSIS
Em documento 
encaminhado ao 
ministro do STF 
Edson Fachin, a PGR 
afirma que as provas 
colhidas são válidas 
e demonstram o 
conhecimento deles 
da suposta atuação 
ilícita de Marcello Miller. 
Além disso, defende 
que a competência é 
do STF para homologar 
a rescisão do acordo, 
realizada em fevereiro 
deste ano. 

  21.5.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE A 
FISCALIZAÇÃO 
RIGOROSA E O 
COMBATE A FAKE 
NEWS PARA 
GARANTIR LISURA DE 
ELEIÇÕES GERAIS
PGR participa 
do Congresso 
Internacional de Direito 
Eleitoral, realizado 
em Campo Grande 
(MS). Organizado pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e 

Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, o evento 
contou também 
com a participação 
do procurador-geral 
eleitoral, Humberto 
Jacques de Medeiros. 
Na oportunidade, a PGR 
recebeu a medalha 
do mérito acadêmico 
eleitoral.

  22.5.2018 
PELO MENOS 30% DE 
FUNDOS PÚBLICOS DE 
CAMPANHA E TEMPO 
DE PROPAGANDA 
GRATUITA DEVEM 
SER DESTINADOS A 
MULHERES
PGR reforça 
entendimento de que 
os partidos devem 
distribuir os recursos 
destinados à campanha 
na proporção exata 
de candidaturas 
femininas e masculinas, 
respeitando o mínimo 
legal de 30% para 
cada gênero. A defesa 
consta de parecer 
enviado ao TSE. De 
acordo com ela, essa 
proporção vale para os 
recursos provenientes 
do Fundo Partidário 
e do Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanha (FEFC). A 
mesma lógica deve 
ser aplicada ao tempo 
destinado à propaganda 
partidária gratuita, 
que, segundo a PGR, 
também é financiada 
com recursos do 
Estado.

  22.5.2018 
PGR DEFENDE 
MANUTENÇÃO DE 
PRISÃO PREVENTIVA 
DE INVESTIGADOS 
NA OPERAÇÃO LAMA 
ASFÁLTICA
Em manifestação 
enviada ao STF, a 
PGR volta a defender 
a manutenção de 
prisões preventivas 
de oito investigados 
na Operação 
Lama Asfáltica. As 
investigações iniciadas 
em 2013 apuram o 
desvio de mais de 
R$ 235 milhões de 
recursos públicos por 
meio de um esquema 
que envolve a prática 
de crimes como 
fraudes em licitações 
e superfaturamento 
de obras públicas no 
estado de Mato Grosso 
do Sul. 

  22.5.2018 
PGR PEDE QUE 
DINAMARQUESA 
PRESA POR FUGIR 
COM OS FILHOS PARA 
O PARÁ ESPERE 
EXTRADIÇÃO EM 
LIBERDADE
PGR afirma que 
a dinamarquesa 
Lisbeth Markussen 
não oferece risco à 
ordem pública ou 
ao andamento do 
processo. Lisbeth é 
processada por deixar 
o país natal, em 2015, 
com os três filhos, sem 
o consentimento do 
pai, e vir para o Brasil.

  22.5.2018 
ELEIÇÕES: 
CANDIDATAS DEVEM 
RECEBER AO MENOS 
30% DE RECURSOS 
PÚBLICOS DE 
CAMPANHA E TEMPO 
DE PROPAGANDA 
GRATUITA
Por unanimidade, 
o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decidiu, 
nesta terça-feira (22), 
que os partidos devem 
distribuir os recursos 
públicos destinados à 
campanha e o tempo 
de propaganda gratuita 
na proporção exata de 
candidaturas femininas 
e masculinas, 
respeitando o mínimo 
legal de 30% para 
cada gênero. Essa 
proporção vale para os 
recursos provenientes 
do Fundo Partidário 
e do Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanha (FEFC). 
A regra deve ser 
observada pelos 
partidos já nas eleições 
deste ano. 

  23.5.2018 
MPF APOIA 
DIVULGAÇÃO 
DE RELATÓRIO 
SOBRE PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 
QUE VIVEM EM 
INSTITUIÇÕES
Relatório sobre a 
situação de milhares 
de pessoas com 
deficiência que vivem 
em instituições de 
acolhimento, no Brasil, 
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foi apresentado à PGR, 
que promete apoio à 
iniciativa. 

  24.5.2018 
PGR: NORMAS QUE 
TRATAM DA IDADE 
MÍNIMA PARA 
MATRÍCULA EM 
ESCOLA PÚBLICA SÃO 
CONSTITUCIONAIS
PGR defende a 
constitucionalidade das 
normas que definem 
a idade mínima para a 
matrícula na educação 
básica (do ensino infantil 
ao fundamental). 
O tema entrou em 
debate no julgamento 
do conjunto de ações 
que questionam a 
constitucionalidade de 
dispositivos da Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) e de 
resoluções do Conselho 
Nacional de Educação 
(CNE).

  25.5.2018 
PGR CRIA COMITÊ 
PARA ACOMPANHAR 
CONSEQUÊNCIAS 
DA GREVE DE 
CAMINHONEIROS
A portaria da PGR 
explicita que a atuação 
dos membros do MPF 
deve ter como foco a 
verificação da prática 
de crimes federais 
que afetem serviços 
públicos e de utilidade 
pública. 

  28.5.2018 
PGR DEFENDE 
CONSTITUCIONALIDADE 

DA CONDUÇÃO 
COERCITIVA
Em memorial 
enviado ao STF, a 
PGR defende que a 
condução coercitiva de 
investigados
determinada por ordem 
judicial durante a fase 
pré-processual
para interrogatório 
é válida e não 
fere os direitos 
fundamentais previstos 
na Constituição. A 
manifestação foi 
feita em Ação de 
Descumprimento de 
Preceito Fundamental 
(ADPF), proposta pelo 
Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (CFOAB). 

  29.5.2018 
RAQUEL DODGE DIZ 
QUE MP ESTÁ ATENTO 
A PRÁTICAS ABUSIVAS 
E À DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS 
DURANTE MOVIMENTO 
DE CAMINHONEIROS
PGR afirma que o 
MPF atua de forma 
priorizada, focada e 
orientada para coibir 
abusos e assegurar 
o respeito a direitos 
humanos durante o 
movimento grevista 
de caminhoneiros que 
bloqueou rodovias no 
país. 

  30.5.2018 
MPF E PF DEFLAGRAM 
OPERAÇÃO PARA 
BUSCAR PROVAS 
DE FRAUDE EM 

REGISTROS SINDICAIS
A pedido da PGR, 
foram cumpridos oito 
mandados de prisões 
preventivas, 15 de 
prisões temporárias 
e 64 de busca e 
apreensão. Os alvos são 
investigados por fraudes 
no sistema de registro 
sindical. Os gabinetes de 
três deputados federais 
estão entre os locais 
de busca e apreensão. 
Também são alvos 
da mesma medida 
as sedes nacionais de 
dois partidos políticos 
e de centrais sindicais. 
Além disso, contra dois 
parlamentares foram 
ordenadas medidas 
cautelares diversas à 
prisão. Os nomes dos 
envolvidos não são 
divulgados.
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2018

  1.6.2018 
EXERCÍCIO DA 
ADVOCACIA DEVE 
PERMANECER VEDADO 
A SERVIDORES DA 
JUSTIÇA E DO MPU, 
DEFENDE PGR
A vedação ao exercício 
simultâneo de cargo 
público e advocacia 
privada segue critério 
razoável e proporcional, 
e decorre de princípios 
de moralidade e 
eficiência administrativa 
do Estado. PGR pede 
que seja julgada 
improcedente 
uma ação direta de 
inconstitucionalidade 
que pede a liberação 
do exercício advocatício 
a servidores do 
Poder Judiciário e do 
Ministério Público da 
União (MPU). 

  1.6.2018 
PGR REFORÇA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE LEI 
COMPLEMENTAR DE 
CONTRATAÇÃO DO 
PARÁ
Em parecer, 
PGR reforça a 
inconstitucionalidade 
de trechos contidos 
no art. 1º da Lei 
Complementar 
nº 7/1991, do Pará, 
que determina a 
contratação temporária 
de profissionais, sem 
concurso público, 
para preencher falta 
ou deficiência de 
pessoal. A lei contraria 
o art. 37, inciso IX, da 

Constituição Federal, 
que admite esse tipo 
de admissão somente 
em casos de urgência e 
extrema necessidade.

  1.6.2018 
PODER PÚBLICO PODE 
ADOTAR MEDIDAS 
NECESSÁRIAS PARA 
RESGUARDAR A 
ORDEM DURANTE 
MANIFESTAÇÕES, 
DEFENDE PGR
PGR avalia que o 
governo pode tomar as 
medidas necessárias 
e suficientes para 
resguardar a ordem 
durante a desobstrução 
das rodovias nacionais 
em decorrência 
da paralisação dos 
caminhoneiros. A 
manifestação foi 
enviada ao STF em 
parecer na Arguição de 
Descumprimento de 
Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 519. Na 
ação, o presidente da 
República, por meio 
da Advocacia-Geral 
da União (AGU), 
solicitou a concessão 
de medida cautelar 
para a uniformização 
do posicionamento 
do Judiciário sobre 
a mobilização dos 
caminhoneiros e a 
determinação de 
medidas que viabilizem 
a liberação do tráfego 
nas rodovias estaduais e 
federais.

  4.6.2018 
REGRA QUE IMPEDE 

INCLUSÃO DE 
SÓCIOS DE CLUBES 
ESPORTIVOS EM 
PLANO DE SAÚDE 
EMPRESARIAL É 
VÁLIDA, DEFENDE PGR
A norma da Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) 
que limita o acesso 
a planos de saúde 
empresariais a pessoas 
com vínculo laboral 
direto ou temporário 
é legítima e não fere 
o direito à saúde, à 
livre concorrência ou 
ao cooperativismo. A 
PGR entende que ADI 
ajuizada pela Federação 
Nacional dos Clubes 
Esportivos (Fenaclubes) 
contra a regra da ANS 
deve ser negada no STF.

  5.6.2018 
COLABORAÇÕES 
PREMIADAS DA 
ODEBRECHT 
ENVOLVENDO 
CERVEJARIA 
PETRÓPOLIS DEVEM 
IR PARA O PARANÁ, 
DEFENDE PGR
PGR apresenta recurso 
com o objetivo de 
reverter decisão da 
Segunda Turma do STF. 

  5.6.2018 
ATUAÇÕES DE 
DESTAQUE DO MPF 
SÃO RECONHECIDAS 
PELO VI PRÊMIO 
REPÚBLICA 
PGR participa 
da entrega do VI 
Prêmio República de 
Valorização do Ministério 
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Público Federal. Com a 
presença de dezenas 
de procuradores, a 
cerimônia festejou a 
união do MPF no dever 
constitucional de zelar 
pelo bem da sociedade 
e pelo cumprimento da 
lei. Para a PGR, Raquel 
Dodge, o prêmio é uma 
celebração cívica de 
atuações que honram 
nossa democracia.

  6.6.2018 
#RETROCESSOA-
MBIENTALNÃO: CICLO 
DE DEBATES ALERTA 
PARA ATAQUES AO 
MEIO AMBIENTE 
EM CURSO NO 
LEGISLATIVO E NO 
EXECUTIVO
Com o tema 
#Retrocesso
AmbientalNão e 
durante a semana do 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o evento 
aborda, 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. A PGR 
destaca que o momento 
exige esforço de todos 
e união de todas as 
instituições que atuam 
na preservação do meio 
ambiente. 

  6.6.2018 
STF SUSPENDE 
VALIDADE DE NORMA 

QUE DETERMINOU 
IMPRESSÃO DE VOTO 
NAS PRÓXIMAS 
ELEIÇÕES
Por maioria, 
STF suspende, 
liminarmente, a 
obrigatoriedade de 
impressão do voto nas 
eleições gerais de 2018. 
Em sessão plenária, oito 
ministros atenderam 
ao pedido da PGR 
em Ação Direita de 
Inconstitucionalidade 
(ADI). A ADI questionou 
a constitucionalidade 
da exigência de 
impressão incluída no 
texto legal, apontando 
que a alteração poderia 
afetar a segurança 
jurídica. Além disso 
representaria retrocesso 
para o processo 
eleitoral por ampliar a 
possibilidade de fraudes 
e ameaçar o sigilo da 
manifestação do eleitor.

  6.6.2018 
PGR PEDE 
REVOGAÇÃO DE 
HABEAS CORPUS 
QUE LIBERTOU 
EX-SECRETÁRIO 
ESTADUAL DE OBRAS 
DO RIO DE JANEIRO
PGR apresenta recurso 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) nesta 
quarta-feira (6), 
pedindo a revogação 
da decisão do ministro 
Gilmar Mendes, que 
concedeu liminar para 
soltar o ex-secretário de 
Obras do Rio de Janeiro 
Hudson Braga. Ele teve 

a prisão preventiva 
substituída por medidas 
cautelares diversas à 
prisão. Braga foi preso 
em dezembro de 2016, 
na Operação Calicute, 
e teve a prisão mantida 
pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

  6.6.2018 
MPF FIRMA ACORDO 
DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA E 
ASSISTÊNCIA MÚTUA 
COM O TCU
Com o objetivo de 
facilitar o intercâmbio 
de informações, 
treinamentos e outras 
ações conjuntas, o 
acordo foi assinado 
pela procuradora-
geral da República, 
Raquel Dodge, e pelo 
presidente do TCU, 
Raimundo Carreiro 
Silva, após sugestões e 
manifestação favorável 
da Câmara de Combate 
à Corrupção do MPF 
(5CCR).

  7.6.2018 
MPF DEFENDE 
CONSTITUCIONALIDADE 
DA CONDUÇÃO 
COERCITIVA EM 
JULGAMENTO NO STF
Em sustentação 
oral, no STF, o vice-
procurador-geral da 
República, Luciano 
Mariz Maia, defende 
a condução coercitiva 
de investigados, desde 
que realizada nos 
termos da Constituição 
e da lei. 

  8.6.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE PRISÕES 
PREVENTIVAS DE 
CINCO INVESTIGADOS 
NAS OPERAÇÕES 
CÂMBIO, DESLIGO E 
FATURA EXPOSTA
PGR encaminha ao STF 
cinco manifestações 
contrárias a pedidos 
apresentados por 
investigados em 
desdobramentos da 
Operação Lava Jato, 
no Rio de Janeiro. 
Os cinco tiveram 
prisões preventivas 
decretadas em 
primeira instância por 
integrarem esquemas 
de criminosos 
investigados nas 
operações Câmbio, 
Desligo e Fatura 
Exposta. 

  9.6.2018 
MPF FIRMA PARCERIA 
COM MINISTÉRIOS 
PÚBLICOS DO 
PARAGUAI E DO 
URUGUAI PARA 
FORTALECER 
COOPERAÇÃO 
JURÍDICA
Durante a Reunião 
Especializada de 
Ministérios Públicos 
do Mercosul (REMPM), 
realizada em Assunção 
no Paraguai, PGR assina 
documento com o 
objetivo de potencializar 
as investigações 
criminais transnacionais, 
principalmente o 
combate à corrupção, 
promovendo a troca de 
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informações de maneira 
eficiente e eficaz.

  11.6.2018 
RAQUEL DODGE 
RECORRE AO 
SUPREMO PARA 
RESTABELECER 
PRISÕES DE ORLANDO 
DINIZ E PAULO VIEIRA 
DE SOUZA
PGR sustenta que as 
prisões atenderam 
aos critérios legais 
e são necessárias à 
instrução processual e à 
manutenção da ordem 
pública.

  12.6.2018 
OPERAÇÃO REGISTRO 
ESPÚRIO: PGR PEDE 
BUSCAS EM GABINETE 
DE DEPUTADA 
FEDERAL
Em atendimento 
a pedido da PGR, 
foram cumpridos 
três mandados de 
busca e apreensão 
em endereços ligados 
à deputada federal 
Cristiane Brasil (PTB/
RJ). As medidas 
cautelares são um 
desdobramento das 
investigações que 
apuram suspeitas de 
irregularidades na 
concessão de registros 
sindicais pela Secretaria 
de Relações do Trabalho, 
Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), e que 
tiveram a primeira fase 
deflagrada no dia 30 
de maio. Pela decisão, 
Cristiane Brasil fica 
proibida de frequentar 

o MTE e de manter 
contato com os demais 
investigados.

  12.6.2018 
PGR DEFENDE AÇÃO 
PENAL PÚBLICA PARA 
ESTUPRO SEGUIDO 
DE MORTE MESMO 
QUE NÃO HAJA 
REPRESENTAÇÃO
PGR reafirma a 
inconstitucionalidade do 
art. 225 do Código Penal. 
O dispositivo condiciona 
o início de uma ação 
penal pública
em casos de estupro 
que resultem em lesão 
corporal grave ou morte
à manifestação de 
vontade da vítima ou de 
seu representante legal. 
Para a PGR, a criação 
dessa condição para 
delitos de “altíssimo 
nível de gravidade 
e de elevado grau 
de reprovabilidade”, 
beneficia somente 
quem praticou o crime. 
Além disso, “constitui 
franca transgressão ao 
postulado da dignidade 
humana e ao princípio 
da proibição da proteção 
deficiente, importante 
vertente do princípio da 
proporcionalidade”. A 
alteração no dispositivo 
é alvo de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) proposta pela 
Procuradoria-Geral da 
República, em 2009.

  13.6.2018 
RAQUEL DODGE 
RECORRE DE DECISÃO 

QUE LIBERTOU 
EMPRESÁRIO ARTHUR 
MACHADO
Em recurso enviado 
ao STF, a PGR pede 
o restabelecimento 
da prisão preventiva 
do empresário 
Arthur Mário Pinheiro 
Machado. Investigado, 
e já denunciado na 
Operação Rizoma, que 
apura desvios de fundos 
de pensão.

  14.6.2018 
PGR CRIA FORÇA-
TAREFA PARA 
ATUAR NO PROJETO 
AMAZÔNIA PROTEGE
PGR designa 23 
procuradores da 
República em nove 
estados para atuar de 
forma conjunta nos 
trabalhos decorrentes 
do projeto Amazônia 
Protege. O grupo vai 
analisar os 1.550 laudos 
periciais produzidos 
na fase 2 do projeto 
e propor ações civis 
públicas contra as 2,3 
mil pessoas e empresas 
identificadas como 
responsáveis por todos 
os desmatamentos com 
área igual ou superior a 
60 hectares registrados 
na Amazônia entre 
agosto de 2016 e julho 
de 2017.

  15.6.2018 
HABEAS CORPUS 
APRESENTADO POR 
TERCEIROS EM FAVOR 
DE LULA NÃO DEVE 
PROSPERAR NO STF, 

DEFENDE PGR
O posicionamento 
foi encaminhado à 
Suprema Corte, em 
contrarrazão ao agravo 
regimental no HC nº 
155.595. No recurso, 
dois advogados 
que não integram a 
defesa técnica do ex-
presidente pedem para 
que Lula aguarde em 
liberdade o trânsito em 
julgado de sua sentença 
condenatória.

  15.6.2018 
PGR DEFENDE 
MANUTENÇÃO DE 
QUEBRA DE SIGILO 
EM AÇÃO CONTRA 
DEPUTADO VANDER 
LOUBET
PGR envia ao STF 
pedido para que seja 
mantida a decisão do 
ministro Edson Fachin, 
a qual levantou o sigilo 
da denúncia contra 
o deputado federal 
Vander Loubet (PT/
MS) e do caixa de sua 
campanha Ademar 
Chagas da Cruz. 

  15.06.2018 
CONFERÊNCIA DAS 
PROCURADORAS 
DA REPÚBLICA 
TEM MAIS DE 100 
PARTICIPANTES
PGR afirma que a 
equidade de gênero 
tem sido fator de 
mudança social. Para 
Raquel Dodge, a 
presença de mulheres 
na promoção da justiça 
tem enfatizado as 
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deficiências na proteção 
de minorias, de 
desvalidos, de crianças 
e adolescentes, tem 
mudado a pauta de 
assuntos prioritários e 
trazido uma perspectiva 
fiel à luta contra a 
violência e a garantia de 
direitos fundamentais 
para todos os cidadãos, 
em uma perspectiva 
que assegure igualdade 
nesta proteção. 

  15.6.2018 
PGR PEDE 
MANUTENÇÃO DE 
PRISÃO PREVENTIVA 
DE DOLEIRO PRESO NA 
OPERAÇÃO CÂMBIO, 
DESLIGO
PGR envia ao STF 
recurso contra a 
decisão do ministro 
Gilmar Mendes, que 
libertou o doleiro 
Antônio Cláudio 
Albernaz Cordeiro. Ele 
foi preso em 2 de maio, 
na Operação Câmbio, 
Desligo, pela suposta 
prática dos crimes de 
organização criminosa, 
lavagem de ativos e de 
evasão de divisas, mas 
em 5 de junho foi solto 
por força de habeas 
corpus (HC). Segundo 
a PGR, as investigações 
apontam para prova de 
materialidade delitiva e 
indícios de autoria em 
relação a Antônio.

  18.6.2018 
“SISTEMA PRISIONAL 
QUE NÃO RECUPERA 
É PROBLEMA DO 

PAÍS INTEIRO”, DIZ 
RAQUEL DODGE 
EM SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL
PGR participa da 
abertura do Seminário 
Internacional de 
Execução Penal, no 
auditório do CNMP. 
O evento discute 
as dificuldades 
enfrentadas pelo 
Estado brasileiro na 
implementação de 
garantias estabelecidas 
internacionalmente 
para o problema 
prisional.

  18.6.2018 
PRIMEIRA 
CONFERÊNCIA 
NACIONAL DAS 
PROCURADORAS 
DA REPÚBLICA 
APROVA PROPOSTAS 
DE PROMOÇÃO 
DE EQUIDADE DE 
GÊNERO NO MPF
Foram aprovadas 
49 propostas sobre 
promoção de 
equidade de gênero. 
As cem participantes 
formularam mais de 
60 propostas durante 
as “Oficinas Nacionais 
- Perspectivas de 
Gênero: a voz da 
mulher no MPF”, que 
aconteceram nos dois 
dias do encontro. Foi 
criada uma comissão 
que será presidida pela 
subprocuradora-geral 
Ela Wiecko para cuidar 
do acompanhamento, 
desdobramentos e da 
implementação dessas 

propostas. O resultado 
da Conferência, 
inclusive a relação 
das propostas, vai 
constar de um caderno 
técnico que está 
sendo preparado, 
com previsão de 
disponibilização na 
sexta-feira (22).

  18.6.2018 
PGR PEDE 
AO SUPREMO 
CONDENAÇÃO DE 
GLEISI HOFFMANN 
E RECEBIMENTO DE 
DENÚNCIA CONTRA 
CIRO NOGUEIRA
PGR envia ao STF 
memorial pedindo 
a condenação da 
senadora Gleisi 
Hoffmann (PT/PR); 
do marido dela, de 
Paulo Bernardo Silva; 
e Ernesto Kugler. Eles 
foram denunciados 
por corrupção 
ativa e lavagem de 
dinheiro. Em outro 
documento, Dodge 
requer o recebimento 
da denúncia contra o 
senador Ciro Nogueira 
(PP/PI), acusado de 
solicitar e receber 
propina no valor de 
R$ 2 milhões da UTC 
Engenharia. 

  19.6.2018 
STF NÃO CONHECE 
HABEAS CORPUS 
DE ENVOLVIDO 
EM ESQUEMA DE 
FRAUDES NO DETRAN 
DE MATO GROSSO
A ministra Rosa Weber 

negou seguimento 
a habeas corpus 
(HC) em favor de 
denunciado em 
esquema de fraudes 
no Departamento 
de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran/MT). 
Na decisão, a ministra 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) aplicou 
o entendimento 
apresentado pela 
PGR, de que o HC nº 
158071, em favor de 
Paulo César Zamar 
Taques, não deve 
ser conhecido, com 
base na Súmula nº 
691 do STF. A norma 
da Corte determina 
que não compete ao 
STF conhecer habeas 
corpus impetrado 
contra decisão 
de relator em HC 
requerido a tribunal 
superior, como é o 
caso em análise. 

  19.6.2018 
PROJETO VAI 
CAPACITAR 
ATORES LIGADOS 
AO RECEBIMENTO 
DE MIGRANTES E 
REFUGIADOS
A Rede de Capacitação 
a Refugiados e 
Migrantes lançou o 
projeto “Atuação em 
rede: capacitação 
dos atores envolvidos 
no acolhimento, 
integração e 
interiorização de 
refugiados e migrantes 
no Brasil”. PGR 
participa da solenidade 
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de abertura do 
evento. Ela ressalta a 
importância da ESMPU 
ser a instituição 
responsável por 
formatar o projeto e 
reunir parceiros para a 
iniciativa.

  20.6.2018 
PGR REAFIRMA 
ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA FIRMAR ACORDO 
DE COLABORAÇÃO 
PREMIADA
Em um segundo 
memorial enviado 
aos ministros do STF, 
a PGR defende que 
a Corte reconheça 
a titularidade plena 
do Ministério Público 
para firmar acordo de 
colaboração premiada. 
O entendimento 
considera o previsto no 
art. 129 da Constituição 
Federal, mas, por 
outro lado, reconhece 
a importância de um 
trabalho conjunto com 
a polícia, respeitando o 
papel assegurado pela 
Constituição a cada 
uma das instituições. 
O assunto é objeto 
de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI), cujo julgamento 
começou no fim do 
ano passado e deve ser 
retomado nesta quarta-
feira.

  20.6.2018 
PGR: NORMAS QUE 
VEDAM VEICULAÇÃO 
DE CRÍTICAS A 

CANDIDATOS VIOLAM 
LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO
“O período eleitoral não 
é diferente de qualquer 
outro período da vida 
nacional, não é um 
período de exceção 
democrática que exija 
regras diferenciadas 
para conter a liberdade 
de expressão no 
país”. Essa foi a 
manifestação da PGR, 
durante julgamento 
de ação proposta pela 
Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio 
e Televisão (Abert) 
contra dispositivos da 
Lei das Eleições (nº 
9.504/1997). As normas
suspensas por liminar 
do Plenário do STF 
em 2010 vedam 
as emissoras de 
veicularem programas 
de humor envolvendo 
candidatos nos três 
meses que antecedem 
as eleições. 

  21.6.2018 
PGR PEDE QUE 
STF ASSEGURE 
CUMPRIMENTO DA 
PENA IMPOSTA AO 
SENADOR IVO CASSOL
PGR pede que o 
STF assegure o 
cumprimento imediato 
da pena do senador 
Ivo Cassol (PP-RO). 
O pedido considera a 
decisão do Plenário do 
STF, que determinou 
a certificação do 
trânsito em julgado 
para início do 

cumprimento de pena 
independentemente da 
publicação do acórdão. 
Na manifestação 
enviada à Corte, Raquel 
Dodge defende que 
seja providenciada a 
imediata execução da 
condenação. Esta é a 
quinta vez que a PGR 
defende que o senador, 
condenado em 2013, 
efetivamente cumpra a 
pena a ele imposta.

  21.6.2018 
“PRECISAMOS LUTAR 
POR LIBERDADE, 
DEMOCRACIA E 
EQUIDADE”, AFIRMA 
RAQUEL DODGE EM 
HOMENAGEM AOS 13 
ANOS DO CNMP
“É preciso celebrarmos 
os 13 anos do CNMP 
e os 30 anos do novo 
Ministério Público. 
Para isso, é importante 
nos coordenarmos 
mais fortemente, 
defendermos as 
garantias que a 
Constituição nos deu, 
sabendo que precisamos 
lutar por liberdade 
e por democracia. 
Estamos reunidos 
aqui hoje para que nos 
concentremos no foco 
do nosso trabalho, que é 
o cidadão”. A afirmação 
é da presidente do 
Conselho Nacional 
do Ministério Público 
e procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, durante o 
evento que celebrou o 
décimo terceiro ano de 

instalação do Conselho, 
realizado na manhã 
desta quinta-feira, 21 
de junho, na sede da 
instituição, em Brasília.

  21.6.2018 
EMISSORAS PODEM 
VEICULAR CRÍTICAS 
E PROGRAMAS DE 
HUMOR ENVOLVENDO 
CANDIDATOS, DECIDE 
STF
Seguindo entendimento 
da PGR, o STF decidiu 
que as normas que 
vedam a veiculação de 
críticas e programas 
de humor envolvendo 
candidatos nos três 
meses que antecedem 
as eleições são 
inconstitucionais. A 
decisão foi na conclusão 
do julgamento de 
ação proposta pela 
Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio 
e Televisão (Abert) 
contra dispositivos da 
Lei das Eleições (nº 
9.504/1997), suspensos 
em 2010, por liminar do 
ministro aposentado 
Ayres Brito, confirmada 
pelo Plenário do STF.

  21.6.2018 
SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL 
SOBRE FAKE NEWS 
TEM PARTICIPAÇÃO 
DA PROCURADORA-
GERAL ELEITORAL
“O antídoto para 
notícias falsas é o 
bom funcionamento 
da imprensa livre, do 
jornalismo profissional, 
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sem embaraço à plena 
liberdade de informação 
jornalística em qualquer 
veículo de comunicação 
social, como dispõe a 
Constituição Federal”, 
afirmou a PGR, na 
abertura do Seminário 
Internacional Brasil e 
União Europeia sobre 
Fake News. Promovido 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) em 
conjunto com a 
Delegação da União 
Europeia no Brasil. O 
vice-procurador-geral 
eleitoral, Humberto 
Jacques, também 
integrou o painel que 
abordou as medidas 
jurídicas e tecnológicas 
relativas às fake news.

  23.6.2018 
PGR E ESMPU 
FIRMAM ACORDO 
DE COOPERAÇÃO 
COM ASSOCIAÇÃO 
DE ESTUDOS 
BRASILEIROS EM 
MACAU, NA CHINA
A parceria é inédita, 
sendo a primeira 
assinada entre a PGR e 
uma entidade chinesa. 
O objetivo é estabelecer 
um marco jurídico para 
intensificar a troca 
de informações, a 
realização de programas 
de pesquisa e o 
intercâmbio científico 
em temas de interesse 
na atuação do Ministério 
Público. 

  25.6.2018 
PGR ENVIA OFÍCIO 

AO PRESIDENTE 
DO SENADO 
PARA SOLICITAR 
MANUTENÇÃO DE 
VETO A DISPOSITIVOS 
DA LEI Nº 13.655/2018
PGR envia ofício ao 
presidente do Senado 
Federal, Eunício Oliveira 
(MDB/CE), em que 
pede a manutenção 
dos vetos a dispositivos 
da Lei nº 13.655/2018. 
De acordo com a 
PGR, se o texto for 
aprovado integralmente, 
a aplicação da lei 
de improbidade 
administrativa seria 
afetada, favorecendo a 
impunidade de agentes 
públicos que praticarem 
irregularidades. A 
Câmara de Combate 
à Corrupção (5CCR) 
também divulgou nota 
técnica na qual analisa 
todos os artigos vetados 
pelo presidente da 
República, Michel Temer 
(MDB), e reafirma 
a necessidade da 
manutenção dos vetos.

  25.6.2018 
CSMPF APROVA 
REGRAS PARA 
CONTINUIDADE DO 29º 
CONCURSO PÚBLICO 
DE PROCURADOR DA 
REPÚBLICA
De acordo com a 
decisão, os candidatos 
negros concorrerão 
a todas as vagas 
oferecidas, somente 
utilizando-se das vagas 
reservadas quando, 
tendo sido aprovados, 

sua classificação for 
insuficiente para 
habilitá-los à nomeação 
no quadro geral de 
candidatos. Para isso, 
a procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, alterará os art. 
18 e 38 da Resolução 
CSMPF nº 169/2016.

  26.6.2018 
PGR DEFENDE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DE DISPOSITIVO DE 
LEI QUE AMPLIOU 
COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA MILITAR
Trata-se do art. 9º 
da Lei nº 13.491/2017, 
que desloca para a 
Justiça Militar da União 
a competência para 
julgar os crimes dolosos 
contra a vida praticados 
por militares das Forças 
Armadas nos casos 
em que as vítimas são 
civis. O assunto é objeto 
de Ação Direita de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) proposta pelo 
Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL).

  26.6.2018 
CNMP E MINISTÉRIO 
DOS DIREITOS 
HUMANOS AVALIAM 
A SITUAÇÃO DO 
ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO NO 
BRASIL
Foi instituído grupo de 
trabalho conjunto entre 
o CNMP e o Ministério 
dos Direitos Humanos 
(MDH) no tocante à 
temática tratada pela 

Comissão da Infância e 
Juventude (CIJ) e pela 
Secretaria Nacional dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (SNDCA). 
A finalidade é avaliar a 
situação do atendimento 
socioeducativo no 
País e as questões 
orçamentárias 
referentes ao assunto. 
A portaria que institui 
o grupo de trabalho 
foi assinada pela 
presidente do CNMP, 
Raquel Dodge, e pelo 
ministro dos Direitos 
Humanos, Gustavo 
Rocha, na sede do 
Conselho, em Brasília. O 
conselheiro e presidente 
da CIJ, Leonardo Accioly, 
também esteve no 
encontro representando 
a comissão.

  26.6.2018 
CNMP E TRF4 
FIRMAM ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO PARA 
COMPARTILHAMENTO 
DE SISTEMAS
O acordo de cooperação 
tem como objetivo 
disponibilizar do 
Sistema Eletrônico 
de Informações 
(SEI) pelo tribunal. 
Também foi firmado 
o termo que permite 
o compartilhamento 
do Sistema Eletrônico 
de Recursos Humanos 
(SERH). Os documentos 
foram assinados pela 
presidente do Conselho, 
Raquel Dodge, e pelo 
presidente do TRF4, 
desembargador 
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Thompson Flores, 
durante a 11ª Sessão 
Ordinária de 2018 do 
Plenário.

  26.6.2018 
EM MANIFESTAÇÃO 
ENVIADA AO 
SUPREMO, PGR 
DEFENDE QUE FIM 
DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL 
OBRIGATÓRIA É 
CONSTITUCIONAL
O tema é discutido 
em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.794, com 
pedido de liminar, 
proposta pela 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em 
Transporte Aquaviário 
e Aéreo, na Pesca e 
nos Portos (Conttmaf), 
que questiona regras 
relativas à contribuição, 
introduzidas pela Lei 
nº 13.467/2017, que 
promoveu a Reforma 
Trabalhista. O art. 1º 
da norma alterou 
diversos dispositivos da 
Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) que 
tratam do pagamento 
e condicionou o 
desconto à autorização 
prévia e expressa dos 
trabalhadores. 

  26.6.2018 
MPF DEFENDE 
RECEBIMENTO DE 
DENÚNCIA CONTRA 
SENADOR CIRO 
NOGUEIRA
Após pedido de 
preferência, a Segunda 

Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
inicia o julgamento 
do recebimento da 
denúncia contra o 
senador Ciro Nogueira 
(PP-PI). O parlamentar 
é acusado pelo 
Ministério Público 
Federal (MPF) de 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, 
juntamente com 
Fernando Mesquita 
de Carvalho Filho, 
Fernando de Oliveira 
Hughes Filho, Sidney de 
Sá das Neves e Ricardo 
Pessoa, presidente 
da UTC Engenharia. 
Este último também é 
acusado de corrupção 
ativa.

  27.6.2018 
PGR PEDE 
DESARQUIVAMENTO 
DE INQUÉRITO 
CONTRA SENADOR 
RICARDO FERRAÇO
PGR apresenta agravo 
regimental ao Supremo 
Tribunal Federal 
(STF), pedindo que o 
ministro Luís Roberto 
Barroso reconsidere a 
decisão monocrática 
que determinou o 
arquivamento do 
inquérito contra o 
senador Ricardo 
Ferraço (PSDB/
ES). O parlamentar 
é investigado por 
falsidade ideológica 
eleitoral, por não ter 
declarado à Justiça 
doação recebida em 
campanha.

  28.6.2018 
PGR DEFENDE 
RECEBIMENTO 
DE DENÚNCIA 
CONTRA DEPUTADO 
JAIR BOLSONARO 
POR RACISMO E 
MANIFESTAÇÃO 
DISCRIMINATÓRIA 
CONTRA 
QUILOMBOLAS, 
INDÍGENAS E 
REFUGIADOS
 O parecer foi enviado 
ao STF no âmbito do 
Inquérito nº 4.694. No 
documento, a PGR 
rebate as alegações 
da defesa de que 
as declarações do 
deputado expressaram 
apenas a opinião 
política do parlamentar, 
proferidas no exercício 
da função, em diálogo 
com seu eleitorado.

  28.6.2018 
EM MANIFESTAÇÃO 
ENVIADA AO 
STF, RAQUEL 
DODGE DEFENDE 
CONSTITUCIONALIDADE 
DO CONTRATO 
DE TRABALHO 
INTERMITENTE
PGR opina pela 
constitucionalidade 
do contrato de 
trabalho intermitente, 
modalidade inserida 
no regime celetista 
pela lei que promoveu 
a Reforma Trabalhista. 
A alteração na 
Consolidação das 
Leis do Trabalho 
(CLT) é questionada 
nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade 
(ADIs) nos 5.806, 5.826 
e 5.829, propostas 
por entidades 
que representam 
trabalhadores de vários 
segmentos. As ADIs são 
de relatoria do ministro 
Edson Fachin.

  29.6.2018 
MPF SOLICITA 
DESARQUIVAMENTO 
DE INQUÉRITO 
CONTRA SENADORES 
EDUARDO BRAGA E 
OMAR AZIZ
PGR volta a questionar 
o arquivamento, pelo 
Supremo (STF), de 
uma investigação em 
andamento do Ministério 
Público Federal (MPF) 
contra os parlamentares 
Eduardo Braga (MDB-
AM) e Omar Aziz 
(PSD-AM). No agravo 
regimental, a PGR pede 
que seja reconsiderada 
a decisão monocrática 
do ministro Alexandre 
de Moraes, que arquivou 
inquérito (nº 4.429) 
sobre o envolvimento 
dos senadores no 
recebimento de R$ 1 
milhão em propina. 
Os valores seriam 
contrapartida para 
favorecer o consórcio 
integrado pelo grupo 
Camargo Corrêa e a 
Construbase.

  29.6.2018 
FIM DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL AUTOMÁTICA 
É CONSTITUCIONAL, 
DECIDE STF
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Por maioria, o 
STF decidiu pela 
constitucionalidade 
da contribuição 
sindical facultativa 
durante o julgamento 
da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.794, seguindo 
entendimento da PGR.

  29.6.2018 
PGR MANIFESTA-SE 
CONTRA RETORNO DO 
DEPUTADO FEDERAL 
JOÃO RODRIGUES AO 
TRABALHO
PGR envia ao ministro 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Roberto 
Barroso manifestação 
para que reconsidere 
decisão liminar em 
favor do deputado 
federal João Rodrigues 
(PSD/SC). A decisão 
atendeu pedido do 
parlamentar para 
cumprir a pena por 
fraude à licitação em 
unidade prisional 
diversa da inicialmente 
determinada pela 
Vara de Execuções 
Penais para que seja 
compatível com o 
regime semiaberto, 
além de autorizar o 
deputado a realizar 
trabalho externo na 
Câmara dos Deputados.

JUL 
2018

  3.7.2018 
PGR RECORRE 
PARA GARANTIR 
CONTINUIDADE DO 
JULGAMENTO DE 
PROCESSO CONTRA 
ANTHONY GAROTINHO 
PELO TRE/RJ
PGR recorre da liminar 
que suspendeu a 
ação penal na qual 
o ex-governador 
do Rio de Janeiro 
Anthony Garotinho foi 
condenado a 9 anos, 
11 meses e 10 dias de 
prisão pela prática dos 
crimes de corrupção 
eleitoral, associação 
criminosa, supressão 
de documento público 
e coação. A PGR pede 
a reconsideração da 
decisão do ministro 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Ricardo 
Lewandowski, tendo 
em vista os reflexos no 
início da execução da 
pena e nas condições 
de elegibilidade de 
Garotinho.

  3.7.2018 
MPF: LISTA SUJA DO 
TRABALHO ESCRAVO 
É LEGÍTIMA E SE 
BASEIA NO PRINCÍPIO 
DA TRANSPARÊNCIA
A criação e a 
divulgação do cadastro 
de empregadores que 
tenham submetido 
trabalhadores ao 
regime análogo 
ao da escravidão 
são legítimas e 
não constituem 
penalidades 

administrativas. Esse 
é o posicionamento 
da PGR em parecer 
enviado ao STF, 
na Arguição de 
Descumprimento de 
Preceito Fundamental 
(ADPF nº 509/
DF), proposta pela 
Associação Brasileira 
de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc). 
A instituição questiona 
a Portaria nº 4/2016, 
dos Ministérios das 
Mulheres, da Igualdade 
Racial, da Juventude e 
dos Direitos Humanos 
e do Trabalho e 
Previdência Social, 
além das já revogadas 
portarias nº 2/2015, nº 
2/2011 e nº 540/2004.

  4.7.2018 
PGR: PRISÃO 
PREVENTIVA DE 
DEPUTADO ESTADUAL 
ENVOLVIDO EM 
ESQUEMA DE 
FRAUDES NO 
DETRAN/MT DEVE 
SER MANTIDA
Em parecer enviado ao 
STF, a PGR manifesta-
se pela manutenção 
da prisão preventiva 
do deputado estadual 
Mauro Savi (PSB/
MT), denunciado com 
outras 57 pessoas 
por envolvimento em 
esquema de fraudes 
no Departamento de 
Trânsito de Mato Grosso 
(Detran/MT). O parecer 
foi apresentado em 
reclamação, ajuizada 
pela Assembleia 
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Legislativa de Mato 
Grosso contra decisão 
do Tribunal de Justiça 
do estado que decretou 
a prisão preventiva do 
parlamentar.

  5.7.2018 
OPERAÇÃO REGISTRO 
ESPÚRIO: MINISTRO E 
PARLAMENTAR SÃO 
ALVOS DA TERCEIRA 
ETAPA
Em atendimento a 
pedido da PGR, foram 
cumpridos mandados 
de busca e apreensão 
na Superintendência 
Regional do Trabalho 
no Rio de Janeiro, no 
Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) e na 
Câmara dos Deputados. 
Essa é terceira fase 
da operação Registro 
Espúrio, que investiga 
concessões irregulares 
de registros sindicais 
pela Secretaria de 
Relações do Trabalho. 
Foram decretadas 
também prisões 
temporárias de três 
envolvidos no esquema.

  5.7.2018 
OPERAÇÃO REGISTRO 
ESPÚRIO: PGR PEDE 
AFASTAMENTO 
DO MINISTRO 
DO TRABALHO E 
EMPREGO, HELTON 
YOMURA
A pedido da PGR, foi 
afastado do exercício 
do cargo o ministro do 
Trabalho e Emprego, 
Helton Yomura. 
Ele é acusado de 

envolvimento em 
concessões irregulares 
de registros sindicais 
pela Secretaria de 
Relações do Trabalho. 
De acordo com a 
decisão do ministro 
Edson Fachin, Yomura 
está proibido de 
frequentar o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE) e de manter 
contato com os 
demais investigados 
ou servidores da pasta. 
Essa proibição foi 
estendida ao deputado 
federal Nelson 
Marquezelli (PTB/
SP), também acusado 
de envolvimento no 
esquema.

  8.7.2018 
PGR ACOMPANHOU 
O ACOLHIMENTO DO 
PEDIDO FEITO PELA 
PRR4 RELATIVO 
À PRISÃO DO EX-
PRESIDENTE LULA
PGR acompanha 
tramitação do novo 
pedido feito pelo 
procurador regional 
da República na 4ª 
Região, José Osmar 
Pumes, ao presidente 
do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, 
Thompson Flores. O 
pedido foi acolhido 
pelo presidente do 
TRF4, que reconheceu 
a procedência das 
razões do Ministério 
Público Federal. A PGR 
reitera a posição da 
instituição, que defende 
a execução da pena 

após a confirmação 
da condenação em 
segunda instância, o que 
garante o duplo grau 
de jurisdição e afasta a 
presunção de inocência, 
dando segurança 
jurídica às decisões 
judiciais.

  9.7.2018 
PGR PEDE AO STJ QUE 
PROCESSE PEDIDO DE 
HABEAS CORPUS DO 
EX-PRESIDENTE LULA
PGR encaminha 
ao STJ documento 
em que defende a 
competência da Corte 
para apreciação de 
habeas corpus (HC) 
do ex-presidente da 
República Luiz Inácio 
Lula da Silva, caso 
tenha sido apresentado 
pela defesa de acordo 
com as normas 
legais vigentes. A 
providência foi tomada 
de forma paralela ao 
acompanhamento da 
atuação do procurador 
regional da República 
José Osmar Pumes 
perante o TFR4. 
Ao acolher os dois 
recursos apresentados 
por Pumes, o relator, 
desembargador João 
Pedro Gebran Neto, 
e o presidente do 
TRF4, desembargador 
Thompson Flores, 
mantiveram a ordem de 
prisão do ex-presidente.

  9.7.2018 
PGR DEFENDE 
CONSTITUCIONALIDADE 

DA REFORMA 
ELEITORAL QUE 
MUDOU REGRA 
DE CÁLCULO DE 
CANDIDATOS ELEITOS
PGR envia 
manifestação ao STF 
em que reconhece a 
constitucionalidade da 
alteração promovida 
pela Reforma Eleitoral 
(Lei nº 13.165/2015) nas 
regras de cálculo dos 
candidatos eleitos na 
disputa proporcional 
(deputados federal, 
estadual e distrital, e 
vereador). Trata-se 
do art. 4º da norma, 
segundo o qual, 
entre os candidatos 
registrados por um 
partido ou coligação, 
estarão eleitos os que 
obtiverem número 
igual ou superior a 
10% do quociente 
eleitoral. O assunto 
é questionado pelo 
Partido Ecológico 
Nacional (PEN) 
na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5.920. Para 
a PGR, a mudança no 
texto da legislação 
eleitoral não ofende 
a democracia 
representativa, a 
soberania popular e o 
sistema proporcional 
delineado na 
Constituição Federal.

  9.7.2018 
NORMAS DO TSE 
QUE TRATAM DA 
ORGANIZAÇÃO 
DAS ZONAS 
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ELEITORAIS SÃO 
CONSTITUCIONAIS, DIZ 
PGR
PGR manifesta-se pela 
constitucionalidade de 
normas do TSE que 
tratam da organização 
das zonas eleitorais. 
Em parecer enviado 
ao STF, a PGR opinou 
pela improcedência 
da ação direta de 
inconstitucionalidade 
proposta pela 
Associação dos 
Magistrados Brasileiros 
(AMB) contra três 
resoluções e uma 
portaria do TSE.

  11.7.2018 
RAQUEL DODGE 
PEDE QUE STJ E 
CNJ INVESTIGUEM 
CONDUTA DE 
DESEMBARGADOR 
QUE CONCEDEU 
LIBERDADE A EX-
PRESIDENTE LULA
PGR pede abertura 
de inquérito 
judicial contra o 
desembargador 
do TRF4 Rogério 
Favreto, pelo crime de 
prevaricação. Segundo 
a PGR, ao agir fora de 
sua jurisdição e sem 
competência para 
conceder e reafirmar 
decisões liminares para 
que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da 
Silva fosse solto, 
o desembargador 
federal - que estava 
de plantão – cometeu 
infração disciplinar 
em um “episódio 

atípico e inesperado 
que produziu efeitos 
nocivos sobre a 
credibilidade da 
Justiça e sobre a 
higidez do princípio da 
impessoalidade, que a 
sustenta”. 

  17.7.2018 
PROCURADORIA-
GERAL DA 
REPÚBLICA: 
MAIS DE 180 MIL 
FEITOS JUDICIAIS 
TRAMITARAM NOS 
PRIMEIROS SEIS 
MESES DE 2018
No primeiro semestre 
do ano judiciário 
de 2018, o número 
de feitos judiciais 
que saíram da 
Procuradoria-Geral da 
República superou em 
quase 4 mil (3.844) o 
total dos que entraram 
na unidade. Foram 
182.454 saídas e 178.610 
entradas. Ao todo 
foram elaboradas, 
no período, 186.825 
manifestações, entre 
denúncias, pedidos 
de diligências e de 
abertura de inquéritos, 
pareceres, recursos e 
contrarrazões, ciência 
de decisões e declínios 
de competência. 
Considerando os 74 
subprocuradores-
gerais da República, 
o número representa 
uma média de 2.524 
manifestações por 
gabinete. Apenas 
o gabinete da 
procuradora-geral da 

República produziu 
4.286 petições, que 
foram encaminhadas 
ao STF, ao STJ e ao 
TSE.

  26.7.2018 
LIMINAR QUE 
AUTORIZA 
CANDIDATURA 
DE DEMÓSTENES 
TORRES AFRONTA 
SOBERANIA DO 
PODER LEGISLATIVO, 
AFIRMA PGR
No entendimento 
da PGR a liminar 
concedida pela 
Segunda Turma do 
STF, que suspendeu 
a inelegibilidade 
do ex-senador 
Demóstenes Torres, 
está na contramão 
da jurisprudência da 
Suprema Corte.

  27.7.2018 
PGR CRIA COMISSÃO 
PARA DECIDIR SOBRE 
VERACIDADE DA 
AUTODECLARAÇÃO 
NO 29º CONCURSO 
PARA PROCURADOR 
DA REPÚBLICA
A veracidade da 
autodeclaração de cor 
preta ou parda dos 
candidatos aprovados 
na primeira fase 
do 29º Concurso 
Público de Procurador 
da República do 
MPF será decidida 
pela Comissão de 
Heteroidentificação, 
criada pela PGR, 
conforme a Portaria nº 
667/2018.

  27.7.2018 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL VAI PEDIR 
RESSARCIMENTO 
DE DINHEIRO 
PÚBLICO USADO 
POR CANDIDATOS 
INELEGÍVEIS 
PGR afirma que o 
Ministério Público vai 
cobrar o ressarcimento 
dos recursos do Fundo 
Partidário e do Fundo 
Especial de Campanha 
usados por candidatos 
com inelegibilidade 
reconhecida pela 
Justiça Eleitoral. A 
cobrança também 
vai incluir os gastos 
públicos com o custeio 
do horário eleitoral 
gratuito de rádio e 
televisão dedicado 
ao candidato. O 
entendimento foi 
firmado em conjunto 
com os integrantes 
do Grupo Executivo 
Nacional da Função 
Eleitoral (Genafe) e os 
procuradores regionais 
eleitorais.

  30.7.2018 
MPF PEDE 
SUSPENSÃO IMEDIATA 
DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE EM TERRA 
INDÍGENA EM MATO 
GROSSO DO SUL
PGR envia reclamação 
ao STF pedindo a 
suspensão imediata 
da sentença da 1ª Vara 
Federal de Dourados 
(MS), que determinou a 
reintegração de posse 
da fazenda Nossa 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018166

LINHA DO TEMPO

Senhora Aparecida, 
em Caarapó (MS), em 
desfavor dos indígenas 
Guarani-Kaiowá.

  31.7.2018 
PGR RECORRE DE 
DECISÕES QUE 
DETERMINARAM 
ARQUIVAMENTO DE 
DOIS INQUÉRITOS SEM 
PEDIDO DO MPF
PGR apresenta dois 
agravos regimentais 
ao STF nesta segunda-
feira (30) pedindo que 
o ministro Dias Toffoli 
reconsidere a decisão 
de arquivar inquéritos 
contra os deputados 
federais Bruno Araújo 
(PSDB/PE) e Daniel 
Vilela (MDB/GO), e o 
ex-governador de Goiás 
Maguito Vilela, pai de 
Daniel. Os parlamentares 
e o ex-governador 
são investigados 
pelo recebimento de 
vantagens indevidas da 
Odebrechet para uso em 
campanhas eleitorais. 

  31.7.2018 
CASO TRIPLEX: PGR SE 
MANIFESTA CONTRA 
RECURSO DE LULA NO 
SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL
PGR envia manifestação 
ao STF contra o agravo 
regimental em que 
o ex-presidente Lula 
questiona decisão 
do ministro Edson 
Fachin, relator do caso 
conhecido como Triplex 
do Guarujá (SP). No 
documento, a PGR 

afirma que a decisão do 
TRF4 – que condenou 
Lula a 12 anos e 1 mês de 
reclusão por corrupção 
passiva e lavagem de 
dinheiro – deve ser 
mantida, e que o pedido 
da defesa é inadmissível 
e não possui 
plausibilidade jurídica. 
O ex-presidente pede 
que seja reconhecido 
efeito suspensivo ao 
recurso extraordinário 
apresentado contra o 
acórdão do TRF4.

  31.7.2018 
PROCESSO CONTRA 
EX-PRESIDENTE LULA 
NO CASO DO SÍTIO 
DE ATIBAIA DEVE 
PERMANECER NO 
PARANÁ, DEFENDE 
PGR
PGR defende no STF a 
manutenção da Justiça 
do Paraná como a 
competente para julgar 
o ex-presidente Lula 
no caso de corrupção 
e lavagem de dinheiro 
envolvendo reformas 
no sítio de Atibaia (SP). 
Por causa da conexão 
do caso com a operação 
Lava Jato, a PGR afirma 
que a ação penal contra 
o réu deve permanecer 
na 13ª Vara Federal de 
Curitiba. A manifestação 
da PGR é em resposta 
a uma reclamação 
constitucional na qual 
Lula pede a remessa 
do processo sobre o 
sítio de Atibaia à Seção 
Judiciária de São Paulo 
(SJ/SP). O argumento 

é de que, ao negar esse 
mesmo pedido, a 13ª 
Vara de Curitiba teria 
afrontado outra decisão 
– de 24 de abril deste 
ano, proferida pela 2ª 
Turma do STF – que 
determinou o envio de 
termos de colaboração 
premiada de executivos 
da Odebrecht à Justiça 
paulista.
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AGO 
2018

  1.8.2018 
PGR SE MANIFESTA 
CONTRA HABEAS 
CORPUS DE EX-
GOVERNADOR DE 
MATO GROSSO DO SUL
PGR envia 
manifestação contrária 
a pedido apresentado 
pelo ex-governador 
de Mato Grosso do Sul, 
André Puccinelli, o seu 
filho, André Puccinelli 
Júnior, e o advogado 
João Paulo Calves, com 
o objetivo de suspender 
as prisões preventivas 
determinadas em 
primeira instância. Os 
três são investigados 
no âmbito da operação 
Lama Asfáltica, que 
apura desvios de 
recursos públicos 
destinados ao 
pagamento de obras 
estaduais e foram 
presos em 20 de julho. 
Pedido semelhante foi 
negado pelo Tribunal 
Regional Federal da 
TRF3 e pelo STJ, que 
já se manifestaram em 
relação à legalidade das 
ordens de prisão.

  1.8.2018 
PONTO FINAL: 
PGR DEFENDE 
MANUTENÇÃO DE 
PRISÃO PREVENTIVA 
DO EMPRESÁRIO JOSÉ 
CARLOS LAVOURAS
PGR posiciona-se 
também contra pedido 
apresentado em 
habeas corpus pelo ex-
presidente da Petrobras 
e do Banco do Brasil 

Aldemir Bendine. 
Lavouras teve pedido 
de prisão deferido pela 
Justiça Federal no Rio 
de Janeiro na operação 
Ponto Final, que 
investiga organização 
criminosa que atuava 
desde os anos 80 no 
setor de transportes. 
Lavouras tem dupla 
cidadania
(brasileira e 
portuguesa)
e está preso em 
Portugal, para onde 
viajou pouco antes de 
ter a prisão decretada. 
Já Bendine, condenado 
em primeira instância 
por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, 
questiona o fato de 
ter recebido prazo 
comum aos demais 
denunciados para 
a apresentação das 
alegações finais.

  1.8.2018 
PGR RECORRE 
PARA GARANTIR 
CONTINUIDADE 
DE AÇÃO CONTRA 
EX-PRESIDENTE 
NACIONAL DO 
PARTIDO DA 
REPÚBLICA
O ex-presidente 
nacional do Partido 
da República (PR) e 
ex-ministro Antônio 
Carlos Rodrigues 
é denunciado pela 
prática dos crimes de 
organização criminosa, 
corrupção passiva 
e sonegação de 
informações eleitorais. 

  2.8.2018 
ELEIÇÕES 2018: PGE 
EMITE ORIENTAÇÕES 
A PROCURADORES 
PARA GARANTIR 
TRATAMENTO 
UNIFORME A PESSOAS 
INELEGÍVEIS
Os documentos 
trazem sugestões 
de parâmetros a 
serem adotados 
pelos procuradores 
na apresentação 
de ações à 
Justiça Eleitoral 
que contestam 
os registros de 
candidaturas. 
Entre eles, está 
o de esclarecer a 
responsabilidade do 
partido e do candidato 
que usarem recursos 
públicos para custear 
campanha de pessoas 
impedidas, pela 
legislação, de se 
candidatarem.

  3.8.2018 
PGR RESSALTA 
ATUAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
NA PROMOÇÃO 
DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA 
ONU
O tema foi destaque 
no discurso da PGR 
sobre os desafios 
do futuro durante o 
encerramento do XIV 
Congresso Estadual 
do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul 
(MP/RS), realizado no 
município de Gramado.
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  4.8.2018 
FURNAS: PGR PEDE 
QUE SUPREMO 
REAVALIE 
ARQUIVAMENTO DE 
INVESTIGAÇÃO DO 
ENVOLVIMENTO DO 
SENADOR AÉCIO 
NEVES (PSDB/MG) EM 
ESQUEMA
O arquivamento do 
inquérito ocorreu sem 
prévio pedido da PGR. 
Aberto em maio de 
2016, o procedimento 
apura suspeitas 
de corrupção e de 
lavagem de dinheiro 
relacionadas à Furnas 
Centrais Elétricas. O 
inquérito foi arquivado 
em junho, após pedido 
do senador, sob o 
argumento de que o 
processo se alongou 
sem conclusões 
que justificassem 
a continuidade das 
investigações.

  6.8.2018 
INQUÉRITO CONTRA 
CLARISSA GAROTINHO 
DEVE PERMANECER 
NA PRIMEIRA 
INSTÂNCIA, AFIRMA 
PGR
PGR apresenta 
manifestação em que 
pede manutenção da 
decisão monocrática 
do ministro Edson 
Fachin, que remeteu 
para a Justiça do Rio 
de Janeiro inquérito 
contra a deputada 
Clarissa Garotinho 
(Pros/RJ). Filha do 
ex-governador do Rio 

Anthony Garotinho, 
ela é acusada de 
resistência e desacato 
contra policiais federais, 
em novembro de 2016, 
quando seu pai foi 
transferido do Hospital 
Souza Aguiar para o 
Hospital Penitenciário 
de Bangu.

  6.8.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE 
IMPRESCRITIBILIDADE 
PARA AÇÕES DE 
RESSARCIMENTO 
DECORRENTES 
DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA
“Este julgamento 
terá enorme impacto 
negativo na defesa do 
patrimônio público, 
caso prevaleça a 
regra da prescrição, 
justamente em um 
momento em que 
a sociedade anseia 
por uma virada 
de paradigma na 
consolidação dos 
instrumentos de 
defesa do interesse 
público, da probidade 
e do efetivo combate 
à corrupção em nosso 
país”. O discurso foi 
feito pela PGR durante 
a abertura do evento 
“Diálogos: a Cooperação 
Internacional no 
Combate à Corrupção”.

  6.8.2018 
MP ELEITORAL 
FIRMA PARCERIA 
COM CONSELHO DE 
PROCURADORES-

GERAIS DE CONTAS 
PARA BARRAR 
FICHAS-SUJAS NAS 
ELEIÇÕES
O Ministério 
Público Eleitoral e o 
Conselho Nacional 
de Procuradores-
Gerais de Contas 
(CNPGC) firmam 
acordo para fortalecer 
a cooperação no 
combate à corrupção. 
A parceria prevê o 
compartilhamento 
de informações para 
facilitar a identificação 
de candidatos 
inelegíveis e dar maior 
efetividade ao combate 
a irregularidades 
eleitorais, como caixa 
dois, compra de votos, 
abuso de poder e uso da 
máquina administrativa. 
Entre as medidas 
previstas no acordo está 
o envio ao MP Eleitoral 
de listas contendo 
os gestores públicos 
com contas julgadas 
irregulares pelos 
Tribunais de Contas de 
Estados e Municípios. O 
termo foi assinado pela 
PGR, e o presidente do 
CNPGC, Ricart César 
Coelho dos Santos, 
durante reunião em 
Brasília, com integrantes 
do Grupo Executivo 
Nacional da Função 
Eleitoral (Genafe) e 
procuradores regionais 
eleitorais de todo o país.

  7.8.2018 
PGR PEDE 
QUE SUPREMO 

REVEJA DECISÃO 
QUE EXTINGUIU 
PUNIBILIDADE AO 
DEPUTADO FEDERAL 
CABO DACIOLO
O deputado federal 
Benevenuto Daciolo 
Fonseca dos Santos 
(Cabo Daciolo
Patriota/RJ) é acusado 
de integrar um grupo 
que cometeu crimes 
durante a greve 
da Polícia Militar e 
dos Bombeiros do 
estado da Bahia, 
em 2012. A anistia 
ao parlamentar foi 
concedida com base 
na Lei nº 13.293/2016, 
que prevê no art. 1º 
anistia a militares 
que “participam 
de movimentos 
reivindicatórios 
por melhorias de 
vencimentos e 
condições de trabalho”.

  7.8.2018 
DECRETO QUE 
DIFICULTA ENTRADA 
DE VENEZUELANOS 
NO PAÍS É 
INCONSTITUCIONAL E 
DEVE SER SUSPENSO, 
DEFENDE PGR
PGR pede a imediata 
suspensão do Decreto 
nº 25.681, editado pelo 
estado de Roraima com 
o propósito de restringir 
o atendimento a 
migrantes. Na prática, 
a medida atingiu os 
venezuelanos que 
tentam ingressar no 
Brasil fugindo da crise 
no país vizinho.
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  7.8.2018 
PGR PEDE 
MANUTENÇÃO 
DE PRISÕES 
PREVENTIVAS DE 
INVESTIGADOS NA 
OPERAÇÃO LAVA JATO 
E DESDOBRAMENTOS
PGR envia três 
manifestações ao 
STF, nas quais pede 
a manutenção das 
prisões preventivas 
de investigados por 
corrupção passiva e 
ativa e por integrarem 
organização criminosa. 
Entre os presos, estão 
o ex-presidente da 
Câmara dos Deputados 
Eduardo Cunha, preso 
na operação Manus, 
desdobramento 
da Lava Jato, por 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. Os 
outros investigados são 
os empresários Miguel 
Iskin e Gustavo Estellita 
Cavalcanti e o chefe 
da Unidade Técnica 
Regional da Agricultura 
de Londrina, órgão 
ligado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento 
(Mapa), Juarez José de 
Santana.

  7.8.2018 
PGR RECEBE 
PROCURADOR-
GERAL DO EQUADOR 
PARA TRATAR 
DE COOPERAÇÃO 
JURÍDICA 
PGR recebe o 
procurador-geral do 
Equador, Edwin Paúl 

Pérez Reina. Durante o 
encontro, foi discutida 
a possibilidade de 
ampliar o memorando 
de entendimento 
firmado por ambas 
as instituições, em 
2015, para intensificar 
a cooperação jurídica 
mútua. 

  8.8.2018 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: 
PARA PGR, DECISÃO 
DO STF EVITA 
RETROCESSO 
NA DEFESA DO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO
Por maioria de votos, 
o STF decide que o 
prazo para as ações 
de ressarcimento 
ao erário em casos 
de improbidade 
administrativa 
dolosamente 
comprovada (quando 
há intenção) é 
imprescritível. O 
resultado seguiu 
entendimento da PGR 
de que estabelecer 
prazo para esse 
ressarcimento contraria 
a Constituição. 
“A decisão evita 
retrocesso na defesa 
do patrimônio público, 
garante a segurança 
jurídica e a integridade 
no uso da coisa pública”, 
afirma Raquel Dodge.

  8.8.2018 
MP ELEITORAL 
QUER IMPEDIR 
QUE CANDIDATOS 
DECLARADOS 

INELEGÍVEIS TENHAM 
ACESSO A RECURSOS 
PÚBLICOS DE 
CAMPANHA
Em reunião conduzida 
pela PGR e o vice-PGE, 
Humberto Jacques de 
Medeiros, integrantes 
do Ministério Público 
Eleitoral definiram 
que vão pedir à 
Justiça que impeça os 
candidatos declarados 
inelegíveis de terem 
acesso aos recursos 
do Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha (FEFC) e 
do Fundo Partidário. 
A medida também 
vale para o tempo 
de propaganda 
eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão, 
que é custeada com 
recursos públicos. A 
tese será defendida 
pelos procuradores 
nos processos de 
contestação do 
registro de candidatura 
requerido por pessoas 
que não se enquadram 
nos critérios de 
elegibilidade. 

  8.8.2018 
REDE IBERO-
AMERICANA DE 
PROCURADORES 
CONTRA A 
CORRUPÇÃO SE 
REÚNE PELA 
PRIMEIRA VEZ EM 
BRASÍLIA
Os representantes 
designados como 
pontos de contato dos 
Ministérios Públicos 

e Fiscalías divulgam 
uma carta aberta 
se comprometendo 
a estabelecer 
mecanismos de 
simplificação e de 
compartilhamento 
de informações para 
reprimir os crimes 
do colarinho branco. 
O anúncio ocorreu 
no encerramento da 
primeira reunião de 
trabalho da rede, que 
foi antecedida pelo 
evento “Diálogos: 
A Cooperação 
Internacional no 
Combate à Corrupção”, 
realizado na 
Procuradoria-Geral da 
República, em Brasília. 
No encerramento 
da reunião, a PGR 
destaca a relevância 
da aproximação entre 
os países latino-
americanos que, 
segundo ela, ainda não 
superaram marcas 
como a injustiça social 
e a aplicação seletiva da 
Justiça. 

  9.8.2018 
CONSELHO 
SUPERIOR DO MPF 
APROVA PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA PARA 
2019
De forma unânime, 
o Conselho Superior 
do Ministério Público 
Federal (CSMPF) 
aprovou a proposta 
orçamentária do 
MPF para o exercício 
financeiro de 2019, no 
valor de R$ 4 bilhões. 
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A proposta obedece 
aos parâmetros 
fixados pela Emenda 
Constitucional 
95/2016 e os limites 
estabelecidos 
pela Secretaria de 
Orçamento Federal. 

  9.8.2018 
INQUÉRITO QUE 
INVESTIGA SENADOR 
JOSÉ SERRA DEVE 
SER REMETIDO À 
JUSTIÇA FEDERAL DE 
SP, REAFIRMA PGR
Em manifestação 
enviada ao STF, a PGR 
afirma que há novos 
elementos, obtidos por 
meio de cooperação 
internacional, 
que necessitam 
ser detalhados e 
analisados. O inquérito 
apura o possível 
recebimento de 
vantagens indevidas 
referentes à construção 
do Rodoanel Sul, em 
São Paulo.

  10.8.2018 
LAVA JATO: PGR PEDE 
COMPARTILHAMENTO 
DE INFORMAÇÕES 
PARA SUBSIDIAR 
AÇÕES DE 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA
Em cerca de 20 
manifestações enviadas 
ao STF, a PGR solicita 
o compartilhamento 
de informações 
que integram 
procedimentos em 
andamento na Corte 
com unidades do MPF 

e do Ministério Público 
Estadual em primeira 
instância. Trata-se 
de depoimentos, 
termos de colaboração 
premiada e outras 
provas que se referem 
a investigações 
decorrentes da 
operação Lava 
Jato. O objetivo do 
compartilhamento 
é subsidiar a 
instauração de ações 
de improbidade 
administrativa contra 
os agentes públicos 
e outras pessoas 
envolvidas com as 
práticas. A maior parte 
dos casos, 11 deles, deve 
ter como destino a 
Força-Tarefa da Lava 
Jato no Paraná.

  10.8.2018 
MPF DEFENDE 
PRISÃO PREVENTIVA 
DE ENVOLVIDOS EM 
DESVIO DE RECURSOS 
NO DETRAN DE MATO 
GROSSO
A atuação acontece 
no STF e no STJ. De 
acordo com o MPF, 
os pedidos de habeas 
corpus apresentados 
nos tribunais superiores 
não deveriam ser 
conhecidos porque 
não tiveram os 
méritos analisados em 
instâncias inferiores
contrariando a Súmula 
691 do Supremo. 
As manifestações 
apontam ainda que 
as prisões preventivas 
se justificam pela 

gravidade dos crimes 
cometidos
como organização 
criminosa, corrupção 
ativa e passiva, e 
lavagem de dinheiro
e pela possibilidade 
de interferência 
dos acusados nas 
investigações em razão 
do grande poder de 
influência local que 
ainda exercem.

  10.8.2018 
PGR: LEIS ESTADUAIS 
QUE ESTABELECEM 
LIMITES À COBRANÇA 
DE DIREITOS 
AUTORAIS SÃO 
INCONSTITUCIONAIS
PGR manifesta-se pela 
inconstitucionalidade 
de leis de Mato Grosso 
e do Amazonas que 
isentaram organizações 
filantrópicas do 
pagamento da taxa 
de direito autoral 
pelo uso de obras 
musicais arrecadada 
pelo Escritório Central 
de Arrecadação e 
Distribuição (Ecad). 
Para Raquel Dodge, ao 
estabelecer limites à 
cobrança de direitos 
autorais, as leis 
estaduais invadiram 
competência privativa 
da União para legislar 
sobre a matéria.

  13.8.2018 
LEI QUE AUTORIZA 
PRORROGAÇÃO 
DE CONCESSÕES 
FERROVIÁRIAS 
SEM CRITÉRIOS 

ADEQUADOS É 
INCONSTITUCIONAL, 
AFIRMA PGR
PGR propôs 
Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
contra a Lei nº 
13.334/2016, que 
estabelece diretrizes 
gerais para a 
prorrogação antecipada 
de contratos de 
concessão ferroviária. 
Segundo a PGR, a lei 
contém dispositivos 
que contrariam 
os princípios 
constitucionais 
da eficiência, da 
impessoalidade, 
da moralidade e 
da razoabilidade, 
além de violar a 
regra da licitação 
e comprometer a 
qualidade dos serviços 
oferecidos à sociedade.

  13.8.2018 
CNMP E MINISTÉRIO 
DA SEGURANÇA 
PÚBLICA ASSINAM 
INSTRUMENTO DE 
COLABORAÇÃO PARA 
AMPLIAÇÃO DO 
SINALID
O Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP), representado 
pela presidente 
Raquel Dodge, e o 
Ministério da Segurança 
Pública, representado 
pelo ministro Raul 
Jungmann, assinaram 
instrumento de 
colaboração com o 
objetivo de ampliar 
o Sistema Nacional 
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de Localização e 
Identificação de 
Desaparecidos (Sinalid). 

  14.8.2018 
PGR DEFENDE 
COMPETÊNCIA 
DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA 
PROPOR AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA E GARANTIR 
FORNECIMENTO DE 
REMÉDIOS
PGR envia 
manifestação aos 
ministros do STF 
em que defende 
a legitimidade do 
Ministério Público (MP) 
para ajuizar ação civil 
pública com o objetivo 
de obrigar a rede de 
saúde pública dos 
estados a fornecerem 
medicamentos 
a pessoas 
individualizadas. O 
tema é objeto de um 
processo em que o 
estado de Minas Gerais 
questiona ação iniciada 
pelo MP estadual a fim 
de conseguir remédios 
para uma paciente. O 
argumento é de que 
caberia à Defensoria 
Pública esse tipo de 
atuação. Para a PGR, 
por se tratar de questão 
relacionada à saúde, 
que tem natureza de 
direito indisponível, 
o MP é, sim, órgão 
competente para atuar 
nesses casos.

  14.8.2018 
PGR PEDE AO STF QUE 
ENVIE DENÚNCIAS 

CONTRA HÉLIO 
COSTA E VALDEMAR 
COSTA NETO PARA 
JUSTIÇA FEDERAL EM 
CURITIBA
PGR envia ao STF 
agravo regimental 
contra a decisão 
monocrática do 
ministro Celso de 
Mello, que encaminhou 
denúncias contra 
o ex-senador Hélio 
Costa e o ex-deputado 
federal Valdemar Costa 
Neto para a Justiça 
Eleitoral de Minas 
Gerais e de São Paulo, 
respectivamente. A 
PGR pede que a decisão 
seja reconsiderada. Em 
caso negativo, que seja 
enviada para análise da 
Segunda Turma. Além 
disso, requer o envio 
dos autos contra os dois 
políticos para a 13ª Vara 
Federal de Curitiba.

  14.8.2018 
RAQUEL DODGE 
DEFENDE 
CELERIDADE E RIGOR 
NAS DECISÕES SOBRE 
INELEGIBILIDADE E NA 
ANÁLISE DE CONTAS 
ELEITORAIS
PGR defende que a 
Justiça Eleitoral seja 
célere e rigorosa na 
análise dos critérios 
de elegibilidade e na 
correta aplicação dos 
recursos públicos de 
campanha. “É tarefa 
da Justiça Eleitoral 
anunciar ao eleitor, o 
quanto antes e com 
segurança jurídica, 

quem são os reais 
concorrentes, ou seja, 
os que têm capacidade 
eleitoral passiva e 
podem ser votados, 
segundo a lei vigente”, 
pontuou a PGE, 
durante a posse da 
ministra Rosa Weber na 
presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
A ministra é a primeira 
mulher a comandar 
uma eleição geral como 
presidente da Corte.

  15.8.2018 
PARA STF, MP TEM 
LEGITIMIDADE PARA 
AJUIZAR AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA VISANDO 
AO FORNECIMENTO 
DE REMÉDIO PELO 
ESTADO
O Ministério Público 
é parte legítima para 
ajuizamento de Ação 
Civil Pública (ACP) que 
vise o fornecimento de 
remédio a portadores 
de determinadas 
doenças. Com essa 
tese, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
reconheceu, nesta 
quarta-feira (15), 
por unanimidade, a 
legitimidade do MP 
para ajuizar ACP com 
o objetivo de obrigar 
a rede de saúde 
pública a fornecer 
medicamentos 
a pessoas 
individualizadas.

  15.8.2018 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL IMPUGNA 

PEDIDO DE REGISTRO 
DA CANDIDATURA DE 
LULA
PGR apresenta 
impugnação ao registro 
de candidatura de 
Luiz Inácio Lula da 
Silva para o cargo 
de presidente da 
República pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT). 
Raquel Dodge afirma 
que o requerente 
não é elegível, pois 
foi condenado 
criminalmente em 
segunda instância, no 
âmbito da operação 
Lava Jato, em janeiro 
de 2018. Segundo a 
Lei da Ficha Limpa, 
esse fato retirou dele 
a capacidade eleitoral 
passiva.

  16.8.2018 
PRAZO PARA DEFESA 
DE LULA CONTESTAR 
IMPUGNAÇÃO DEVE 
CONTAR A PARTIR 
DE 15 DE AGOSTO, 
DEFENDE MP 
ELEITORAL
Em requerimento, 
Raquel Dodge pede que 
o prazo para a defesa 
do ex-presidente 
Lula apresentar 
contestação à ação 
de impugnação do 
registro da candidatura 
à presidência da 
República seja contado 
a partir da noite de 15 
de agosto. O objetivo é 
assegurar celeridade 
e efetividade ao 
procedimento. O pedido 
tem como fundamento 
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o fato de, ainda nesta 
quarta-feira, a defesa 
de Lula ter apresentado 
petição nos autos da 
ação proposta pelo 
Ministério Público 
Eleitoral.

  16.8.2018 
MPF PEDE 
RESTABELECIMENTO 
DE EXECUÇÃO DA 
PENA DO DEPUTADO 
JOÃO RODRIGUES
PGR requer ao STF 
o restabelecimento 
da decisão que 
determinou o início do 
cumprimento da pena 
à qual foi condenado 
o deputado federal 
João Rodrigues (PSD/
SC). Determinada 
pela Primeira Turma 
do STF, a medida foi 
suspensa há dois dias 
por decisão liminar 
do ministro Rogério 
Schietti, do Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ). Em outra frente, 
o subprocurador-
geral da República 
Francisco Sanseverino 
entrou com agravo 
questionando a 
competência do STJ 
para atuar no caso, que 
deveria ser definido 
pelo Supremo.

  16.8.2018 
PGR: SÚMULA DO 
TST QUE TRATA DA 
TERCEIRIZAÇÃO 
EXPRESSA 
JURISPRUDÊNCIA 
CONSOLIDADA
Em sustentação oral 

na sessão no STF, a 
procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, defendeu a 
validade do enunciado 
da Súmula nº 331 do 
Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). 
A norma, que trata 
da terceirização de 
serviços, vem sendo 
aplicada em decisões 
da Justiça do Trabalho 
para restringir a prática 
em parte das atividades 
realizadas por diversas 
empresas.

  17.8.2018 
PGR PEDE AO 
SUPREMO QUE NEGUE 
EXTENSÃO DE HC 
A ENVOLVIDOS EM 
FRAUDES NO DETRAN 
DE MATO GROSSO
PGR pede que seja 
indeferida a extensão 
do habeas corpus 
concedido pelo ministro 
Dias Toffoli
que substituiu a 
prisão preventiva do 
empresário Valter 
Kobori por medidas 
cautelares alternativas
a Mauro Savi, a Pedro 
Jorge Zamar Taques e 
a Paulo Cesar Zamar 
Taques. Os quatro 
foram denunciados 
por envolvimento 
em fraudes no 
Departamento de 
Trânsito de Mato Grosso 
(Detran/MT). A PGR 
reitera o pedido de 
reforma desta decisão. 
Requer, ainda, que a 
extensão do HC a Pedro 

e Paulo Taques seja 
apreciada somente 
depois de reformada, 
pela relatora, ministra 
Rosa Weber, a decisão 
de soltar o empresário. 
Isso não sendo possível, 
Raquel Dodge solicita 
que o caso seja 
apreciado pela Primeira 
Turma.

  17.8.2018 
PGR PEDE QUE 2ª 
TURMA DO STF 
RECONSIDERE 
DECISÃO E 
MANTENHA PRISÃO 
DE JOSÉ DIRCEU
PGR solicita a 
revogação de decisão 
da Segunda Turma do 
STF que concedeu, de 
ofício, liberdade ao ex-
ministro José Dirceu. 
Ao se manifestar no 
caso, a PGR considerou 
decisão do TRF4 
que negou envio de 
recurso de Dirceu 
ao STF e admitiu a 
análise apenas pelo 
STJ de recurso no que 
se refere ao valor do 
dano a ser pago. Foi 
com base na possível 
admissibilidade desses 
recursos pelo TRF4 
que os ministros 
concederam liberdade 
ao ex-ministro.

  20.8.2018 
R$ 51 MILHÕES: PGR 
REBATE TENTATIVA 
DE GEDDEL DE 
IMPEDIR AUDIÊNCIAS 
EM AÇÃO PENAL
PGR requer a rejeição 

de um recurso 
apresentado pela 
defesa do ex-ministro 
Geddel Vieira Lima 
com o propósito de 
impedir a realização de 
audiências no âmbito 
da ação penal na qual 
ele responde pelos 
crimes de lavagem de 
dinheiro e organização 
criminosa. Por ordem 
do relator do caso, 
ministro Edson Fachin, 
deverão ser ouvidas 
testemunhas nas 
cidades de Brasília (DF), 
Salvador (BA) e São 
Paulo (SP) como parte 
da instrução processual 
do caso. Ao réu, que 
está preso no Complexo 
da Papuda, em 
Brasília, foi assegurada 
a possibilidade de 
acompanhar as 
audiências por meio de 
videoconferência.

  20.8.2018 
MULHERES NO 
JUDICIÁRIO: 
PAUTA DE GÊNERO 
É GARANTIA DE 
DIREITOS HUMANOS, 
AFIRMA PGR
“A reivindicação 
das mulheres não é 
apenas por igualdade 
de tratamento e de 
oportunidades, mas 
também por vedações 
a discriminação e 
afrontas”. A afirmação 
é da procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, e foi feita 
durante a abertura do 
Seminário “Elas por 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018 173

LINHA DO TEMPO

Elas”, nesta segunda-
feira (20) no Supremo 
Tribunal Federal 
(STF). Promovido pelo 
Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), o 
encontro abordou a 
temática da Mulher 
no Poder Estatal e, 
além da PGR, contou 
com as presenças 
das presidentes do 
STF, do Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE), respectivamente, 
Carmén Lúcia, Laurita 
Vaz e Rosa Weber, bem 
como da advogada-
geral da União, Grace 
Mendonça e da 
procuradora-geral 
do Ministério Público 
perante o Tribunal 
de Contas da União, 
Cristina Machado.

  20.8.2018 
ELEIÇÕES 2018: 
PGR REAFIRMA 
CONSTITUCIONALIDADE 
DE COTA PARA 
CANDIDATURAS 
FEMININAS
Em manifestação 
enviada ao STF, a PGR 
volta a defender a 
constitucionalidade das 
cotas para candidaturas 
femininas nas 
eleições, no patamar 
mínimo de 30%, e da 
destinação de valores 
do Fundo Partidário 
no mesmo percentual. 
A PGR apresenta o 
posicionamento em 
um parecer contra 

a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI nº 3.986), proposta 
pelo Partido Social 
Cristão (PSC), que 
pretende acabar com 
ações afirmativas de 
gênero na política 
brasileira.

  20.8.2018 
PGR PEDE AO STF QUE 
MANTENHA PRISÃO 
PREVENTIVA DO 
EX-MINISTRO GEDDEL 
VIEIRA LIMA
Para a PGR, a petição 
não deve ser conhecida 
pelo fato de que, 
por unanimidade, os 
cinco ministros da 
Segunda Turma do 
STF reafirmaram, 
recentemente, a prisão 
preventiva de Geddel 
Vieira Lima.

  20.8.2018 
PGR PEDE 
DESARQUIVAMENTO 
DE INQUÉRITOS 
CONTRA AÉCIO NEVES 
E JORGE VIANA, E 
RETORNO DE JOSÉ 
DIRCEU À PRISÃO
PGR apresenta aos 
ministros da Segunda 
Turma do STF dois 
memoriais sobre 
processos. Um deles, 
enviado em 17 de 
setembro, pede a 
revogação da decisão 
que concedeu habeas 
corpus (HC) de ofício 
em favor do ex-
ministro José Dirceu. 
O outro, entregue em 
20 de agosto, é contra 

os arquivamentos ex 
officio dos inquéritos 
que investigam os 
senadores Aécio Neves 
(PSDB/MG) e Jorge 
Viana (PT/AC).

  21.8.2018 
PGR REÚNE-SE COM A 
PRESIDENTE DO STF E 
DO CNJ
PGR discute com a 
presidente do CNJ, 
Cármen Lúcia, acordo 
de cooperação técnica 
para que membros 
do Ministério Público 
(MP) tenham acesso ao 
Cadastro Nacional de 
Presos, desenvolvido 
pelo CNJ, por meio 
do Banco Nacional de 
Monitoramento de 
Prisões (BNMP 2.0). 

  21.8.2018 
PGR RECORRE 
PARA MANTER NO 
SUPREMO INQUÉRITO 
QUE APURA CRIME 
ELEITORAL
O crime de falsidade 
ideológica eleitoral 
previsto no art. nº 350 
do Código Eleitoral está 
entre os que podem 
ser relacionados ao 
exercício parlamentar 
para fins de definição 
de foro por prerrogativa 
de função. A tese 
foi defendida pela 
PGR, em um recurso 
apresentado ao 
ministro Dias Tofolli, 
relator de um inquérito 
que tem como alvos 
um deputado federal 
e um senador. O 

pedido é para que 
seja reconsiderada a 
decisão de enviar para 
o Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí, as 
investigações que 
apuram o envolvimento 
de Átila Lira (PSB/PI) 
na prática criminosa 
ocorrida na campanha 
de 2014.

  21.8.2018 
SEGURANÇA PÚBLICA 
É TEMA PRIORITÁRIO 
PARA O MINISTÉRIO 
PÚBLICO BRASILEIRO, 
DIZ RAQUEL DODGE
Raquel Dodge participa 
da abertura do 12º 
Encontro do Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP). 
Realizado em Brasília, 
o evento reúne cerca 
de 700 participantes, 
entre pesquisadores, 
representantes dos 
setores público e 
privado, policiais e 
membros do sistema de 
justiça criminal a fim de 
debater as mudanças 
necessárias para a 
melhoria da segurança 
pública no país. A PGR 
destacou que o tema 
é considerado uma 
prioridade no trabalho 
desenvolvido pelo 
CNMP e também pelos 
Ministérios Públicos de 
todo o Brasil.

  21.8.2018 
#JUNTOSPELA-
EDUCAÇÃO: MP 
BRASILEIRO PRIORIZA 
ATUAÇÃO PARA 
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GARANTIR APLICAÇÃO 
DE RECURSOS 
DO FUNDEB NA 
EDUCAÇÃO
É uma prioridade 
absoluta do Ministério 
Público brasileiro zelar 
pelo cumprimento 
da sentença judicial 
que, em ação civil 
pública, determinou 
que sejam aplicados 
mais de 90 bilhões 
exclusivamente em 
serviços de educação 
os recursos do Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento 
da Educação Básica 
e de Valorização 
dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). 
O compromisso 
está firmado em 
memorando de 
entendimento 
assinado pela PGR 
representando o MPF, 
e pelo presidente do 
Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais 
(CNPG), Benedito Torres 
Neto, representando os 
MPs estaduais. 

  21.8.2018 
PGR REITERA 
DENÚNCIA CONTRA 
DEPUTADO DO 
RN POR CHEFIAR 
ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA QUE 
DESVIOU MAIS DE R$ 
19 MILHÕES
PGR envia ao STF 
manifestação na qual 
reitera denúncia contra 
o deputado estadual no 
Rio Grande do Norte 

Ricardo Motta (PSB), 
e pede que ela seja 
recebida pela Corte. A 
PGR requer, ainda, que 
seja certificado perante 
a Secretaria Judiciária 
se foi cumprido o 
despacho que deferiu 
o compartilhamento 
de provas, feito pelo 
Ministério Público 
do Estado do Rio 
Grande do Norte. 
O parlamentar é 
acusado de chefiar 
organização criminosa 
que atuou no Instituto 
de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio 
Grande do Norte 
(Idema) e desviou mais 
de R$ 19,3 milhões 
entre janeiro de 2013 e 
dezembro de 2014.

  22.8.2018 
LEI QUE DESTINA 
RECURSOS 
DO DESPORTO 
UNIVERSITÁRIO 
À FEDERAÇÃO 
DE RORAIMA É 
INCONSTITUCIONAL, 
AFIRMA PGR
Para a PGR, é 
inconstitucional o art. 
4º da Lei Estadual nº 
1.173/2017, de Roraima. 
O dispositivo, aprovado 
pela Assembleia 
Legislativa, assegura à 
Federação Universitária 
de Esportes de 
Roraima (Fuerr) o 
repasse de 5% dos 
recursos federais 
destinados ao desporto 
universitário, até a 

primeira quinzena do 
mês de março do ano 
subsequente. 

  22.8.2018 
FORÇA-TAREFA 
DO MPF VAI ATUAR 
NO COMBATE À 
MACROCRIMINALIDADE 
NA AMAZÔNIA
PGR cria a Força-Tarefa 
Amazônia. O grupo, 
formado inicialmente 
por seis procuradores 
da República lotados 
em estados da 
Amazônia Legal, vai 
atuar no combate 
à mineração ilegal, 
ao desmatamento, 
à grilagem de terras 
públicas, à violência 
agrária e ao tráfico de 
animais silvestres. A FT 
Amazônia terá prazo 
de 18 meses para atuar.

  23.8.2018 
PROJETO “DIÁLOGO 
CIDADÃO”: MP 
REMEMORA HISTÓRIA 
DA INSTITUIÇÃO NA 
CONSTITUINTE
PGR participa da 
abertura do evento 
que reúne membros 
que participaram 
da elaboração e da 
inclusão do Ministério 
Público na Constituição 
Federal de 1988 
para rememorar os 
debates e discussões 
realizados durante a 
Assembleia Nacional 
Constituinte, bem com 
seus bastidores. O 
“Talk show sobre os 30 
anos da Constituição: 

o Ministério Público 
na Constituinte” 
ocorreu no auditório 
do Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP), em Brasília. 

  24.8.2018 
MP ELEITORAL 
IDENTIFICA 1.077 
PEDIDOS DE REGISTRO 
DE CANDIDATURA COM 
IRREGULARIDADE EM 
TODO O PAÍS
O Ministério Público 
Eleitoral divulga balanço. 
Foram identificadas 
irregularidades 
em 1.077 registros 
de candidaturas, o 
que equivale a 5% 
dos cerca de 20 mil 
disponibilizados pela 
Justiça Eleitoral em 
todo o país. O dado 
é parcial e considera 
as contestações 
apresentadas até 
20 de agosto em 
relação a candidaturas 
majoritárias e 
proporcionais. No 
mesmo período
de 15 a 20 deste mês
foram apresentadas 310 
ações de impugnação 
de registros e 767 
pedidos de diligências. 
O MP Eleitoral tem se 
preparado para atuar de 
forma célere, efetiva e 
uniforme nas eleições, 
a fim de assegurar 
respostas claras e 
firmes à população. 

  24.8.2018 
PGR RECORRE DE 
DECISÃO DO STF QUE 
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ARQUIVOU INQUÉRITO 
CONTRA DEPUTADO 
BETO MANSUR
O arquivamento foi 
determinado pelo 
relator, o ministro 
Gilmar Mendes, no 
início do mês de agosto, 
sem manifestação 
prévia do MPF. Para 
a PGR, a medida fere 
entendimento do 
próprio STF. O inquérito 
decorre de informações 
concedidas em 
depoimentos prestados 
por executivos da 
Construtora Odebrecht 
após acordo de 
colaboração premiada. 
O procedimento 
investigatório apura se 
o parlamentar recebeu 
vantagens indevidas 
da empresa, bem 
como, se parte dos R$ 
550 mil repassados 
pela empresa não 
foi contabilizada na 
prestação de contas 
da campanha eleitoral 
de 2014. 

  27.8.2018 
REGISTRO ESPÚRIO: 
PGR DENUNCIA 
26 PESSOAS POR 
ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA NO 
MINISTÉRIO DO 
TRABALHO
O grupo é acusado de 
fazer negociações ilícitas 
de registros sindicais. 
Entre os denunciados 
estão o ex-ministro 
do Trabalho, Helton 
Yomura, o presidente 
do PTB, Roberto 

Jefferson, cinco 
deputados federais, 
além de servidores e ex-
servidores da pasta. Os 
fatos foram investigados 
na Operação Registro 
Espúrio deflagrada 
após investigações que 
duraram cerca de um 
ano e foram iniciadas 
após apresentação de 
uma notícia-crime. 

  27.8.2018 
PGR REITERA PEDIDO 
PARA QUE INQUÉRITO 
ENVOLVENDO JOSÉ 
SERRA SEJA ENVIADO 
À JUSTIÇA FEDERAL 
EM SÃO PAULO
Em memorial enviado 
aos ministros da 2ª 
Turma do Supremo 
Tribunal Federal 
STF, a PGR reforça 
a necessidade de 
que o inquérito que 
apura o envolvimento 
do senador José 
Serra (PSDB/SP) em 
irregularidades nas 
obras do Rodoanel 
Sul seja enviado para 
a Justiça Federal, 
em São Paulo. No 
documento, a PGR 
afirma que há novos 
elementos, obtidos por 
meio de cooperação 
internacional, que 
necessitam ser 
detalhados e analisados, 
o que deve ser feito em 
primeira instância, uma 
vez que, considerando 
a restrição do foro por 
prerrogativa de função, 
a Suprema Corte não 
é mais competente 

para o processamento 
do caso. E que os fatos 
investigados se referem 
ao período em que José 
Serra era governador 
de São Paulo, não tendo 
relação com o atual 
mandato. 

  27.8.2018 
MPF E REINO UNIDO 
FIRMAM MEMORANDO 
QUE VISA FORTALECER 
COOPERAÇÃO PARA 
PROTEÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS
O documento foi 
assinado pela PGR 
e pelo embaixador 
britânico, Vijay 
Rangarajan, durante 
cerimônia realizada na 
sede da Procuradoria-
Geral da República, em 
Brasília. O acordo prevê 
a formação de um 
grupo de trabalho para 
discutir e implementar 
programas de 
cooperação que 
contenham metas 
definidas e cujos 
objetivos sejam de 
possibilitar a troca das 
melhores práticas, 
serviços e tecnologias 
na área de diretos 
humanos e cidadania. 
Além disso, estipula 
o compartilhamento 
de experiências e a 
realização de visitas 
técnicas. 

  29.8.2018 
NORMA SOBRE TEMPO 
DE PROPAGANDA 
ELEITORAL ENTRE 
PARTIDOS POLÍTICOS É 

CONSTITUCIONAL, DIZ 
PGR
PGR envia ao STF 
parecer pelo não 
conhecimento e, 
no mérito, pela 
improcedência 
da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) proposta pelos 
partidos Progressista 
e Podemos. A ação 
questiona a norma 
eleitoral que estabelece 
a repartição do tempo 
de propaganda eleitoral 
entre os partidos 
políticos, tendo como 
critério a representação 
de cada agremiação na 
última eleição.
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