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APRESENTAÇÃO

O primeiro ano da gestão do procurador-geral da República, Augusto Aras, à frente do Ministério 

Público da União foi marcado pela adoção de medidas que impulsionaram o combate à macrocriminali-

dade, ampliaram a transparência e priorizaram o fechamento de acordos que permitissem desvendar e 

debelar atos criminosos ainda impunes.

Buscou-se aumentar a produtividade, o que foi alcançado devido à gestão descentralizada e sem per-

sonalismos, com apreço pela independência de atuação e pela serenidade no exercício do cargo, e com o 

respeito devido às instituições da República.

Cumprindo sua missão constitucional, o MPF procurou estar presente de norte a sul do país e em 

todas as áreas sensíveis da sociedade, seja na defesa de direitos humanos, do erário, do meio ambiente, 

dos povos indígenas, da ordem econômica etc.

Foi reduzido o acervo de processos de natureza penal, constitucional e eleitoral em cerca de 60%, dan-

do andamento a antigos feitos e mantendo em dia a celeridade e a dinâmica dos novos procedimentos.

No período de um ano, foram propostas 64 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) contra leis 

federais e estaduais, e oferecidas 360 manifestações em outras ADIs, cabendo registrar que tal iniciativa 

é fundamental para manter a essência e a efetividade de nossa Carta Magna.

O Gabinete do Procurador-Geral produziu 43.139 pareceres para subsidiar decisões dos Tribunais 

Superiores e órgãos externos, como Polícia Federal e Ministérios. Foram apresentadas denúncias contra 

92 pessoas, entre as quais governador, parlamentares, magistrados e conselheiros de Tribunais de Con-

tas; abertos 121 novos inquéritos e decretadas as prisões de 27 investigados. Também foram firmados 19 

acordos de colaboração a fim de romper a malha de corrupção ainda existente, com multas que supera-

ram R$ 3 bilhões.

Em matéria Eleitoral, houve 7,6 mil manifestações, sendo 898 recursos para coibir fraudes no campo 

político.

A PGR também intensificou sua ação extrajudicial promovendo acordos de cooperação com o Poder 

Executivo – Controladoria-Geral da União (CGU), agências reguladoras e Ministérios –, bem como com o 

Tribunal de Contas da União (TCU).

Evidencia-se, ainda, a criação do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 

(Giac), com representantes de todo o MP brasileiro, a fim de priorizar ações que reduzissem o seu impac-

to, inclusive conseguindo recursos provenientes de multas e acordos, para investimento em hospitais e 

entidades que atendem a população.

Foi o caso da realocação de recursos no valor de R$ 1,6 bilhão pagos pela Petrobras e outros R$ 32 

milhões devidos ao Acre, para citar apenas alguns exemplos. Os valores obtidos pelo Ministério Público 

ultrapassaram R$ 2,2 bilhões. A origem e a alocação dos recursos são monitoradas pelo Sistema Nacional 

de Destinação da Covid-19.

Administrativamente, a recuperação orçamentária da Instituição foi o grande destaque. A correção 

permitiu incremento de R$ 120 milhões anuais ao orçamento já a partir de 2020. Por fim, a nova versão 

do Regimento Interno, a revisão de contratos e a reestruturação de secretarias e do Gabinete do PGR, 

com a criação de novas assessorias, em trabalho sério, impessoal e eficiente foram as ferramentas para o 

ganho de agilidade e qualidade destacado neste documento.
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MATÉRIA CONSTITUCIONAL
Novas Ações Direta de Inconstitucionalidade: 64
Manifestações em ADIs e ADPF em curso: 360
Redução no acervo judicial: 37,5%, de 240 para 150
Redução no acervo extrajudicial (representações): 64%, de 820 para 295

COMBATE À COVID-19
Recursos destinados: R$ 2,2 bilhões

MATÉRIA CRIMINAL
Denúncias: 26
Novos inquéritos: 121
Operações: 20
Número de denunciados: 92
Acordos de colaboração: 19
Multas negociadas: R$ 3 bilhões
Investigados presos: 27
Declínios: 67
Recursos: 247
Investigados afastados: 21
Total de manifestações: 21.958

MATÉRIA ELEITORAL
Total de manifestações: 7.698
Recursos: 898
ACERVO JUDICIAL

22/09/2019: 203
21/09/2020: 164
Redução de: 19,21%
Total de manifestações: 21.958
ACERVO EXTRAJUDICIAL

22/09/2019: 1.654
21/09/2020: 66 procedimentos

Redução de: 96%

PRINCIPAIS NÚMEROS
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LINHA DO TEMPO

SET/2019
  26/9/2019
Posse no Palácio do Planalto

O procurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, tomou posse em 26 de setembro de 
2019, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, para comandar o Ministério Público da União no biênio 
2019-2021, com possível recondução ao fim do mandato. Sua indicação foi aprovada pelo Plenário do Senado 
(68 votos a 10), após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

O procurador-geral da República, Antônio Augusto de Brandão Aras, toma posse
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/201ca-nota-forte-desta-nossa-gestao-ha-de-ser-o-dialogo201d-afirma-augusto-aras
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OUT/2019 
  2/10/2019
Cerimônia de posse pública na PGR

Na cerimônia festiva de posse pública, realizada 
na sede da Procuradoria-Geral da República, em 2 
de outubro, o novo procurador-geral da República 
anunciou “maior ênfase no combate a todo tipo de 
criminalidade, da macro ou da mínima, em qual-
quer estrutura ou organização pública ou privada”. 
Ele afirmou, ainda, estar disposto a contribuir para 
que o país evolua em termos de desenvolvimen-
to social, com todos os valores, direitos e garan-
tias fundamentais, e respeito ao meio ambiente e 
às minorias. “Idealizamos uma Instituição lúcida, 
dinâmica, transparente e indutora de políticas pú-
blicas que conduzam este país a um futuro promis-
sor”, afirmou Aras.
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Cerimônia de posse pública, realizada na sede da Procuradoria-Geral da República

  2/10/2019
Memorial ao STF reitera legalidade de prazo 
comum para alegações finais

O procurador-geral da República encaminhou aos 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) me-
morial reiterando posicionamento pela legalidade 
de sentenças proferidas em processos nos quais 
foi concedido prazo comum para que corréus co-
laboradores e delatados apresentassem alegações 
finais. O STF havia definido entendimento de que 
o prazo deveria ser sucessivo: primeiro para a de-
fesa do corréu colaborador e, em seguida, para o 
delatado. Augusto Aras defendeu a modulação dos 
efeitos da decisão para que o novo precedente ge-
rasse efeito apenas futuro, e não retroativo.

  23/10/2019
Constitucionalidade de cumprimento da pena 
após condenação em 2ª instância

Em sustentação oral na sessão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que retomou o julgamento da 
possibilidade de início do cumprimento da pena 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-assume-compromisso-de-zelar-pela-constituicao-e-de-continuar-a-combater-a-criminalidade
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após condenação em segunda instância, o procura-
dor-geral da República, Augusto Aras, defendeu a 
manutenção do entendimento da Suprema Corte, 
de 2016. Naquela ocasião, o STF decidiu ser cons-
titucional que o réu condenado em segundo grau 
começasse a cumprir a pena.

  25/10/2019
Atuação do Ministério Público Federal no 
inquérito das fake news 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
defendeu a atuação do Ministério Público Fede-
ral (MPF) em todas as fases pré-processuais e de 
persecução penal relativas ao Inquérito 4.781, 
instaurado de ofício pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, para apurar 
a responsabilidade sobre o que classificou como 
notícias falsas (fake news), denúncias caluniosas, 
ameaças e infrações que atingem a honorabilidade 
e a segurança da Suprema Corte. A manifestação 
foi feita numa Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), proposta pela Rede 
Sustentabilidade em mandado de segurança e em 
habeas corpus, ambos impetrados pela Associação 
Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

  28/10/2019
Estudos das consequências da construção de 
Itaipu sobre o povo Avá-Guarani

Com o objetivo de garantir a continuidade dos es-
tudos técnicos, e considerando a complexidade do 
tema, o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, requereu a extinção, sem julgamento de mé-
rito, da Ação Cível Originária (ACO) 3.300, impe-
trada contra a União, a Itaipu Binacional e outros 
entes públicos. Apresentada no início de setembro 
de 2019, a ACO pedia a condenação dos envolvi-
dos por danos causados ao povo Avá-Guarani, que 
residiria na região à época da construção da usina 
hidrelétrica, entre 1978 e 1982.

NOV/2019 
  4/11/2019
Rescisão de acordo de colaboração com 
executivos da JBS

Em alegações finais apresentadas ao ministro Ed-
son Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), o 
procurador-geral da República, Augusto Aras, re-
quereu a homologação das rescisões dos acordos 
de colaboração premiada firmados pelos executi-
vos da JBS Joesley Batista, Ricardo Saud, Wesley 
Batista e Francisco de Assis e Silva. No documento, 
o PGR defendeu a perda do direito ao benefício da 
imunidade penal dos envolvidos, permanecendo 
válidas todas as provas produzidas, inclusive de-
poimentos prestados e documentos apresentados, 
bem como quaisquer valores pagos ou devidos a 
título de multa.

  5/11/2019
Defesa da atuação preventiva do MP brasileiro e 
dos Tribunais de Contas

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
reuniu-se com os presidentes dos Tribunais de 
Contas dos 26 estados brasileiros, do Distrito Fede-
ral e de alguns municípios. O encontro, ocorrido na 
sede da Procuradoria-Geral da República, serviu 
para estreitar os laços institucionais e alinhar es-
tratégias conjuntas de atuação voltadas ao avanço 
socioeconômico do Brasil. De acordo com o PGR, as 
instituições de controle e fiscalização, como o MP 
e os Tribunais de Contas, devem atuar de modo 
preventivo, identificando precocemente os maus 
gestores sem prejudicar as obras em curso no país.

  8/11/2019
Em Assembleia da Aiamp, discurso pelo 
fortalecimento dos MPs ibero-americanos

O Ministério Público Brasileiro foi representado 
pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, 
na 27ª Assembleia Geral Ordinária da Aiamp, rea-
lizada em Assunção, Paraguai com representantes 
de MPs de 21 países. Aras defendeu o fortaleci-
mento e a maior integração dos Ministérios Públi-
cos que compõem a Associação Ibero-Americana 
de Ministérios Públicos (Aiamp), bem como dos 
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O procurador-geral da República, Augusto Aras, reuniu-se com os presidentes dos Tribunais de Contas

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-fortalecimento-e-integracao-de-mps-ibero-americanos-em-primeira-participacao-em-assembleia-da-aiamp
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-fortalecimento-e-integracao-de-mps-ibero-americanos-em-primeira-participacao-em-assembleia-da-aiamp
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NOV/2019 
  4/11/2019
Rescisão de acordo de colaboração com 
executivos da JBS

Em alegações finais apresentadas ao ministro Ed-
son Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), o 
procurador-geral da República, Augusto Aras, re-
quereu a homologação das rescisões dos acordos 
de colaboração premiada firmados pelos executi-
vos da JBS Joesley Batista, Ricardo Saud, Wesley 
Batista e Francisco de Assis e Silva. No documento, 
o PGR defendeu a perda do direito ao benefício da 
imunidade penal dos envolvidos, permanecendo 
válidas todas as provas produzidas, inclusive de-
poimentos prestados e documentos apresentados, 
bem como quaisquer valores pagos ou devidos a 
título de multa.

  5/11/2019
Defesa da atuação preventiva do MP brasileiro e 
dos Tribunais de Contas

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
reuniu-se com os presidentes dos Tribunais de 
Contas dos 26 estados brasileiros, do Distrito Fede-
ral e de alguns municípios. O encontro, ocorrido na 
sede da Procuradoria-Geral da República, serviu 
para estreitar os laços institucionais e alinhar es-
tratégias conjuntas de atuação voltadas ao avanço 
socioeconômico do Brasil. De acordo com o PGR, as 
instituições de controle e fiscalização, como o MP 
e os Tribunais de Contas, devem atuar de modo 
preventivo, identificando precocemente os maus 
gestores sem prejudicar as obras em curso no país.

  8/11/2019
Em Assembleia da Aiamp, discurso pelo 
fortalecimento dos MPs ibero-americanos

O Ministério Público Brasileiro foi representado 
pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, 
na 27ª Assembleia Geral Ordinária da Aiamp, rea-
lizada em Assunção, Paraguai com representantes 
de MPs de 21 países. Aras defendeu o fortaleci-
mento e a maior integração dos Ministérios Públi-
cos que compõem a Associação Ibero-Americana 
de Ministérios Públicos (Aiamp), bem como dos 
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O procurador-geral da República, Augusto Aras, reuniu-se com os presidentes dos Tribunais de Contas

mecanismos de cooperação jurídica internacional 
para tornar mais efetivo o combate à criminali-
dade transnacional e a concretização dos direitos 
fundamentais. Ele alertou que “nossas fronteiras 
só servem de limite aos Ministérios Públicos, à Po-
lícia e ao Judiciário. Elas são ignoradas pelos crimi-
nosos, sobretudo, quando atuam pela conectivida-
de cibernética. No lugar das fronteiras, precisamos 
estabelecer pontes supranacionais para a proteção 
de cada Estado de nosso bloco”, afirmou Aras, ao 
defender maior cooperação entre os países.

  11/11/2019
Participação na Reunião de Unidade Estratégica 
promovida pelo CNMP

Diálogo e prevenção. Essas são as palavras-chave 
que os membros do Ministério Público brasileiro 
devem buscar para que a Instituição contribua 
para o desenvolvimento social e econômico do 
país. A afirmação foi feita pelo presidente do Con-
selho Nacional do Ministério Público (CNMP) e 
procurador-geral da República, Augusto Aras, du-
rante a Reunião de Unidade Estratégica. O evento, 

promovido pelo CNMP, em Brasília, reuniu, pela 
primeira vez, conselheiros, procuradores-gerais de 
Justiça, corregedores-gerais, ouvidores, presiden-
tes de associações, empresários e representantes 
do setor público.

  20/11/2019
Compartilhamento de relatórios da UIF para 
garantir persecução penal

Em sustentação oral durante o julgamento de 
recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, voltou a defender o compartilha-
mento de informações da Unidade de Inteligência 
Financeira (UIF), antigo Coaf, e da Receita Federal 
com órgãos de persecução penal, sem a necessida-
de de decisão judicial. O PGR destacou a medida 
como ponto fundamental para a credibilidade do 
sistema financeiro brasileiro, a segurança jurídica 
no país e para o combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-fortalecimento-e-integracao-de-mps-ibero-americanos-em-primeira-participacao-em-assembleia-da-aiamp
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-fortalecimento-e-integracao-de-mps-ibero-americanos-em-primeira-participacao-em-assembleia-da-aiamp
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/aras-propoe-ao-mp-dialogo-e-prevencao-para-o-desenvolvimento-social-e-economico-do-pais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/aras-propoe-ao-mp-dialogo-e-prevencao-para-o-desenvolvimento-social-e-economico-do-pais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-reitera-necessidade-de-manter-compartilhamento-de-relatorios-da-uif-para-garantir-persecucao-penal
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-reitera-necessidade-de-manter-compartilhamento-de-relatorios-da-uif-para-garantir-persecucao-penal
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DEZ/2019 
  10/12/2019
Retorno de Anthony e Rosinha Garotinho à 
prisão

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), o procurador-geral da República, Augus-
to Aras, defendeu o restabelecimento das prisões 
preventivas contra os ex-governadores do Rio de 
Janeiro Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho. 
Denunciados pelos crimes de corrupção passiva, 
peculato e organização criminosa, entre outros, os 
dois foram soltos em 31 de outubro, após decisão 
monocrática do ministro Gilmar Mendes. Para o 
PGR, a conduta do casal torna inócua a aplicação 
de medidas alternativas à prisão. O parecer tam-
bém rebateu o argumento da defesa de que o esta-
do de saúde do ex-governador seria impedimento 
para que ele permanecesse encarcerado.

  16/12/2019
Interrupção do prazo prescricional por acórdão 
confirmatório de sentença

O acórdão que confirma uma sentença condenató-

  26/11/2019
Validação de acordos coletivos em defesa da 
liberdade contratual

Por entender que a autonomia negocial coletiva 
dos sindicatos deve nortear a relação entre em-
pregados e empregadores, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, manifestou-se pela vali-
dade de acordos coletivos de trabalho, incluindo os 
que podem reduzir direitos não previstos de forma 
expressa na Constituição Federal. Para Augusto 
Aras, essa interpretação é a que melhor respeita 
a vontade dos trabalhadores externada por meio 
das respectivas entidades sindicais, além de tra-
zer inovações para as relações trabalhistas e, como 
consequência, impulsionar a geração de empregos. 
No entendimento do PGR, apenas direitos absolu-
tamente indisponíveis, como os relativos à saúde, 
higiene e segurança do trabalhador, não podem ser 
mitigados.

ria é marco interruptivo da prescrição penal e sua 
publicação implica o reinício da contagem do prazo 
prescricional. Foi o que defendeu o procurador-
-geral da República, Augusto Aras, em memorial 
enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na 
manifestação, ele pediu que o STF fixasse a tese, 
garantindo que a publicação de acórdão que con-
firma uma condenação em primeira instância faça 
a contagem do prazo de prescrição voltar ao início.

  17/12/2019
PL para criação da Procuradoria Regional da 
República da 6ª Região, em MG

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
enviou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 
para criação da Procuradoria Regional da Repú-
blica da 6ª Região (PRR6). Pela proposta, a unida-
de terá sede em Belo Horizonte e atribuição para 
atuar em todo o estado de Minas Gerais no âmbito 
do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), 
cuja proposta de lei para a criação foi aprovada 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 11 de 
setembro.

  21/12/2019
MPF Denuncia deputado federal da Paraíba por 
corrupção passiva

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denun-
ciou sete pessoas, entre elas, o deputado federal 
José Wilson Santiago (PTB/PB) e o prefeito de 
Uiraúna (PB), João Bosco Nonato Fernandes, pe-
los crimes de organização criminosa e corrupção 
e passiva. O grupo é acusado de desviar recursos 
públicos destinados à construção da Adutora Ca-
pivara, localizada no município paraibano. As in-
vestigações revelaram que, entre outubro de 2018 
e novembro de 2019, a empresa Coenco Constru-
ções, responsável pelas obras, recebeu dos cofres 
públicos R$ 14,7 milhões e, em decorrência da ação 
criminosa, repassou R$ 1,2 milhão ao parlamentar 
e R$ 633 mil ao prefeito, como propina. Por ordem 
do Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado foi 
afastado do mandato e teve o gabinete, na Câma-
ra dos Deputados, entre os alvos dos mandados de 
busca e apreensão cumpridos no âmbito da inves-
tigação.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-retorno-de-anthony-e-rosinha-garotinho-a-prisao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-retorno-de-anthony-e-rosinha-garotinho-a-prisao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-reforma-de-acordao-do-stj-que-extinguiu-punibilidade-de-reu-com-base-na-prescricao-da-pretensao-executoria
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-denuncia-deputado-federal-da-paraiba-e-outras-seis-pessoas-por-organizacao-criminosa-e-corrupcao-passiva
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-denuncia-deputado-federal-da-paraiba-e-outras-seis-pessoas-por-organizacao-criminosa-e-corrupcao-passiva


21

SUMÁRIO

LINHA DO TEMPO

JAN/2020 
  24/1/2020
Defesa da competência do MPT para firmar TACs

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
propôs ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 
no Supremo Tribunal Federal (STF) contra artigos 
da Medida Provisória 905/2019, que alterou a re-
dação do art. 627-A, §§ 1º e 2º, da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Os trechos da MP dispõem 
sobre destinação de valores de multas e penalida-
des aplicadas em ações e procedimentos da com-
petência do Ministério Público do Trabalho (MPT). 
De acordo com o PGR, a nova redação dada pela 
MP limita a atribuição do MPT para firmar termos 
de ajustamento de conduta (TACs) em matéria tra-
balhista.

  31/1/2020
Criação do grupo de combate ao crime 
organizado (Gaeco) em Minas Gerais

Por meio de portaria, o procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, designou cinco procuradores 
da República para compor o Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organizado do Mi-
nistério Público Federal em Minas Gerais (Gaeco/
MPF/MG). É a primeira equipe com essa finalidade, 
criada na Instituição, e que passará a contar com 
estrutura permanente e especializada de apoio a 
investigações envolvendo crime organizado e de-
litos de natureza complexa.

FEV/2020 
  2/2/2020 
Investigação contra Renan Calheiros em 
inquérito que apura “Guerra dos Portos”

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) o desmembra-
mento do inquérito que investiga o senador Re-
nan Calheiros (MDB/AL), os ex-senadores Romero 
Jucá, Gim Argello e Delcídio do Amaral, além dos 
ex-ministros Guido Mantega e Fernando Pimentel. 
No parecer, a coordenadora da Força-Tarefa Lava 
Jato na PGR, subprocuradora-geral da República 
Lindôra Araújo, defende a prorrogação por mais 
60 dias do procedimento que investiga Renan Ca-
lheiros por corrupção e lavagem de dinheiro. Soli-
citou também o envio dos autos relacionados aos 
outros investigados à primeira instância devido à 
perda do foro por prerrogativa de função.

  3/2/2020
Suspensão de reintegração de posse dos Guarani-
Kaiowá

Após manifestação do procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, sus-
pendeu as ordens de reintegração de posse de áre-
as das fazendas Nossa Senhora Aparecida e Água 
Branca, nos municípios de Caarapó e Aral Moreira 
(MS), ocupadas por indígenas Guarani-Kaiowá. As 
decisões foram proferidas no exame dos pedidos de 
Suspensão de Liminar (SL) 948 e 929, requeridos 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Segundo o 
procurador-geral, "a prática tem demonstrado que o 
deferimento de medidas em ações possessórias não 
é solução para conflito já instalado. Ao contrário, a 
retirada dos indígenas, por meio da força, somente 
contribuirá para o aumento da tensão decorrente 
do conflito agrário, porque toca em ponto sensível 
aos indígenas, ligado especialmente à garantia da 
sua subsistência". Como efeito da decisão, os Gua-
rani-Kaiowá não precisam desocupar as áreas até 
o esgotamento das possibilidades de recurso nas 
ações de reintegração de posse em trâmite na 1ª 
Vara Federal de Dourados e de Ponta Porã (MS).

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-propoe-acao-contra-medida-provisoria-que-limita-competencia-do-mpt-para-firmar-tacs
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-continuidade-de-investigacao-contra-renan-calheiros-e-desmembramento-de-inquerito-que-apura-201cguerra-dos-portos201d
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-continuidade-de-investigacao-contra-renan-calheiros-e-desmembramento-de-inquerito-que-apura-201cguerra-dos-portos201d
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=436016
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=436016
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  10/2/2020
Desmatamento na Amazônia é debatido em 
seminário na PGR

Autoridades, representantes de órgãos ambien-
tais e da sociedade civil participaram do seminário 
Amazônia: Desmatamento, Crime Organizado e 
Corrupção, na sede da Procuradoria-Geral da Re-
pública, em Brasília. O evento teve o propósito de 
congregar esforços para conter o avanço do des-
matamento no bioma amazônico. A organização 
do seminário foi da Câmara de Meio Ambiente do 
MPF, em parceria com a organização não gover-
namental Transparência Internacional – Brasil e 
com a campanha Seja Legal com a Amazônia. As 
dinâmicas da corrupção e do crime organizado na 
Amazônia, seus atores e o modo de operação das 
quadrilhas foram o foco da primeira mesa do en-
contro. Com base no panorama apresentado, os 
participantes discutiram ações e metas para com-
bater a criminalidade e a corrupção na região nos 
próximos anos. A regularização fundiária também 
foi discutida, como estratégia de prevenção à grila-
gem e ao desmatamento.
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Seminário discute combate ao desmatamento na Amazônia, realizado na sede da Procuradoria-Geral da República

  10/2/2020
Denúncia de Ciro Nogueira por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denun-
ciou o senador Ciro Nogueira (Progressista/PI) 
pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. Além dele, outras seis pessoas, incluindo 
o empresário Marcelo Odebrecht, foram denun-
ciadas. Apresentada no âmbito da Operação Lava 
Jato, a ação é resultado de uma das frentes de in-
vestigação instauradas em decorrência de decla-
rações fornecidas pelo empresário e por diretores 
da Construtora Odebrecht como parte do acordo 
de colaboração premiada firmado com o Minis-
tério Público Federal (MPF), em 2016. As provas 
reunidas nessa apuração apontam que o senador 
recebeu do grupo empresarial R$ 7,3 milhões em 
vantagens indevidas.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-propoe-atuacao-conjunta-no-combate-ao-crime-organizado-e-a-corrupcao-que-movimentam-o-desmatamento-na-amazonia
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  11/2/2020
Recurso contra homologação do acordo de 
colaboração de Sérgio Cabral

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) embar-
gos de declaração contra decisão que homologou o 
acordo de colaboração premiada firmado pelo ex-
-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral com 
a Polícia Federal. Os embargos são endereçados ao 
ministro Edson Fachin, relator do caso e responsá-
vel pela homologação. O PGR requer de forma sub-
sidiária que, caso seja mantido, o acordo não afete 
as prisões preventivas decretadas contra o político. 
Cabral está preso desde novembro de 2016 e já foi 
condenado em 13 ações penais. Somadas, as penas 
ultrapassam 280 anos de reclusão. Foi a segunda 
vez que Augusto Aras se manifestou de forma 
contrária ao acordo, assim como já se manifestou o 
Ministério Público Federal no Rio Janeiro.

  17/2/2020
Lançamento do programa Destrava para a 
retomada de obras paralisadas

Estabelecer esforço conjunto para dar continui-
dade às mais de 14 mil obras paralisadas no Bra-
sil, diminuindo a judicialização e possibilitando o 
desenvolvimento socioeconômico do país. Essas 
foram as prioridades apontadas pelo procurador-
-geral da República, Augusto Aras, no lançamento 
do Programa Integrado para Retomada de Obras 
(Destrava), em Goiânia (GO). De acordo com o PGR, 
o intuito do programa é promover atuação articu-
lada que possibilite ao Poder Público agir preven-
tivamente, identificando problemas contratuais 
e legais nos empreendimentos públicos, de modo 
a diminuir a judicialização e garantir a conclusão 
de importantes obras para a sociedade atualmente 
paradas em virtude de ações judiciais, entre outros 
problemas.

  19/2/2020
Acordo de cooperação com ministérios da 
Economia e da Infraestrutura

Para viabilizar ações conjuntas nos setores portu-
ário e de transportes ferroviário, rodoviário, aqua-
viário, aeroportuário e aeroviário, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) firmou acordo de cooperação 
técnica com a União, por meio dos ministérios da 
Infraestrutura e da Economia.

Na solenidade, o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, destacou que a pretensão do MPF 
“é acompanhar e fiscalizar as políticas públicas du-
rante todo o seu curso”. O acordo é desdobramento 
do protocolo de entendimentos estabelecido em 
março de 2019 entre os órgãos.

  20/2/2020
Liminar em ADI que questiona renovação de 
concessão em ferrovias sem licitação

Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) negou medida cautelar que pretendia impug-
nar pontos da Lei 13.448/2017. A norma permite a 
prorrogação de forma antecipada de contratos de 
concessão de ferrovia, sem licitação. A decisão, que 
seguiu o entendimento do Ministério Público Fe-
deral (MPF), analisou o pedido de liminar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.991. Em 
sustentação oral, o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, defendeu a perda de objeto da ADI 
e suscitou “fatos de relevância” sobre o tema para 
justificar o reexame do assunto. Entre os argumen-
tos, o PGR destacou o protocolo de entendimento 
específico sobre nove itens no modal ferroviário, 
firmado entre o MPF e o Ministério da Infraestru-
tura em 2019 e explicou que o documento “exauriu 
os fundamentos jurídicos e as preocupações do Mi-
nistério Público postas sobre a ADI”.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-firma-compromisso-para-a-retomada-de-obras-paralisadas-no-brasil-no-lancamento-do-programa-destrava
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MAR/2020
  2/3/2020
Política de segurança do Rio de Janeiro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
viu inconstitucionalidade em duas diretrizes da 
política de segurança pública adotada pelo gover-
nador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) – o 
fim do adicional pago a agentes públicos em razão 
da redução dos índices de letalidade em operações 
policiais e a utilização de helicópteros como plata-
formas de tiro. A manifestação do PGR foi apre-
sentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âm-
bito da Arguição de Descumprimento de Preceitos 
Fundamentais (ADPF) 635, proposta pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB). A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) defende o conhecimento par-
cial da ADPF.

Ministério Público Federal firma acordo de cooperação técnica com a União
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  2/3/2020
Criação do Podcast Conexão MP e Programa 
Destrava

Parceria entre o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) e a Procuradoria-Geral da Repú-
blica permitiu o lançamento do podcast Conexão 
MP. A nova ferramenta de comunicação interna 
destina-se ao estreitamento do diálogo entre mem-
bros e servidores do Ministério Público.
O podcast teve edição experimental em dezembro 
de 2019. A primeira edição de 2020 abordou a re-
tomada das obras públicas paralisadas no país e o 
papel do MP nesse projeto.

  5/3/2020
Inconstitucionalidade da Lei que instituiu preços 
do transporte rodoviário de cargas

A lei que instituiu a Política de Preços Mínimos do 
Transporte Rodoviário de Cargas (Lei 13.703/2018) 
é inconstitucional. O entendimento é do procura-

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-defende-conhecimento-parcial-de-acao-contra-politica-de-seguranca-adotada-pelo-governador-do-rj
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/conexao-mp-aras-fala-sobre-a-retomada-de-obras-paralisadas-e-do-papel-do-mp-no-destrava
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/conexao-mp-aras-fala-sobre-a-retomada-de-obras-paralisadas-e-do-papel-do-mp-no-destrava
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dor-geral da República, Augusto Aras, em parecer 
enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF). A ma-
nifestação foi pela procedência das ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADIs) 5.956 e 5.959, propos-
tas pela Associação do Transporte Rodoviário de 
Carga no Brasil e pela Confederação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil (CNA) contra a norma.

  11/3/2020
Código Florestal: defesa da modulação de efeitos 
de decisão do STF

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República de-
fendeu a modulação dos efeitos de uma decisão do 
Plenário da Corte que considerou inconstitucio-
nais trechos do Código Florestal (Lei 12.651/2012). 
Entre as medidas requeridas está a concessão de 
prazo de dez anos para que o Poder Público provi-
dencie a desinstalação de aterros sanitários loca-
lizados em Áreas de Proteção Permanente (APPs) 
e a exigência de que a compensação de reserva le-
gal atenda ao conceito de identidade ecológica. A 
manifestação do PGR foi no âmbito de embargos 
de declaração apresentados pela Advocacia-Geral 
da União (AGU) e pelo partido Progressistas con-
tra decisão do STF no julgamento da Ação Direta 
de Constitucionalidade ADC 42/DF e de quatro 
ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 
4.902, 4.903 e 4.937) relacionadas ao Código Flo-
restal (Lei 12.651/2012).

  31/3/2020
Defesa do veto a artigo de MP que prevê o fim de 
voto qualitativo no Carf

Em ofício encaminhado ao presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (sem partido), o procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, sugeriu o veto ao 
fim do voto qualificado nos julgamentos do Conse-
lho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Essa 
alteração consta do Projeto de Lei de Conversão da 
Medida Provisória nº 899/2019, que foi aprovado 
pelo Senado. Acompanhou o ofício do procurador-
-geral nota técnica elaborada pela Câmara Crimi-
nal do Ministério Público Federal (2CCR/MPF), que 
aponta razões para o veto presidencial ao art. 29 
do PLC.

ABR/2020
  1º/4/2020
Reparação a povo indígena Ashaninka por 
desmatamento irregular em suas terras

Reparação a povo indígena Ashaninka por desma-
tamento irregular em suas terras
Um acordo inédito, celebrado na sede da Procura-
doria-Geral da República (PGR), em Brasília, pôs 
fim a um longo processo judicial que se estendia 
desde a década de 1990, e garantiu ao povo indíge-
na Ashaninka do Rio Amônia, no Acre, reparação 
por danos causados pelo desmatamento ilegal em 
suas terras. O pacto foi firmado pelo procurador-
-geral da República, Augusto Aras, em nome do 
Ministério Público Federal (MPF), e por represen-
tantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), Ad-
vocacia-Geral da União (AGU), do espólio de Orleir 
Messias Cameli, Companhia Marmud Cameli e As-
sociação Ashaninka do Rio Amônia (Apiwtxa). Ao 
optar pela via negocial, em vez de insistir na judi-
cialização, as partes estabeleceram o valor de R$ 14 
milhões em benefício dos indígenas e outros R$ 6 
milhões que serão destinados a fundo de proteção 
a direitos sociais.

  3/4/2020
STF decide favoravelmente à autação do MPF 
para garantir complementação de verbas do 
Fundef

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, confirmou que o Ministério Público 
Federal (MPF) pode promover a execução coletiva 
de acórdão em ação civil pública na qual a União 
foi condenada a complementar verbas do Fundef, 
devidas aos demais entes federados. O ministro 
deferiu o pedido da Suspensão de Tutela Provisó-
ria (STP) 88, ajuizada pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR), que buscava a suspensão de de-
cisão monocrática de desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região (TRF3), na qual foi 
determinada a suspensão da eficácia do acórdão 
em ação civil pública ajuizada pelo MPF.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/codigo-florestal-pgr-defende-modulacao-de-efeitos-de-decisao-do-stf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/codigo-florestal-pgr-defende-modulacao-de-efeitos-de-decisao-do-stf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-veto-a-artigo-de-medida-provisoria-que-preve-o-fim-de-voto-qualitativo-no-carf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-veto-a-artigo-de-medida-provisoria-que-preve-o-fim-de-voto-qualitativo-no-carf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-historico-garante-reparacao-a-povo-indigena-ashaninka-por-desmatamento-irregular-em-suas-terras
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/uniao-deve-complementar-verbas-do-fundef-decide-supremo-tribunal-federal
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  6/4/2020
Denúncia do deputado Paulinho da Força por 
corrupção e lavagem de dinheiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denun-
ciou o deputado federal Paulo Pereira da Silva (So-
lidariedade/SP), o empresário Marcelo Odebrecht 
e outras duas pessoas pelos crimes de corrupção 
nas modalidades ativa e passiva e lavagem de di-
nheiro, ocorridos entre 2013 e 2014.
Decorrente de investigações instauradas a partir 
de informações e provas repassadas após acordo 
de colaboração premiada de executivos da Cons-
trutora Odebrecht, a denúncia revela provas do 
pagamento de R$ 1,8 milhão em vantagens inde-
vidas ao parlamentar, que presidia a legenda. Em 
contrapartida, Paulinho da Força, como o deputado 
é conhecido, teria atuado em favor do grupo em-
presarial no Congresso Nacional, além de negociar 
com sindicalistas o arrefecimento de movimento 
paredista contra obras de saneamento tocadas pela 
empresa em Santos (SP).

  7/4/2020
Análise de representações contra o presidente da 
República

A Procuradoria-Geral da República (PGR) comuni-
cou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Marco Aurélio Mello suas conclusões em seis pe-
tições com representações criminais apresentadas 
contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
em razão de atos praticados em meio à pandemia 
do novo coronavírus. A análise jurídica das peti-
ções foi feita pelo vice-procurador-geral da Re-
pública, Humberto Jacques de Medeiros, que tem 
delegação para atuar em matérias penais perante 
o STF.

  8/4/2020
Orientação sobre fiscalização da aplicação 
integral da verba do Fundef na educação

Em ofícios destinados a procuradores da República 
e procuradores-gerais de Justiça, o procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, e a coordenadora 
da Câmara de Direitos Sociais e Atos Administra-
tivos em Geral (1CCR), Célia Regina Souza Delga-
do, apresentam orientações ao Ministério Público 
sobre a fiscalização da aplicação integral da verba 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental (Fundef) na educação básica, 

rememorando as diretrizes estabelecidas pelo Gru-
po de Trabalho Interinstitucional Fundef/Fundeb. 
Os documentos destacam que, de acordo com re-
cente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 
cabe exclusivamente ao MPF promover a execução 
coletiva da sentença que complementa verbas do 
Fundef pela União aos estados e municípios lesa-
dos. Ressalta ainda que é desnecessária a contra-
tação de advogados para o ajuizamento de ações 
individualizadas e que não há a subvinculação de 
60% do montante para remuneração dos profissio-
nais da educação.

  13/4/2020
Posses do novo PJM e do secretário-geral do 
CNMP

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
empossou o novo procurador-geral do Ministério 
Público Militar (MPM), Antônio Pereira Duarte, e o 
novo secretário-geral do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), Jaime de Cassio Miranda. 
Em decorrência das medidas de distanciamento 
social adotadas em todo o Ministério Público da 
União (MPU) como forma de evitar a transmissão 
do novo coronavírus, a cerimônia foi restrita aos 
novos gestores e a alguns convidados, como o pro-
curador-geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, o 
chefe de Gabinete do PGR, Alexandre Espinosa, a 
secretária-geral adjunta do MPU, Eliana Torelly, e 
o conselheiro do CNMP Marcelo Weitzel.

  14/4/2020
Revogação de decisões que concederam prisão 
domiciliar ao doleiro Dario Messer

A subprocuradora-geral da República Lindôra 
Araújo apresentou reclamação ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) requerendo a revogação de 
duas decisões judiciais que substituíram a prisão 
preventiva do doleiro Dario Messer por domici-
liar. Em ambos os atos – um do Juízo da 7ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro e outro do ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares 
da Fonseca –, o fundamento para a mudança de re-
gime foi o risco de contágio pelo novo coronavírus. 
Porém, no entendimento da coordenadora da For-
ça-Tarefa da Lava Jato na PGR, as medidas contra-
riaram decisão do Supremo, e Messer não faz jus à 
mudança para o regime domiciliar.
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  15/4/2020
PGR defende cumprimento imediato da pena 
aplicada por Tribunal do Júri

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
defendeu perante o Supremo Tribunal Federal 
(STF) o cumprimento imediato de pena aplica-
da pelo Tribunal do Júri, independentemente da 
quantidade de anos a que foi condenado o réu. Em 
memorial enviado aos ministros da Corte, o che-
fe do Ministério Público da União (MPU) destaca 
que esse fato decorre da Constituição Federal que, 
no art. 5º, prevê expressamente a competência do 
Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolo-
sos contra a vida, e assegura a soberania dos seus 
veredictos. No memorial, o PGR menciona dados 
que revelam, de um lado, o número expressivo de 
crimes contra a vida no país, sendo que em 2017 
foram 65.602 registros, e do outro, o alto índice de 
impunidade.

  15/4/2020
Manifestação contrária à transferência de Geddel 
Vieira Lima

Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, opinou pelo indeferimento do pedi-
do do ex-ministro Geddel Vieira Lima de transfe-
rência para a prisão domiciliar em decorrência do 
risco de contágio pelo novo coronavírus. Aras rea-
firmou que as razões apresentadas pela defesa são 
insuficientes para reformar a decisão monocrática 
do ministro Edson Fachin, que indeferiu o pedido 
de Geddel apresentado em agravo regimental.

Participação na primeira sessão do STF por videoconferência
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  17/4/2020
Posse da nova diretoria do CNPG

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 
(CNPG) passou a ser presidido pelo procurador-geral 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Fabia-
no Dallazen. Na cerimônia de posse, o PGR afirmou 
que o MP “não pode se dobrar a nenhum governo, 
mas deve sim fortalecer o Estado brasileiro no uni-
verso dos poderes que recebeu do constituinte de 
1988”. Segundo ele, essa unidade que é tão forte nes-
sa Instituição, revela nesta solenidade, “que somos 
um só MP, o MP brasileiro, aquele que deve ter um 
tratamento isonômico entre todos os ramos, respei-
tada a indivisibilidade por linhas, como é da tradi-
ção clássica da jurisprudência do STF”.

  17/4/2020
Sustentação oral no STF questiona norma que 
interfere na atuação do MPT

Em sustentação oral perante o Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, defendeu o deferimento de medida 
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 6.306. A ação questiona a Medida Provisória 
905/2019, que alterou a redação do art. 627-A, §§ 
1º e 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
No entendimento do PGR, os arts. 21 e 28 da MP 
apresentam vício de inconstitucionalidade formal 
e material. Os dispositivos tratam de regras para 
negociação de acordos extrajudiciais e da destina-
ção de valores de multas e penalidades aplicadas 
em ações e procedimentos de competência do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT).

  20/4/2020
Abertura de inquérito para apurar violação da 
Lei de Segurança Nacional
O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a 
abertura de um inquérito para apurar fatos em 
tese delituosos envolvendo a organização de atos 
contra o regime da democracia participativa bra-
sileira, por vários cidadãos, inclusive deputados 
federais, o que justifica a competência do STF. A 
investigação refere-se a atos realizados em todo 
o país, em 19 de abril, nos quais participantes pe-
diram o fechamento de instituições democráticas, 
como o Congresso Nacional e o STF. O inquérito 
visa apurar possível violação da Lei de Segurança 
Nacional (Lei 7.170/1983). Uma das pautas de parte 

dos manifestantes era a reedição do AI-5, o ato ins-
titucional que endureceu o regime militar no país.

  22/4/2020
Indicação do subprocurador-geral da República 
Carlos Alberto Vilhena para a PFDC

O subprocurador-geral da República Carlos Alberto 
Carvalho de Vilhena Coelho será o novo procurador 
federal dos Direitos do Cidadão. A indicação para o 
cargo foi oficializada pelo procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, e aprovada por unanimidade, em 
sessão extraordinária do Conselho Superior do Minis-
tério Público Federal (CSMPF). Carlos Vilhena ocu-
pará o posto no biênio 2020-2022, em substituição à 
também subprocuradora-geral da República Deborah 
Duprat, cujo mandato termina em 22 de maio.

  24/4/2020
Abertura de inquérito para apurar declarações 
do ex-ministro da Justiça Sergio Moro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a 
abertura de inquérito para apurar os fatos nar-
rados e as declarações feitas pelo ex-ministro da 
Justiça e da Segurança Pública Sergio Moro. En-
tre as providências, o procurador-geral solicitou 
ao Supremo a oitiva de Sergio Moro em razão da 
abertura do inquérito. O pedido, autuado no STF 
aponta a eventual ocorrência, em tese, dos crimes 
de falsidade ideológica, coação no curso do proces-
so, advocacia administrativa, prevaricação, obs-
trução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, 
denunciação caluniosa e crime contra a honra. “A 
dimensão dos episódios narrados revela a declara-
ção de ministro de Estado de atos que revelariam a 
prática de ilícitos, imputando a sua prática ao pre-
sidente da República, o que, de outra sorte, poderia 
caracterizar igualmente o crime de denunciação 
caluniosa”, apontou o procurador-geral.

  28/4/2020
ADI pede suspensão de lei que elimina voto de 
qualidade no Carf

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), 
com pedido de medida cautelar, para suspender 
imediatamente o art. 28 da Lei 13.988/2020, que 
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  4/5/2020
Apuração de agressões sofridas por jornalistas 
em manifestação

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-solicita-ao-mp-
dft-apuracao-de-agressoes-sofridas-por-jornalistas-em-manifestacao

Em ofício enviado à procuradora-geral de Justiça 
do Ministério Público do Distrito Federal e Terri-
tórios (MPDFT), Fabiana Costa Oliveira Barreto, o 
procurador-geral da República, Augusto Aras, so-
licita a apuração das agressões sofridas por jorna-
listas durante ato realizado em Brasília, na Praça 
dos Três Poderes. “Chegou ao conhecimento desta 
Procuradoria-Geral da República que, na data de 
ontem, 3 de maio de 2020, Dia Mundial da Liber-
dade de Imprensa, profissionais jornalistas foram 
agredidos em manifestação popular ocorrida em 
frente ao Palácio do Planalto, fato amplamente 
divulgado nos veículos de comunicação”, escreveu 
Augusto Aras no ofício enviado no dia seguinte à 
PGJ do MPDFT.

  4/5/2020
Procurador-geral solicita novas diligências no 
Inquérito 4.831

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procurador-geral-solicita-ao-stf-
oitivas-e-pericias-em-inquerito-que-apura-fatos-narrados-por-sergio-moro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
solicitou ao ministro Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), uma série de diligências 
para apurar os fatos narrados pelo ex-ministro 
da Justiça e da Segurança Pública Sergio Moro 
em pronunciamento à imprensa, em 24 de abril, e 

eliminou o voto de qualidade no Conselho Admi-
nistrativo de Recurso Fiscais (Carf). O órgão, que 
integra a estrutura do Ministério da Economia, é 
responsável por julgar administrativamente, em 
segunda instância, os litígios tributários entre os 
estados e a União. A mudança legislativa deu-se no 
Senado, em 24 de março, quando houve a conver-
são em lei da Medida Provisória 899/2020, edita-
da pelo Executivo, para renegociar dívidas com as 
unidades da Federação.

em depoimento à PGR e à Polícia Federal, em 2 de 
maio. Entre as medidas solicitadas estão a oitiva de 
três ministros de Estado e a realização de perícias.

  4/5/2020
Concessão de licença-maternidade a mãe não 
gestante em relação homoafetiva

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-concessao-de-
licenca-maternidade-a-mae-nao-gestante-em-relacao-homoafetiva

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, pediu que seja garantida a conces-
são de licença-maternidade à mãe não gestante em 
união estável homoafetiva, cuja companheira en-
gravidou após procedimento de fertilização artifi-
cial. No caso em questão, a gestante não tem direi-
to ao benefício, por ser autônoma. De acordo com o 
PGR, o fundamento para a concessão da licença vai 
além do fator biológico da gravidez, tendo como 
papel principal promover a manutenção da famí-
lia, valorizando a importância do convívio entre os 
seus integrantes. A manifestação foi no Recurso 
Extraordinário 1211446 em análise pela Suprema 
Corte no Tema 1.072 com repercussão geral.

  5/5/2020
Defesa da inconstitucionalidade de lei local que 
altera fases do processo licitatório 

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/lei-local-que-altera-fases-do-
processo-licitatorio-e-inconstitucional-defende-procuradoria-geral-da-
republica

Em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, defende a inconstitucionalidade de 
uma lei editada pelo Distrito Federal em 2014, que 
alterou a ordem de fases de licitações. Para o PGR, 
a medida contraria a Lei 8.666/1993 e, consequen-
temente, invade a competência privativa da União 
para legislar nesses casos. A matéria está na Supre-
ma Corte com repercussão geral reconhecida (Tema 
1.036). Com isso, o resultado do julgamento passa a 
vincular todos os processos relativos ao mesmo as-
sunto, em todas as instâncias da Justiça brasileira.
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  5/5/2020
Oferta de alternativa a servidor que não pode 
trabalhar em dia considerado sagrado

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-que-estado-
ofereca-alternativa-a-servidor-que-nao-pode-trabalhar-em-dia-
considerado-sagrado

O Estado deve proteger a diversidade em suas múl-
tiplas formas de expressão, incluindo o direito do 
indivíduo a adotar conduta compatível com suas 
convicções, desde que não se revele antissocial. A 
partir desse entendimento, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, defendeu, em parecer 
encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
a reintegração ao cargo de uma professora estadu-
al, que foi exonerada por não cumprir o requisito 
de assiduidade em estágio probatório, devido a 
convicções religiosas. O parecer, no ARE 1099099, 
destaca que a Constituição Federal classifica como 
inviolável a liberdade de consciência e de crença.

  7/5/2020
Manifestação pela improcedência de ADIs que 
questionam norma do CNMP sobre investigação 
criminal

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-opina-pela-improcedencia-
de-adis-que-questionam-norma-do-cnmp-sobre-investigacao-criminal

Em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, opinou pela improcedência das 
ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) 5.790 
e 5.793, que questionam a Resolução 181/2017, do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
A norma dispõe sobre instauração e tramitação do 
procedimento investigatório criminal a cargo do 
Ministério Público. O PGR defendeu que a resolu-
ção é compatível com a Constituição Federal “por 
estar voltada à salvaguarda da autonomia funcio-
nal e à consecução dos objetivos sociais e institu-
cionais do Ministério Público nacional”.

  7/5/2020
Vinculação do subsídio de membros da Justiça ao 
de ministros do STF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-questiona-leis-do-estado-
de-mato-grosso-que-vinculam-subsidio-de-membros-da-justica-ao-de-
ministros-do-stf

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
apresentou Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) ao Supremo Tribunal Federal (STF) questio-

nando dispositivos de quatro leis complementares 
do estado de Mato Grosso que tratam da remune-
ração de magistrados, membros do Ministério Pú-
blico, procuradores estaduais e defensores públi-
cos. A legislação mato-grossense estabeleceu que 
a remuneração dessas carreiras se vincula dire-
tamente ao subsídio dos ministros do STF, e como 
consequência, teria reajustes automáticos, nos 
mesmos limites e proporções adotadas em eventu-
ais leis federais.

  8/5/2020
Ajuda de custo para despesas de saúde a 
membros e servidores do MP de Mato Grosso

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-questiona-leis-que-criam-
ajuda-de-custo-para-despesas-de-saude-a-membros-e-servidores-do-
mp-de-mato-grosso

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
proposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) o Mi-
nistério Público Federal contestou dispositivos de 
legislação do estado de Mato Grosso que instituí-
ram o pagamento de ajuda de custo para despesas 
de saúde de membros e servidores do MP estadual. 
Conforme ato administrativo do procurador-geral 
de Justiça também questionado na ação, o benefí-
cio no valor de R$ 1 mil (membros) e R$ 500 (ser-
vidores) teria caráter indenizatório e poderia ser 
pago àqueles inscritos em planos de saúde. Para o 
MPF, o regramento viola a Constituição Federal, 
que prevê o regime remuneratório no serviço pú-
blico. A ajuda de custo também é objeto de ques-
tionamento no Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP).

  12/5/2020
PGR recomenda que descriminalização do aborto 
seja tratada pelo Congresso

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-se-posiciona-contrario-a-
descriminalizacao-do-aborto-por-entender-que-tema-deve-ser-tratado-
pelo-congresso

Em parecer na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 442 enviado ao Su-
premo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, posiciona-se contrá-
rio à descriminalização da prática de aborto até a 
12ª semana de gestação. No entendimento do pro-
curador-geral, não é viável que o Supremo emita 
juízo político sobre a questão no exercício do con-
trole concentrado de constitucionalidade. Ele de-
fende que o assunto – de elevada complexidade e 
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http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-opina-pela-improcedencia-de-adis-que-questionam-norma-do-cnmp-sobre-investigacao-criminal
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que envolve questões de natureza jurídica, política, 
filosófica, científica, moral, ética e religiosa – deva 
ser tratado pelo Congresso Nacional, que detém le-
gitimidade democrática para deliberar sobre o as-
sunto. A manifestação foi feita em uma ação, com 
pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido 
Socialismo e Liberdade (Psol).

  12/5/2020
Competência para julgamento de ação contra 
ministro de Estado é do STJ

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-competencia-do-
stj-para-julgamento-de-acao-contra-ministro-de-estado

Em manifestação, o procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, defendeu que o julgamento de 
habeas corpus impetrado contra ato de ministro 
de Estado é de competência do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e não do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). O parecer do PGR foi dado em HC apre-
sentado em favor do corpo diplomático venezue-
lano, após o Itamaraty ordenar retirada imediata 
dos membros da Embaixada da Venezuela e de 
seus familiares do Brasil. A análise do HC, segun-
do Aras, deve ser feita pelo STJ, em conformidade 
com o artigo 105 da Constituição Federal.

  14/5/2020
Manifestação contrária ao pagamento de 
indenização milionária a particulares por terra 
indígena

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-se-posiciona-de-forma-
contraria-ao-pagamento-de-indenizacao-milionaria-a-particulares-donos-
de-terra-indigena

Em memorial enviado aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, opinou de forma contrária 
ao pagamento de indenização milionária a parti-
culares que ostentavam títulos de terras indíge-
nas demarcadas em 2003. A manifestação foi no 
agravo regimental (recurso) contra decisão do pre-
sidente do STF, Dias Toffoli, que deferiu o pedido 
de Suspensão de Liminar (SL) 610 requerido pelo 
Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) para 
que a União fosse desobrigada de pagar imediata-
mente R$ 34,9 milhões em indenizações.

  14/5/2020
STF referenda decisão liminar que mantém 
prazo para filiação partidária para as eleições 
municipais de 2020

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stf-referenda-decisao-liminar-
que-mantem-prazo-para-filiacao-partidaria-para-as-eleicoes-municipais-
de-2020

Seguindo parecer do procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) referendou decisão monocrática da 
ministra Rosa Weber para manter o prazo para fi-
liação partidária, domicílio eleitoral e desincompa-
tibilização para as eleições municipais de 2020, que 
se encerrou em 4 de abril. O referendo foi dado na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.359, 
de autoria do partido Progressistas. A legenda bus-
cava o adiamento, por 30 dias, sob o argumento de 
que as medidas de combate à pandemia de covid-19 
poderiam prejudicar o pleito deste ano. À exceção 
do ministro Marco Aurélio Mello, que votava pela 
extinção do processo, todos os ministros acompa-
nharam a relatora do caso, Rosa Weber.

  14/5/2020
Divulgação de trechos de vídeo de reunião 
ministerial relacionados a inquérito

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-opina-pela-
divulgacao-de-trechos-de-video-de-reuniao-ministerial-relacionados-a-
inquerito

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
defendeu, em manifestação enviada ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), o levantamento do sigilo 
das partes do vídeo da reunião ministerial realiza-
da em 22 de abril que tenham relação com o obje-
to do inquérito 4.831, que apura as declarações do 
ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sér-
gio Moro sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Augusto Aras indicou ao ministro rela-
tor, Celso de Mello, os minutos correspondentes 
aos trechos de interesse da investigação.  Augusto 
Aras também alertou para a possibilidade de as in-
vestigações servirem, “de forma oportunista, como 
palanque eleitoral precoce das eleições de 2022”, 
caso todo o conteúdo da reunião seja divulgado.
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  19/5/2020
MPF é favorável a ação no Supremo Tribunal 
Federal para impedir bloqueio nacional do 
WhatsApp

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-favoravel-a-acao-no-
supremo-tribunal-federal-para-impedir-bloqueio-nacional-do-whatsapp

A manifestação do procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, foi pela procedência da Ação 
de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 403, que questiona decisão judicial da Co-
marca de Lagarto (SE) que determinou o bloqueio 
nacional dos serviços e atividades do WhatsApp 
por 72 horas, diante da recusa da empresa em for-
necer comunicações de investigados. A ação foi 
proposta pelo Partido Popular Socialista (PPS), que 
requer ainda que a decisão de mérito do Supremo 
Tribunal Federal (STF) proíba futuras decisões ju-
diciais que suspendam o funcionamento do aplica-
tivo. A decisão questionada foi suspensa por meio 
de medida liminar.

  20/5/2020
MPF opina por cassar decisão trabalhista que 
contraria suspensão de processos envolvendo 
Tema 1.046 do STF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-opina-pela-cassacao-de-
decisao-trabalhista-que-contraria-suspensao-de-processos-envolvendo-
tema-1-046-do-stf
O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se 
em reclamação perante o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) relativa ao Tema de Repercussão Geral 
1.046. O tema em análise trata da validade de nor-
ma coletiva de trabalho que limita ou restringe di-
reito trabalhista não assegurado pela Constituição 
Federal. No caso em questão, as partes divergem 
acerca do pagamento de horas in itinere, enten-
didas como aquelas pagas em virtude de desloca-
mento do funcionário até a empresa, quando ob-
servadas dificuldades para tanto.

  20/5/2020
Manifestação do MPF é contrária à anulação de 
condenação do ex-deputado Paulo Melo

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-se-mantem-contra-
anulacao-de-prisao-e-condenacao-do-ex-deputado-paulo-melo

O posicionamento do Ministério Público Federal 
(MPF), contrário à anulação da prisão e condena-
ção do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Pau-
lo César de Melo Sá, preso desde 2017 no âmbito 
da Operação Cadeia Velha, foi mantido em parecer 

no Habeas Corpus 181.870/RJ, encaminhado ao 
Supremo Tribunal Federal (STF). A subprocurado-
ra-geral da República Lindôra Araújo opinou pelo 
indeferimento do pedido liminar para a soltura de 
Melo, e pelo desprovimento do recurso. O ex-depu-
tado foi condenado pelo Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) a 12 anos de prisão, por receber 
propina para favorecer a Odebrecht e a empresa de 
ônibus Fetranspor.

  22/5/2020
MPF questiona normas de Mato Grosso que 
vinculam subsídios de deputados estaduais aos 
de deputados federais

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-questiona-normas-de-
mato-grosso-que-vinculam-subsidios-de-deputados-estaduais-ao-de-
deputados-federais

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou no Su-
premo Tribunal Federal (STF) Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI), com pedido de cautelar, 
contra normas do Mato Grosso que vinculam o 
subsídio dos deputados estaduais ao dos deputados 
federais. Para Aras, as leis mato-grossenses violam 
artigos da Constituição Federal que disciplinam a 
autonomia dos entes federados, a exigência de lei 
para fixação de subsídio de deputados estaduais e a 
vedação à vinculação remuneratória.

  20/5/2020
ADI questiona dispositivos que concedem 
vantagens indevidas a magistrados do ES

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-inconstitucionalidade-
de-dispositivos-de-lei-do-es-que-concede-vantagens-indevidas-a-
magistrados-do-estado

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) pro-
posta ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) contesta normas 
que disciplinam vantagens e vencimentos devidos 
aos membros da magistratura do Espírito Santo. A 
ação questiona os artigos 127 (caput e parágrafo 
único) e 128 (incisos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e 
§ 2º) do Código de Organização Judiciária Estadu-
al do Espírito Santo (Lei complementar 234/2002), 
com redação dada por outras leis complementares 
(249/2022, 590/2011 e 788/2014), bem como as re-
dações anteriormente vigentes.
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LINHA DO TEMPO

JUN/2020
  1/6/2020
Permanência no STF de investigação sobre 
propina paga por candidato à Presidência da 
Câmara em 2014

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/investigacao-de-propina-para-
apoiar-candidatura-de-eduardo-cunha-a-presidencia-da-camara-deve-
continuar-no-stf

O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-
-se, em contrarrazões, contra agravo regimental 
apresentado pelo ex-deputado Eduardo Cunha em 
petição para investigar supostos crimes narrados 
por ex-executivos da J&F em colaboração premia-
da. A Petição 8.860 tem por objeto investigar a dis-
tribuição de R$ 30 milhões a deputados em apoio 
à candidatura do ex-parlamentar à Presidência da 
Câmara dos Deputados, em 2014. Para a subprocu-
radora-geral da República Lindôra Araújo, a deli-
mitação da investigação demonstra que esta deve 
seguir perante o Supremo Tribunal Federal (STF), 
uma vez que envolve supostos crimes de corrup-
ção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro 
praticados por parlamentar federal.

  3/6/2020
Requisição de bens de saúde por gestores locais 
não fere Constituição Federal, opina PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/requisicao-de-bens-de-saude-
por-gestores-locais-nao-fere-constituicao-federal-opina-pgr

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, manifestou-se pela improcedência de pedido 
para que o STF criasse, por interpretação, regras 
para a requisição de bens e serviços de saúde como 

  25/5/2020
Roberto Barroso toma posse como presidente do 
TSE para o biênio 2020/2022

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministro-roberto-barroso-
toma-posse-como-presidente-do-tribunal-superior-eleitoral-para-
bienio-2020-2022
Na posse do ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Roberto Barroso como presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para o biênio 2020/2022, 
o procurador-geral da República, Augusto Aras, 
reiterou a posição do Ministério Público Federal 
(MPF) na defesa da manutenção dos prazos para 
a realização das eleições municipais de 2020. “O 
Ministério Público Eleitoral ombreia-se aos senho-
res ministros e demais membros do TSE na missão 
constitucional de defesa do Estado Democrático de 
Direito, assegurando eleições livres, pacíficas e se-
guras, bem como a fiscalização das prestações de 
contas de partidos e candidatos”, afirmou.

  27/5/2020
PGR defende jornalismo profissional para 
enfrentar desinformação e fake news

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pais-deve-prestigiar-jornalismo-
profissional-como-forma-de-enfrentar-desinformacao-e-fake-news-
defende-pgr

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
defendeu que o país volte a prestigiar o jornalismo 
profissional como forma de combater o avanço de 
fake news e de promover a defesa do Estado De-
mocrático de Direito. As afirmações foram feitas 
durante o Seminário Liberdade de Imprensa: Jus-
tiça e Segurança de Jornalistas, promovido pela 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigati-
vo (Abraji). Realizado de forma virtual, o evento 
contou ainda com a participação de jornalistas e 
juristas como os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto 
Barroso.

  27/5/2020
Chacina de Unaí (MG): PGR defende execução 
provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/chacina-de-unai-mg-pgr-
defende-execucao-provisoria-da-pena-imposta-pelo-tribunal-do-juri

Memorial encaminhado pelo procurador-geral da 
República, Augusto Aras, aos ministros da 1ª Tur-
ma do Supremo Tribunal Federal (STF) defende a 
execução provisória de pena imposta pelo Tribunal 
do Júri. O documento trata do Recurso em Habeas 

Corpus (RHC) 179043, no qual um dos condenados 
pela Chacina de Unaí questiona o início da execu-
ção de sua sentença condenatória de mais de 30 
anos de reclusão, pela morte de quatro servidores 
do Ministério do Trabalho, antes de esgotadas as 
instâncias ordinárias. O documento produzido 
pelo Ministério Público Federal (MPF) defende a 
execução provisória imposta pelo Tribunal do Júri 
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
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medida de enfrentamento da epidemia do novo 
coronavírus por parte de gestores públicos locais. 
O entendimento consta de parecer no âmbito da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.362 
contra dispositivo da Lei 13.979/2020, que prevê 
a requisição por gestores locais, garantindo “pa-
gamento posterior de indenização justa”. No docu-
mento, o PGR ressalva, de forma expressa, que o 
entendimento não impede atuação do Ministério 
da Saúde no sentido de, por ato regulamentar, pre-
ver critérios para eventuais requisições.

  3/6/2020
Dispositivo que autoriza regime de 
jornada 12h/36h por acordo individual é 
inconstitucional, diz MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/dispositivo-que-autoriza-regime-
de-jornada-12h-36h-por-acordo-individual-e-inconstitucional-diz-mpf

Manifestação enviada ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) pelo procurador-geral da República, 
Augusto Aras, defende a inconstitucionalidade de 
dispositivos da Reforma Trabalhista, que alterou a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – Decre-
to-Lei 5.452/1943 –, por meio da Lei 13.467/2017. 
A manifestação é pela procedência da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 5.994, ajuizada pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saú-
de (CNTS).

  3/6/2020
MPF opina pela indenização a repórter 
fotográfico atingido por bala de borracha 

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-opina-pela-indenizacao-
estatal-de-reporter-fotografico-atingido-por-bala-de-borracha-em-
manifestacao

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
manifestou-se favoravelmente ao Recurso Extra-
ordinário 1209429, no qual um repórter fotográ-
fico requer a modificação de acórdão do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP). O profissional da 
imprensa acionou o Estado pedindo indenização 
por ter sido atingido no olho por uma bala de bor-
racha e ter a visão comprometida. O TJSP afastou 
a responsabilidade do Estado pelo dano causado 
por considerar que o jornalista foi o único culpado 
pelo ocorrido, ao colocar-se em risco para realizar 
cobertura jornalística em tumulto entre policiais e 
manifestantes grevistas.

  4/6/2020
Parlamentares têm legitimidade para impetrar 
mandado de segurança coletivo em defesa de 
interesses difusos, opina PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/parlamentares-tem-legitimidade-
para-impetrar-mandado-de-seguranca-coletivo-em-defesa-de-interesses-
difusos-opina-pgr

A legitimidade ativa de parlamentares para impe-
trar Mandado de Segurança em defesa de interes-
ses difusos ligados à fiscalização do Poder Público 
foi reconhecida em parecer encaminhado ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras. No documento, 
o PGR se manifesta de forma contrária a pedido 
apresentado no Mandado de Segurança Coletivo 
37.109, que questiona o decreto presidencial que 
tornou sem efeito a nomeação de Alexandre Ra-
magem para o cargo de diretor-geral da Polícia Fe-
deral.

  4/6/2020
Inquérito das Fake News: PGR defende 
prerrogativas do MPF na investigação e respeito 
ao sistema acusatório

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/inquerito-das-fake-news-pgr-
defende-prerrogativas-do-mpf-na-investigacao-e-respeito-a-sistema-
acusatorio

Em memorial enviado ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) na Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) 572 – em que o partido 
Rede Sustentabilidade questiona o chamado Inqué-
rito das Fake News (Inquérito 4.781/DF) –, o procu-
rador-geral da República, Augusto Aras, defende o 
respeito ao sistema acusatório e a participação do 
Ministério Público no curso da investigação. Aras 
reitera a coerência entre as manifestações, feitas 
em 2019 e neste ano, ressaltando não ter havido 
mudança do posicionamento anteriormente ado-
tado, mas sim medida processual para a preserva-
ção da licitude da prova a ser produzida, a fim de, 
posteriormente, vir ou não, a ser utilizada em caso 
de denúncia. Dias antes, o PGR pediu a suspensão 
do inquérito após o Ministério Público ter se mani-
festado contrariamente a medidas de busca e apre-
ensão que acabaram sendo determinadas.  
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  9/6/2020
Para MPF, é constitucional obrigatoriedade de 
retransmissão em horário impositivo de A Voz do 
Brasil

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/para-mpf-e-constitucional-
obrigatoriedade-de-retransmissao-em-horario-impositivo-de-a-voz-do-
brasil

A imposição de horário determinado para a retrans-
missão do programa de rádio A Voz do Brasil é cons-
titucional, pois está em harmonia com as obrigações 
decorrentes da exploração de serviço público e com 
os princípios da publicidade e da impessoalidade. É 
o que defende o procurador-geral da República, Au-
gusto Aras, em parecer no Recurso Extraordinário 
1.026.923 encaminhado ao ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello. Como 
a matéria teve a repercussão geral reconhecida pela 
Corte, automaticamente ficam suspensos todos os 
processos relacionados ao assunto, e o resultado do 
julgamento pelo Plenário passa a vincular as deci-
sões em todas as instâncias. No documento, Aras 
propõe ainda a fixação da seguinte tese: “É cons-
titucional a obrigatoriedade de retransmissão de 
programa de divulgação de atos e informações de 
interesse público em horário impositivo”.

  10/6/2020
PGR defende estabelecimento de balizas no 
Inquérito das Fake News e participação do MPF 
em todas as fases

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-sustentacao-pgr-defende-
estabelecimento-de-balizas-no-inquerito-das-fakenews-e-participacao-do-
mpf-em-todas-as-fases

Em sustentação oral realizada durante julgamento, 
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), 
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental (ADPF) 572 – em que o partido Rede Sus-
tentabilidade questiona o chamado Inquérito das 
Fake News (Inquérito 4.781/DF) –, o procurador-
-geral da República, Augusto Aras, voltou a defen-
der a legalidade da investigação, desde que haja a 
participação do Ministério Público, em respeito ao 
sistema acusatório. Para o PGR, o Ministério Públi-
co quer ter o direito de se manifestar previamente 
sobre atos e diligências, sobretudo os que exigem 
reserva de jurisdição – caso de medidas considera-
das invasivas, como buscas e apreensões. Porque 
compete, neste particular, ao procurador-geral 
também velar pela defesa dos jurisdicionados.

  10/6/2020
MPF denuncia deputado federal Arthur Lira e 
mais quatro por corrupção, evasão de divisas e 
lavagem de dinheiro

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-deputado-federal-
e-mais-quatro-por-corrupcao-evasao-de-divisas-e-lavagem-de-dinheiro

Ministério Público Federal (MPF) denunciou, pe-
rante o Supremo Tribunal Federal (STF), o deputa-
do federal Arthur Lira (PP/AL), o executivo da em-
preiteira Queiroz Galvão Francisco Ranulfo, além 
dos colaboradores da Justiça Alberto Youssef, Leo-
nardo Meirelles e Henry de Carvalho. Os acusados 
devem responder pelos crimes de corrupção ativa 
e passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

  12/6/2020
MPF é contrário à transferência de acusado de 
homicídios e organização criminosa de Mossoró 
(RN) para MS

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-contrario-a-transferencia-
de-acusado-de-homicidios-e-organizacao-criminosa-de-mossoro-rn-para-
ms

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
recorreu contra decisão monocrática que permitiu 
a transferência de Jamil Name, denunciado por 
crimes como homicídios, organização criminosa e 
milícia armada, da penitenciária federal de Mosso-
ró (RN) para unidade do sistema prisional de Mato 
Grosso do Sul. Determinada pelo ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello 
em habeas corpus, a medida é contestada tanto em 
relação ao aspecto processual quanto ao mérito. A 
defesa de Name, que cumpre pena em Regime Dis-
ciplinar Diferenciado (RDD), alegou frágil estado 
de saúde para requerer a transferência, o que foi 
negado em caráter liminar pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

  15/6/2020
PGR empossa novos integrantes das Câmaras de 
Coordenação e Revisão do MPF 

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-empossa-novos-integrantes-
das-camaras-de-coordenacao-e-revisao-do-mpf-nesta-segunda-feira-15

Tomaram posse no dia 15 de junho os novos inte-
grantes das sete Câmaras de Coordenação e Re-
visão (CCRs) do Ministério Público Federal (MPF) 
para o biênio 2020/2022. Ao todo, 42 membros 
do MPF foram oficializados nos cargos de mem-
bros titulares e suplentes das CCRs, entre eles, os 
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coordenadores designados pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras. A cerimônia virtual 
ocorreu na sala do Conselho Superior do Ministé-
rio Público Federal (CSMPF), em Brasília.

  15/6/2020
A pedido do MPF, Supremo determina prisão 
temporária de seis suspeitos de organizar atos 
contra a democracia

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-prisao-temporaria-de-
seis-suspeitos-de-captar-recursos-e-organizar-atos-contra-a-democracia

A pedido do Ministério Público Federal, o minis-
tro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou a prisão temporária, 
por cinco dias, de seis pessoas identificadas como 
líderes do acampamento 300 do Brasil, em Brasília. 
Os mandados de prisão foram cumpridos no âm-
bito do Inquérito 4.828, aberto em abril a pedido 
da Procuradoria-Geral da República (PGR) para 
apurar a organização de atos antidemocráticos. Os 
pedidos de prisão foram apresentados a partir de 
indícios obtidos pelo MPF de que o grupo continua 
organizando e captando recursos financeiros para 
ações que se enquadram na Lei de Segurança Na-
cional (Lei 7.170/1983), objeto do Inquérito 4.828. 
O objetivo das prisões temporárias é ouvir os in-
vestigados e reunir informações sobre como fun-
ciona o esquema criminoso.

  18/6/2020
ADPF não é o meio processual correto para 
questionar ações do governo federal frente à  
pandemia da covid-19

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/adpf-nao-e-o-meio-processual-
correto-para-questionar-acoes-do-governo-federal-frente-a-pandemia-
da-covid-19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
opinou pelo não conhecimento de ação do Parti-
do dos Trabalhadores (PT), que contesta condutas 
do governo federal classificadas como omissivas e 
comissivas, no enfrentamento da epidemia da co-
vid-19. Em parecer encaminhado ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o procurador-geral defendeu 
que a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) – meio processual utilizado 
para a defesa dos pleitos – não é o instrumento 
jurídico adequado para a situação. Aras também 
pontuou que “não cabe ao Judiciário a definição de 
políticas públicas mais apropriadas, oportunas e 
convenientes para o enfrentamento da epidemia, 

por ser matéria inserida nas competências dos Po-
deres Executivo e Legislativo”.

  23/6/2020
PGR questiona concessão de vantagens e 
gratificações a membros do Ministério Público do 
Espírito Santo

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-questiona-concessao-de-
vantagens-e-gratificacoes-a-membros-do-ministerio-publico-do-espirito-
santo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresen-
tou ação direta de inconstitucionalidade ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) questionando normas 
estaduais do Espírito Santo que conferem uma sé-
rie de vantagens, auxílios e gratificações aos mem-
bros do Ministério Público capixaba (MPE/ES). As 
benesses vão desde adicional de férias de 50% da 
remuneração até concessão de auxílio-saúde para 
cobertura de procedimentos, internações e até 
para pagamento de plano de saúde privado.

  25/6/2020
Supremo segue parecer do MPF e decide que é 
proibida expulsão de estrangeiro com filhos no 
Brasil

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/supremo-segue-parecer-do-mpf-
e-decide-que-e-proibida-expulsao-de-estrangeiro-com-filhos-no-brasil

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) rejeitou o Recurso Extraordinário 
608.898, e decidiu ser vedada a expulsão de estran-
geiro cujo filho brasileiro tenha sido reconhecido 
ou adotado posteriormente ao ato expulsório. Deve 
haver, no entanto, comprovação de que a criança 
esteja sob a guarda do genitor e seja dependente 
economicamente deste. A decisão, proferida na 
sessão desta quinta-feira (25), atende manifestação 
formulada em parecer pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR). Na mesma sessão, os ministros 
Luiz Fux e Rosa Weber foram eleitos, respecti-
vamente, presidente e vice-presidente da Corte. 
Augusto Aras destacou a capacidade e o profis-
sionalismo dos magistrados. “O Ministério Público 
brasileiro deseja aos futuros presidente e vice-pre-
sidente desta Corte muita saúde e muita capaci-
dade de compreender, na condução dos trabalhos, 
este momento em que temos uma calamidade pú-
blica que assola todo o país”, afirmou, ao salientar o 
papel do Supremo como instituição fonte de equilí-
brio na democracia participativa.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-prisao-temporaria-de-seis-suspeitos-de-captar-recursos-e-organizar-atos-contra-a-democracia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-pede-prisao-temporaria-de-seis-suspeitos-de-captar-recursos-e-organizar-atos-contra-a-democracia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/adpf-nao-e-o-meio-processual-correto-para-questionar-acoes-do-governo-federal-frente-a-pandemia-da-covid-19
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/adpf-nao-e-o-meio-processual-correto-para-questionar-acoes-do-governo-federal-frente-a-pandemia-da-covid-19
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/adpf-nao-e-o-meio-processual-correto-para-questionar-acoes-do-governo-federal-frente-a-pandemia-da-covid-19
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-questiona-concessao-de-vantagens-e-gratificacoes-a-membros-do-ministerio-publico-do-espirito-santo
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-questiona-concessao-de-vantagens-e-gratificacoes-a-membros-do-ministerio-publico-do-espirito-santo
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-questiona-concessao-de-vantagens-e-gratificacoes-a-membros-do-ministerio-publico-do-espirito-santo
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/supremo-segue-parecer-do-mpf-e-decide-que-e-proibida-expulsao-de-estrangeiro-com-filhos-no-brasil
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/supremo-segue-parecer-do-mpf-e-decide-que-e-proibida-expulsao-de-estrangeiro-com-filhos-no-brasil


37

SUMÁRIO

LINHA DO TEMPO

  26/6/2020
É constitucional decreto federal que trata 
da estrutura administrativa de órgão de 
inteligência, opina PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/e-constitucional-decreto-federal-
que-trata-da-estrutura-administrativa-de-orgao-de-inteligencia-opina-pgr

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
manifestou-se pela improcedência da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 550, de autoria do Partido dos Trabalhado-
res (PT), que questiona o Decreto 9.527/2018, que 
“cria a Força-Tarefa de Inteligência para o enfren-
tamento do crime organizado no Brasil”. Para Aras, 
a norma é constitucional, por tratar da estrutura 
administrativa de órgão de inteligência.

  26/6/2020
MPF e indígenas devem ser consultados em 
eventual conciliação entre União e município 
paraense, defende PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-indigenas-devem-ser-
consultados-em-eventual-conciliacao-entre-uniao-e-municipio-paraense-
defende-pgr

Em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, defendeu a participação do Minis-
tério Público Federal (MPF) e dos índios Parakanã 
e Araweté no acordo de conciliação determinado 
pelo ministro Gilmar Mendes acerca da demarca-
ção da Terra Indígena Apyterewa, no Pará. Para 
o PGR, deve ser revista a autorização do ministro 
Gilmar Mendes para a Prefeitura de São Félix do 
Xingu (PA) e a União negociarem a redução da TI 
sem a participação de indígenas e do MPF. O pare-
cer do PGR foi apresentado no âmbito do Mandado 
de Segurança 26.853/DF

JUL/2020
  6/7/2020
MPF sugere tese em tema de repercussão geral 
sobre necessidade de motivar ato de dispensa de 
empregado público

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-sugere-tese-em-tema-de-
repercussao-geral-sobre-necessidade-de-motivar-ato-de-dispensa-de-
empregado-publico

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
parecer em que sugere fixação de tese sobre o 
Tema 1.022 da sistemática de repercussão geral. O 
tema trata da possibilidade de dispensa imotivada 
de empregado de empresa pública e de sociedade 
de economia mista admitido por concurso públi-
co. Além de sugerir a tese, Aras manifestou-se 
pelo desprovimento do Recurso Extraordinário 
688.267. No caso, empregados do Banco do Brasil, 
admitidos por concurso público e demitidos sem 
justa causa, questionam no STF acórdão do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) que os impede de 
serem reintegrados aos seus respectivos empre-
gos. Teses sugeridas: I – As sociedades de econo-
mia mista que atuam em regime de monopólio ou 
que são responsáveis pela execução de políticas 
públicas e as empresas públicas têm a obrigação de 
motivar, em ato formal, a demissão de seus empre-
gados; II – As sociedades de economia mista que 
exploram atividade econômica stricto sensu em 
regime de concorrência podem dispensar seus em-
pregados sem motivação em ato formal, ressalvada 
a possibilidade de controle jurisdicional do ato, se 
verificada ilegalidade ou abuso de poder.

  6/7/2020
Paciente pode se recusar a ser submetido a 
tratamento de saúde por motivos religiosos, 
opina PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/paciente-pode-se-recusar-a-ser-
submetido-a-tratamento-de-saude-por-motivos-religiosos-opina-pgr

“É permitido ao paciente recusar-se a se subme-
ter a tratamento de saúde, por motivos religiosos, 
como manifestação positiva de sua autodetermi-
nação e de sua liberdade de crença”. Esse é o en-
tendimento do procurador-geral da República, 
Augusto Aras, em manifestação encaminhada ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) na qual analisa re-

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/e-constitucional-decreto-federal-que-trata-da-estrutura-administrativa-de-orgao-de-inteligencia-opina-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/e-constitucional-decreto-federal-que-trata-da-estrutura-administrativa-de-orgao-de-inteligencia-opina-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-indigenas-devem-ser-consultados-em-eventual-conciliacao-entre-uniao-e-municipio-paraense-defende-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-indigenas-devem-ser-consultados-em-eventual-conciliacao-entre-uniao-e-municipio-paraense-defende-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-indigenas-devem-ser-consultados-em-eventual-conciliacao-entre-uniao-e-municipio-paraense-defende-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-sugere-tese-em-tema-de-repercussao-geral-sobre-necessidade-de-motivar-ato-de-dispensa-de-empregado-publico
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-sugere-tese-em-tema-de-repercussao-geral-sobre-necessidade-de-motivar-ato-de-dispensa-de-empregado-publico
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-sugere-tese-em-tema-de-repercussao-geral-sobre-necessidade-de-motivar-ato-de-dispensa-de-empregado-publico
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/paciente-pode-se-recusar-a-ser-submetido-a-tratamento-de-saude-por-motivos-religiosos-opina-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/paciente-pode-se-recusar-a-ser-submetido-a-tratamento-de-saude-por-motivos-religiosos-opina-pgr


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | DESTAQUES DA ATUAÇÃO: SET./2019-SET./2020 : PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA : TRANSPARÊNCIA E EFETIVIDADE

38

SUMÁRIO

curso extraordinário representativo do Tema 1.069 
de Repercussão Geral. O tema trata do direito de 
autodeterminação confessional das Testemunhas 
de Jeová em submeter-se a tratamento médico 
sem transfusão de sangue. Os adeptos dessa reli-
gião creem que introduzir sangue no corpo viola as 
leis de Deus, por contrariar o que está previsto em 
passagens bíblicas.

  7/7/2020
MPF defende possibilidade de rever cálculo de 
precatórios devidos a servidores da educação e 
técnicos em RO

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-defende-possibilidade-
de-rever-calculo-de-precatorios-devidos-a-servidores-da-educacao-e-
tecnicos-em-ro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
defendeu a possibilidade de a Justiça rever erros 
materiais no cálculo de precatórios devidos a servi-
dores da educação e técnicos de Rondônia, em ação 
que tramita há mais de 30 anos na Justiça, quando 
o estado ainda era território. A manifestação foi 
feita em pareceres enviados ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) em 11 ações de beneficiários que 
questionam a revisão do pagamento. A ação cole-
tiva, ajuizada em 1989, pede o reenquadramento 
funcional dos profissionais lotados em estabeleci-
mentos de ensino de 1º e 2º graus, do antigo terri-
tório de Rondônia, no Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos, criado pela 
Lei Federal 7.596/1987. 

  9/7/2020
Fundef: para PGR execução de acórdão coletivo 
sobre complementação de verba do fundo deve 
ficar a cargo do MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/fundef-para-pgr-execucao-de-
acordao-coletivo-sobre-complementacao-de-verba-do-fundo-deve-ficar-
a-cargo-do-mpf

Em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, Au-
gusto Aras, manifestou-se pela legitimidade do Mi-
nistério Público Federal (MPF) para promover a exe-
cução de decisão que determina a complementação, 
pela União, de repasses de verbas do extinto Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental (Fundef – atual Fundeb), afastando o risco 
de lesão à ordem e à economia públicas. Tal enten-
dimento segue a mesma linha sustentada em nove 
pareceres recentemente enviados ao STF.

  13/7/2020
MPF e Banco Central implementam Fórum 
Permanente de Comunicação

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-banco-central-
implementam-forum-permanente-de-comunicacao

O procurador-geral da República, Augusto Aras, e 
o presidente do Banco Central (Bacen), Roberto de 
Oliveira Campos Neto, assinaram acordo de coope-
ração técnica para implantar o Fórum Permanente 
de Comunicação. A instalação deste canal está pre-
vista no art. 31, § 4º, da Lei 13.506/2017, que dispõe 
sobre o processo administrativo sancionador na 
esfera de atuação do Bacen e da Comissão de Va-
lores Mobiliário (CVM). O fórum permitirá o incre-
mento das atividades de identificação, apuração e 
repressão de infrações contra o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) nos âmbitos administrativo e pe-
nal. Também vai racionalizar a troca de informa-
ções e documentos a respeito de indícios da prática 
de crimes e ilícitos administrativos sujeitos à per-
secução do MPF e do Bacen. A cooperação técnica 
prevê ainda o recebimento de propostas de Acordo 
Administrativo em Processo de Supervisão (APS), 
por parte do Bacen, e de acordos de colaboração 
premiada, pelo MPF, nas quais sejam identificados 
indícios desses crimes e ilícitos administrativos, 
respeitadas as prerrogativas e atribuições legais 
de cada instituição. O PGR indicou como represen-
tantes do MPF para compor o grupo gestor do Fó-
rum a procuradora regional da República Raquel 
Branquinho e os procuradores da República Carlos 
Fernando Mazzoco e Pablo Coutinho Barreto.

  14/7/2020
CPMI das Fake News: PGR opina por denegação 
de mandado de segurança que pede suspensão de 
atividades

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-opina-por-denegacao-de-
mandado-de-seguranca-que-pede-suspensao-das-atividades-da-cpmi-
das-fake-news

A falta de evidências de desvirtuamento das in-
vestigações realizadas pela Comissão Parlamentar 
Mista do Inquérito (CPMI) das Fake News levou o 
procurador-geral da República, Augusto Aras, a 
opinar perante o Supremo Tribunal Federal (STF) 
pela denegação de mandado de segurança que pe-
diu a suspensão das atividades da CPMI. O pedido, 
apresentado pelos deputados federais Beatriz Ki-
cis (PSL/DF), Alessandra da Silva (PSL/MG), Elié-
ser Girão (PSL/RN), Aline Sleutjes (PSL/PR), Carlos 
Roberto Coelho (PSL/RJ), Luiz Ovando (PSL/MS) e 
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Carla Zambelli (PSL/SP), apontou supostos atos ile-
gais praticados pelo presidente da CPMI, senador 
Ângelo Coronel (PSD/BA), e pela relatora, deputa-
da federal Lídice da Mata (PSB/BA). Para Augusto 
Aras, não foram evidenciados o desvirtuamento 
das investigações ou quaisquer outros supostos 
atos ilegais praticados pela comissão.

  14/7/2020
PGR denuncia deputado federal que tentou 
intimidar ministro do Supremo Tribunal Federal

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-denuncia-deputado-federal-
que-tentou-intimidar-ministro-do-supremo-tribunal-federal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denun-
ciou o deputado federal Otoni de Paula (PSC/RJ) 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de 
difamação, injúria e coação no curso do processo, 
previstos nos artigos 139, 140 e 344 do Código Pe-
nal, respectivamente. De acordo com a denúncia, o 
deputado federal fez, em 16 de junho e 5 de julho 
deste ano, duas transmissões ao vivo pela internet, 
nas quais imputou, por cinco vezes, fatos afronto-
sos à reputação do ministro Alexandre de Moraes 
e, por 19 vezes, ofendeu a dignidade e o decoro do 
magistrado. O parlamentar também é acusado de, 
nessas duas ocasiões, empregar violência moral e 
grave ameaça para coagir Moraes e, com isso, be-
neficiar a si mesmo e ao jornalista Oswaldo Eus-
táquio Filho. Ambos são investigados no Inquérito 
4.828, que apura, entre outros crimes, a movimen-
tação de recursos destinados a realizar propagan-
da de processos violentos ou ilegais para alteração 
da ordem política.

  15/7/2020
Regulamentação de proteção a cavidades 
subterrâneas é tema de reunião entre PGR e 
ministros

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/regulamentacao-de-protecao-a-
cavidades-subterraneas-e-tema-de-reuniao-entre-pgr-e-ministros

Representantes do governo federal estiveram na 
sede da Procuradoria-Geral da República, em Bra-
sília para discutir a regulamentação que trata da 
proteção a cavidades subterrâneas, como cavernas 
e grutas. O intuito da reunião foi pavimentar de-
bate mais amplo acerca da possibilidade de atua-
lização dos dispositivos que regulam a proteção 
desses patrimônios. A intenção é analisar a viabi-
lidade exploratória das cavidades a partir de novos 
critérios científicos e tecnológicos que permitam o 

desenvolvimento da atividade econômica nesses 
locais, porém, sem prejuízo à sua proteção.

  21/7/2020
MPF firma acordo com a SaferNet Brasil para 
combater disseminação de notícias falsas nas 
Eleições 2020

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-firma-acordo-com-a-
safernet-brasil-para-combater-disseminacao-de-noticias-falsas-nas-
eleicoes-2020

O Ministério Público Federal (MPF) firmou termo 
de cooperação com a SaferNet Brasil para moni-
torar e combater a disseminação de notícias falsas 
na internet, relacionadas às Eleições 2020. Pela 
parceria, membros e servidores do MPF, indicados 
pela Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), poderão 
acessar o conteúdo da base de dados da Central 
Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, 
que reúne informações provenientes da SaferNet 
e de suas instituições parceiras no Brasil e no ex-
terior. "É imperativo neutralizar a disseminação de 
informações falsas pela internet para permitir que 
o eleitor exerça sua escolha com real liberdade e 
consciência política", defendeu o procurador-geral 
da República, Augusto Aras. Já o vice-procurador-
-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, disse que a 
cooperação proporcionará aos membros no MP 
acesso a ferramentas tecnológicas para coibir a 
desinformação nas eleições municipais, atingindo 
público diverso da Sala de Atendimento ao Cida-
dão – canal de denúncias do MPF – dada a possi-
bilidade de representação anônima no portal da 
SaferNet.

  22/7/2020
PGR solicita audiência pública para dirimir 
conflito social na Terra Indígena Urubu Branco, 
em Mato Grosso

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-solicita-audiencia-publica-
para-dirimir-conflito-social-na-terra-indigena-urubu-branco-em-mato-
grosso

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias Toffoli, um pedido de suspen-
são de liminar (SL) com vistas a solucionar conflito 
envolvendo a Terra Indígena Urubu Branco, no 
estado de Mato Grosso. No documento, foi soli-
citada a suspensão dos efeitos de decisão liminar 
proferida por desembargador do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região (TRF1), que suspendeu o 
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cumprimento de sentença da Justiça Federal do 
Mato Grosso para desocupação, por não-índios, da 
terra indígena. Também foi solicitada a designação 
de audiência pública para dirimir o conflito social, 
que vem se agravando, conforme diligências feitas 
pelo Ministério Público Federal (MPF).
Trata-se de ação civil pública ajuizada em 2003 
pelo MPF, pela Fundação Nacional do Índio (Funai) 
e pela União contra a permanência de não-indíge-
nas na área de cerca de 167,5 mil hectares, demar-
cada por meio de decreto, nos municípios de Santa 
Terezinha, Confresa e Porto Alegre do Norte, na 
região Leste de Mato Grosso.  Em 28 de julho, o STF 
restabeleceu a decisão da Justiça Federal em Mato 
Grosso que determinou a retirada de não-índios da 
Terra Indígena Urubu Branco, habitada por índios 
da etnia Tapirapé.

  28/7/2020
Suspensão da dívida de MG com União está 
condicionada à adesão do estado a Regime de 
Recuperação Fiscal, diz PGR

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
defendendo a revogação da decisão monocráti-
ca proferida pelo ministro Celso de Mello em que 
determinou à União a não realização do bloqueio 
de R$ 136 milhões dos cofres de Minas Gerais. No 
entendimento do PGR, a cobrança somente deve 
ser suspensa se o estado se comprometer a adotar 
medidas para implementar o programa de ajuste 
fiscal estrutural previsto no Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF). O PGR argumenta que a situação 
de calamidade pública e de exaustão fiscal enfren-
tada pelo estado não justifica, por si só, a suspen-
são da execução de garantias e contragarantias em 
contratos firmados com a União. Isso porque não 
foi comprovada nos autos a adoção de medidas 
concretas com o objetivo de aderir ao plano federal 
para reequilibrar as contas.

  30/7/2020
Para PGR, decisão do Júri contrária às provas dos 
autos é recorrível

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/para-pgr-decisao-do-juri-
contraria-as-provas-dos-autos-e-recorrivel

Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, opinou favoravelmente ao provimento do 
Recurso Extraordinário 1.225.185/MG, do Ministé-

rio Público de Minas Gerais (MP/MG), que requer 
anulação, por tribunal de segunda instância, de 
veredito do Tribunal do Júri, com fundamento na 
contrariedade à prova dos autos, determinando a 
realização de novo julgamento pelos jurados. No 
parecer encaminhado ao ministro-relator Gilmar 
Mendes, houve também a sugestão de fixação de 
tese de repercussão geral. O recurso extraordinário 
refere-se a denúncia oferecida pelo MP/MG contra 
seis réus acusados cumulativamente de homicídio 
e homicídio tentado. O Tribunal do Júri decidiu 
pela condenação pelo homicídio e pela absolvição 
quanto ao homicídio tentado.

AGO/2020
  1/8/2020
MPF defende o uso da ação civil pública para 
evitar pagamento de indenização a particular por 
terra pública

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-o-uso-da-acao-
civil-publica-para-evitar-pagamento-de-indenizacao-a-particular-por-
terra-publica

O Ministério Público Federal propôs ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) a fixação de três teses en-
volvendo o Tema 858 de Repercussão Geral, refe-
rente a “aptidão ou não da ação civil pública para 
afastar a coisa julgada, em particular quando já 
transcorrido o biênio para ajuizamento da resci-
sória”. Segundo essa modalidade de julgamento, 
todos os processos sobre o mesmo assunto ficam 
suspensos até o julgamento de mérito pelo Plená-
rio. Ao final, o resultado passa a vincular as de-
cisões em todas as instâncias. A manifestação do 
procurador-geral da República, Augusto Aras, foi 
feita no Recurso Extraordinário 1.010.819/PR. O 
pano de fundo do caso é uma ação de desapropria-
ção movida pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) contra um proprietário 
rural. Ao final do processo, já transitado em julga-
do, decidiu-se pelo pagamento de indenização pelo 
Estado ao expropriado. Ocorre que as terras esta-
vam em área de fronteira, que, por determinação 
constitucional, são da União.
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  4/8/2020
Procuradoria-Geral da República ajuíza 22 ADIs 
na retomada do ano judiciário

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradoria-geral-da-republica-
ajuiza-22-adis-na-retomada-do-ano-judiciario

A Procuradoria-Geral da República (PGR) encami-
nhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) 22 ações 
diretas de inconstitucionalidade (ADIs). A maioria 
questiona dispositivos de constituições estadu-
ais de 17 unidades da Federação que concederam 
prerrogativa de foro perante os Tribunais de Jus-
tiça para autoridades estaduais, duas normas do 
Rio de Janeiro e uma de Pernambuco, que criaram 
programas de residência jurídica para bacharéis 
em direito, além de uma resolução do Tribunal de 
Contas do Maranhão, que instituiu reajuste sala-
rial e auxílio saúde para os integrantes da Corte. 
Também foi questionado um dispositivo da Lei 
Orgânica do Distrito Federal que, na avaliação do 
PGR, permite promoção pessoal de políticos com 
funções de gestão no governo do DF.
No caso das 17 ADIs que tratam do foro por prerro-
gativa de função, a iniciativa do procurador-geral 
da República, Augusto Aras, expande a todos os es-
tados a interpretação da Suprema Corte em relação 
ao chamado foro privilegiado. Pelo entendimento, 
não pode haver foro privilegiado em nível estadual 
quando a Constituição Federal não prevê esse tra-
tamento para autoridades nacionais. Sendo assim, 
defensores públicos estaduais, procuradores do 
estado, membros do Conselho da Justiça Militar, 
procuradores das Assembleias Legislativas, chefes 
da Polícia Civil, delegados e reitores de universida-
des não podem ter foro garantido em Tribunais de 
Justiça nos crimes comuns e de responsabilidade, 
uma vez que seus correspondentes em carreiras 
da União não têm garantia de foro nos tribunais 
superiores para os mesmos crimes.

  6/8/2020
Crime organizado: MPF passa a contar com 
unidade do Gaeco federal no Paraná

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/crime-organizado-mpf-passa-a-
contar-com-uma-unidade-do-gaeco-federal-no-parana

Cinco procuradores da República foram designa-
dos pelo procurador-geral da República, Augusto 
Aras, para integrar o Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado do Ministério 
Público Federal no Paraná (Gaeco/MPF/PR), aten-
dendo a pedido da Procuradoria da República no 
Estado. O Paraná será o terceiro do país a contar 

com o grupo especial. Os outros dois funcionam 
em Minas Gerais e na Paraíba. Pela portaria, não 
há desoneração, o que significa que os membros 
designados continuam atuando em seus respecti-
vos ofícios nos dois anos que integrarem o grupo.

  6/8/2020
Para PGR, é constitucional ato de Corregedoria de 
Justiça que prevê tramitação direta de inquérito 
policial entre MP e Polícia Civil

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/para-pgr-e-constitucional-ato-
de-corregedoria-de-justica-que-preve-tramitacao-direta-de-inquerito-
policial-entre-mp-e-policia-civil

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
defende que atos editados pelas corregedorias de 
Justiça locais – os chamados provimentos – que 
preveem a tramitação direta do inquérito policial 
entre o Ministério Público e a Polícia Civil sejam 
declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). Para o PGR, essas normas, de caráter 
meramente procedimental, estão de acordo com 
o sistema acusatório, com a prerrogativa consti-
tucional do MP de realizar o controle externo da 
atividade policial e com o direito fundamental da 
razoável duração do processo, pois, ao conferirem 
celeridade às investigações, diminuem o risco de 
prescrição de crimes.

  7/8/2020
Prorrogada Força-Tarefa Postalis

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/prorrogada-forca-tarefa-postalis

Portaria assinada pelo procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, prorrogou até 31 de dezembro 
de 2020 o prazo de funcionamento da Força-Ta-
refa Postalis. Constituída em agosto de 2019, a FT 
é formada por membros do Ministério Público Fe-
deral (MPF) e conta com o auxílio de auditores dos 
Correios. O grupo concentra a apuração dos crimes 
contra o sistema financeiro e de lavagem de capi-
tais praticados contra o Postalis, fundo de pensão 
dos Correios, que resultaram em prejuízos milio-
nários. Duas denúncias já foram apresentadas à 
Justiça. Além de prorrogar a designação dos três 
procuradores que já integravam a FT, o PGR indi-
cou quatro outros membros do MPF para atuar nas 
investigações, em regime de colaboração.
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  7/8/2020
Não cabe ADPF para questionar decisões 
tomadas nos inquéritos 4.781 e 4.828, opina 
Augusto Aras

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/nao-cabe-adpf-para-questionar-
decisoes-tomadas-nos-inqueritos-4-781-e-4-828-opina-augusto-aras

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento de 
uma ação contra decisões proferidas no âmbito dos 
inquéritos 4.781 e 4.828, das fake news e dos atos 
democráticos, respectivamente. O PGR analisou 
somente aspectos formais. Proposta pelo PTB, a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) questiona medidas do relator dos 
inquéritos, ministro Alexandre de Moraes, que, 
conforme alegações da legenda, violam o direito 
à liberdade de manifestação do pensamento, de 
expressão, de comunicação, de informação e de 
imprensa. No entanto, para o procurador-geral, os 
autores tentam, “por via abstrata do controle de 
constitucionalidade, reforma do mérito de medi-
das cautelares decretadas”.

  10/8/2020
Vice-PGR aponta trabalho conjunto como 
forma de alcançar desenvolvimento humano 
sustentável

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/vice-pgr-aponta-trabalho-
conjunto-como-forma-de-alcancar-desenvolvimento-humano-sustentavel

O vice-procurador-geral da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, defendeu a troca de experi-
ências entre as instituições como forma de as na-
ções alcançarem os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) traçados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). O vice-PGR representou o 
Ministério Público Federal (MPF) na abertura do 
II Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no 
Poder Judiciário. O evento virtual, promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem como ob-
jetivo discutir a institucionalização dos propósitos 
definidos pela ONU e que tem como signatários, 
193 países, incluindo o Brasil. O encontro busca, 
ainda, fortalecer, incentivar e promover parcerias 
entre os Poderes Judiciários dos países Ibero-Ame-
ricanos e possibilitar a troca de experiências e o di-
álogo entre as instituições.

  12/8/2020
Para PGR, inviolabilidade do sigilo da 
correspondência não abrange encomenda 
utilizada para fins ilícitos

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/para-pgr-inviolabilidade-do-
sigilo-da-correspondencia-nao-abrange-encomenda-utilizada-para-fins-
ilicitos

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
memorial em recurso extraordinário (RE) que pre-
tende discutir a licitude de prova obtida mediante 
abertura de encomenda postada nos Correios que 
continha droga sintética. Para o PGR, a prática de 
conduta delituosa autoriza a abertura de enco-
menda e apreensão de material ilícito, sob pena 
de tornar o envio de encomenda meio apropriado 
para cometimento de crime e tornar o sistema de 
correios emissário do delito.

  12/8/2020
Tomada de contas especial não é requisito 
prévio à inscrição de ente federado em cadastros 
federais de inadimplência

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-tomada-de-contas-especial-
nao-e-requisito-previo-a-inscricao-de-ente-federado-em-cadastros-
federais-de-inadimplencia

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, defendeu que a instauração e a conclusão de 
procedimento de tomada de contas especial não 
são requisitos prévios à inscrição de ente federado 
em débito com a União nos cadastros federais de 
inadimplência. A manifestação foi na Ação Cível 
Originária (ACO) 2.950, na qual o Piauí pede que 
seja declarada inválida a inscrição do estado nos 
cadastros federais de inadimplência em razão de 
irregularidades em convênio celebrado com a Fun-
dação Nacional de Saúde (Funasa).

  14/8/2020
Atuação do MP deve se pautar na defesa da 
laicidade do Estado como garantia de liberdade 
religiosa

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/atuacao-do-mp-deve-se-pautar-
na-defesa-da-laicidade-do-estado-como-garantia-de-liberdade-religiosa

"A laicidade do Estado é uma garantia do cidadão 
contra a interferência na sua liberdade de crença", 
destacou o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, na abertura do webinar Liberdade Religiosa 
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LINHA DO TEMPO

na Constituição. O evento foi realizado pela Escola 
Superior do Ministério Público da União (ESMPU), 
por meio de videoconferência, e transmitido pelo 
canal da ESMPU no Youtube. O seminário virtual 
teve o objetivo de discutir os aspectos da liberdade 
religiosa à luz da Constituição Federal e ressaltar a 
importância da atuação do Ministério Público para 
assegurar o livre exercício dos cultos.

  18/8/2020
CNJ e CNMP são indispensáveis ao Sistema de 
Justiça brasileiro e têm dado respostas a grandes 
problemas, diz Aras

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/cnj-e-cnmp-sao-indispensaveis-
para-sistema-de-justica-brasileiro-e-tem-dado-respostas-a-grandes-
problemas-brasileiros-diz-aras

Em sua participação na sessão solene pelos 15 
anos de instalação do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), o procurador-geral da República e presi-
dente do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), Augusto Aras, convidou os participantes 
a "reconhecer o relevante trabalho desenvolvi-
do pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual, em 
diversos momentos, ao longo dessas quase duas 
décadas, vem promovendo com sucesso uma rela-
ção harmônica e independente entre os Poderes, 
de respeito e de preservação do pacto federativo, 
bem como de defesa do regime democrático". Insti-
tuído em 14 de junho de 2005, o CNJ foi idealizado 
na Reforma do Judiciário aprovada pela Emenda 
Constitucional 45.

  19/8/2020
Ministério Público não admite que governos 
espionem opositores políticos, afirma Augusto 
Aras no STF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerio-publico-nao-admite-
que-governos-espionem-opositores-politicos-afirma-augusto-aras-no-stf

Em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal 
(STF), o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, afirmou que o Ministério Público não admite 
que governos espionem opositores políticos. A fra-
se foi proferida no julgamento da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
722, na qual a Rede Sustentabilidade questiona 
investigação sigilosa que teria sido aberta pelo Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pública (MJ) contra 
professores universitários e servidores federais e 
estaduais de segurança identificados como inte-
grantes do “movimento antifascismo”.

O partido alegou violação à liberdade de expressão 
pelos atos do MJ que, sob o pretexto de suposta-
mente protegerem a segurança nacional, colocam 
em risco a livre manifestação de ideias. Ao analisar 
o conteúdo dos relatórios de inteligência o procura-
dor-geral reforçou que o Estado brasileiro é plural, 
e não total, razão pela qual não se deve admitir que 
cidadãos sejam vigiados apenas por discordarem 
de quem quer que seja. No entanto, diz ser preciso 
fazer distinção fundamental entre as atividades de 
inteligência e as de investigação.

  19/8/2020
Justiça Federal é competente para julgar ação 
penal contra ex-senador Gim Argello, defende 
MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/justica-federal-e-competente-
para-julgar-acao-penal-contra-ex-senador-gim-argello-defende-mpf

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) o Ministério Público Federal (MPF) opinou 
pelo não conhecimento e, no mérito, pelo despro-
vimento de habeas corpus em favor do ex-sena-
dor Jorge Afonso Argello, conhecido como Gim 
Argello. O ex-parlamentar questiona decisão do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afastou a 
tese de nulidade processual por incompetência da 
Justiça Federal para julgar ação penal contra ele. 
Para a subprocuradora-geral da República Lindôra 
Araújo, que assina o parecer, o habeas corpus "não 
ultrapassa o juízo de admissibilidade".

  20/8/2020
Memorial reafirma competência do Ministério 
Público para conduzir investigações criminais

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-reafirma-competencia-do-
ministerio-publico-para-conduzir-investigacoes-criminais

Memorial encaminhado pelo procurador-geral da 
República, Augusto Aras, ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 3.034 reitera a competência do Ministé-
rio Público para conduzir investigações criminais. 
O documento destaca que essa prerrogativa já foi 
objeto de análise pelo Plenário da Corte em 2015, 
quando o colegiado, ao apreciar o Recurso Extra-
ordinário 593.727, decidiu que o MP detém poder 
investigatório próprio, desde que respeitados os di-
reitos e as garantias conferidos a qualquer indicia-
do ou investigado. Nesse sentido, Aras alerta que 
mudança na jurisprudência traria insegurança ju-
rídica, além de custos ao país.
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  20/8/2020
PGR solicita informações ao Ministério Público 
fluminense sobre supostas transações da JBS

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-solicita-informacoes-ao-
ministerio-publico-fluminense-sobre-supostas-transacoes-da-jbs

A Procuradoria-Geral da República (PGR) instau-
rou notícia de fato para apurar informações veicu-
ladas a respeito de supostos pagamentos feitos pela 
JBS ao advogado Frederick Wassef, entre 2015 e 
2020, e seus impactos na Petição 7.003, que trami-
ta no Supremo Tribunal Federal (STF). No procedi-
mento, serão solicitadas informações ao Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, que, conforme 
a imprensa, identificou as transações por meio de 
um relatório do Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf). Eventual irregularidade 
poderá reforçar os indícios de omissão nos acordos 
de colaboração premiada dos executivos da com-
panhia. Os acordos de colaboração foram firmados 
com a PGR em 2017 e sua rescisão aguarda decisão 
do Supremo.

  20/8/2020
MPF manifesta-se contrário a liminar que 
pretende suspender decisões judiciais de 
bloqueio de perfis em redes sociais

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-opina-contra-liminar-que-
pretende-suspender-decisoes-judiciais-de-bloqueio-de-perfis-em-redes-
sociais

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
6.494/DF, que pretende, em caráter liminar, sus-
pender todas as decisões judiciais que tenham de-
terminado bloqueio, interdição ou suspensão de 
perfis em redes sociais, deve ser julgada improce-
dente. Esse é o posicionamento do procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, em parecer envia-
do ao Supremo Tribunal Federal (STF). Proposta 
pela Presidência da República, a ADI pede que o 
STF declare esse tipo de medida inconstitucional 
e, enquanto não analisa o mérito da questão, sus-
penda a eficácia de todas as decisões de bloqueio 
de perfis proferidas pelo Judiciário. Para Augusto 
Aras, o pedido de medida cautelar deve ser negado, 
pois não preenche o requisito de urgência. Segun-
do ele, o tema deve ser analisado pelo Plenário do 
STF em rito abreviado, tendo em vista sua impor-
tância para a ordem social e a segurança jurídica.

  20/8/2020
Reclamação de Witzel contra comissão que 
analisará seu impeachment é improcedente, 
opina PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-opina-pela-improcedencia-
de-reclamacao-de-witzel-relativa-a-comissao-que-analisara-seu-
impeachment

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
opinou pela improcedência de reclamação apre-
sentada pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC), quanto a suposto descumprimento de 
regras na formação da Comissão Especial na As-
sembleia Legislativa do Estado (Alerj) que analisa-
rá pedido de impeachment formulado contra ele. 
De acordo com o PGR, todos os pressupostos cons-
titucionais e legais, assim como o regramento que 
rege a assembleia, foram atendidos, não havendo 
razão para a reclamação ser aceita pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

  20/8/2020
MPF opina pelo desprovimento de recurso da 
ex-senadora Selma Arruda, que teve mandato 
cassado pelo TSE

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-opina-pelo-desprovimento-
de-recurso-da-ex-senadora-selma-arruda-que-teve-o-mandato-cassado-
pelo-tse

O parecer do procurador-geral da República, Au-
gusto Aras, foi pelo desprovimento do agravo 
apresentado pela ex-senadora Selma Arruda ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) no qual a ex-par-
lamentar alegou cerceamento de ampla defesa 
no processo em que teve o mandato cassado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com 
o PGR, os direitos políticos da ex-senadora foram 
respeitados, não sendo cabível intervenção do Po-
der Judiciário, uma vez que se trata de matéria in-
terna do Senado Federal, sob risco de invasão de 
competência privativa do Poder Legislativo.

  21/8/2020
Usinas hidrelétricas: MPF defende estudo na 
bacia hidrográfica do Pantanal Mato-Grossense 
para concessão de licença

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/usinas-hidreletricas-mpf-
defende-estudo-na-bacia-hidrografica-do-pantanal-mato-grossense-para-
concessao-de-licenca

Garantir a realização da avaliação ambiental es-
tratégica (AAE) da bacia hidrográfica do Alto Pa-
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raguai, para a concessão de licença ambiental para 
construção de usinas hidrelétricas no bioma Pan-
tanal. Esse é o objetivo de agravo interno (recur-
so) enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
no qual o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, requer o exame de recurso extraordinário 
(RE) que teve seu seguimento negado pela presi-
dência da Corte. Ação dos Ministérios Públicos 
Federal (MPF) e do Estado de Mato Grosso do Sul 
(MP/MS) aponta a existência de mais de 120 em-
preendimentos hidrelétricos na região do Pantanal 
Mato-Grossense – crescimento de 120% no período 
de 2003 a 2011- sendo necessário compatibilizar a 
geração de energia com a conservação da biodiver-
sidade e a manutenção do equilíbrio hidroecológi-
co do bioma Pantanal.

  21/8/2020
Corrupção e crime organizado: PGR reforça 
quadro de membros

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-reforca-quadro-de-membros-
dedicados-ao-combate-a-corrupcao-e-ao-crime-organizado

Novas medidas adotadas pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) para reforçar o apoio institu-
cional ao combate à corrupção deverão dotar a for-
ça-tarefa de Curitiba de ao menos 11 novos inte-
grantes para atuar em investigações e ações penais 
em curso. O reforço é resultado, principalmente, de 
edital aberto em julho para consultar membros do 
Ministério Público Federal (MPF) que desejariam 
colaborar com as cinco forças-tarefas existentes – 
no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em 
Brasília. “Louvamos a participação institucional 
de colegas de todo o Brasil, sem prejuízo de novos 
colegas que queiram contribuir para operações em 
todo o país”, afirmou o procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras.

  21/8/2020
Estado tem que assumir responsabilidades 
internas perante a União, defende PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/estado-tem-que-assumir-
responsabilidades-internas-perante-a-uniao-defende-pgr

O pedido do estado do Piauí na Ação Cível Originá-
ria (ACO) 2.749, que pretende cancelar a inscrição 
do autor nos cadastros federais de inadimplência 
e afastar obstáculos à contratação de operações de 
crédito e transferência de recursos federais devido 
a débitos do Poder Judiciário estadual, recebeu pa-
recer contrário do procurador-geral da República, 

Augusto Aras. A manifestação também é contrária 
ao pedido de liminar concedido na Ação Cautelar 
3.952, juntada à ação cível. Para ele, quem assume 
as responsabilidades externas, perante a União, é o 
estado, unidade totalizadora autônoma. “É o esta-
do que integra a Federação, e não o Poder Executi-
vo estadual”, destaca.

  27/8/2020
Posse da nova presidência do Superior Tribunal 
de Justiça

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-participa-da-posse-na-nova-
presidencia-do-superior-tribunal-de-justica

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
participou da posse da nova presidência do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) para o biênio 2020/2022. 
Tomaram posse o ministro Humberto Martins, 
para o cargo de presidente do STJ e do Conselho 
da Justiça Federal, e o ministro Jorge Mussi, para o 
cargo de vice-presidente da Corte. Aras destacou a 
produtividade do Tribunal, mesmo com o trabalho 
remoto no momento de enfrentamento da pande-
mia. Segundo ele, do início da gestão até o começo 
deste mês, houve redução do acervo processual em 
mais de 15%, representando quase 50 mil casos.

  27/8/2020
Não cabe reclamação contra decisão do TJRJ que 
definiu foro para investigação do senador Flávio 
Bolsonaro, opina vice-PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/nao-cabe-reclamacao-contra-
decisao-do-tjrj-que-definiu-foro-para-investigacao-de-senador-flavio-
bolsonaro-opina-vice-pgr

A Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou 
pelo não cabimento da reclamação apresentada 
pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janei-
ro contra decisão do Tribunal de Justiça que fixou 
foro por prerrogativa de função ao senador Flá-
vio Bolsonaro (Republicanos/RJ). A manifestação 
foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e 
tem como fundamento aspectos formais como o 
entendimento de que a reclamação constitucional, 
meio utilizado, não é o instrumento correto para 
estabelecer jurisprudência inexistente. Em junho, 
o TJRJ decidiu enviar ao Órgão Especial da Corte 
o inquérito que investiga o suposto desvio de di-
nheiro público, a chamada rachadinha, que teria 
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sido praticado durante o exercício do mandato de 
deputado estadual pelo hoje senador.

  28/8/2020
Pagamento complementar para quitar saldo em 
aberto por depósito insuficiente dispensa novo 
precatório

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pagamento-complementar-
para-quitar-saldo-em-aberto-por-deposito-insuficiente-dispensa-novo-
precatorio

Em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, defendeu que é dispensável a ex-
pedição de novo precatório quando o pagamento 
complementar para quitação integral do valor da 
condenação decorra exclusivamente da mora do 
Poder Público em satisfazer os precatórios já ex-
pedidos. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a 
ordem de preferência do pagamento do crédito 
constituído. A manifestação foi no Recurso Extra-
ordinário com Agravo (ARE) 1.215.706/SP, apre-
sentado pelo estado de São Paulo.

  28/8/2020
PGR denuncia Wilson Witzel por estruturar 
esquema de corrupção no Rio de Janeiro

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-wilson-witzel-por-
estruturar-esquema-de-corrupcao-no-rio-de-janeiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denun-
ciou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Wit-
zel (PSC), a primeira-dama, Helena Witzel, e ou-
tras sete pessoas por corrupção (ativa e passiva) e 
lavagem de dinheiro. A denúncia apresentada ao 
ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), aponta que o governador se 
utilizou do cargo para estruturar uma organização 
criminosa que movimentou R$ 554.236,50 em pro-
pinas pagas por empresários da saúde ao escritório 
de advocacia de sua esposa. O casal foi denuncia-
do por corrupção passiva e lavagem de dinheiro 
na forma de crime continuado, reiterado por 25 
vezes. Na petição, a PGR pede a condenação dos 
acusados, a decretação da perda do cargo público 
de Wilson Witzel e o pagamento de indenização 
mínima de R$ 1.108.473,00 aos cofres públicos. Na 
denúncia, assinada pela subprocuradora-geral da 
República Lindôra Maria Araújo, a PGR apresenta 
provas de que o governador liderou, entre março 
e maio deste ano, três grupos empresariais – que 
representam quatro empresas – que disputavam 

o poder no governo do estado mediante o paga-
mento de vantagens indevidas a agentes públicos. 
Esses grupos lotearam algumas das principais pas-
tas estaduais – a exemplo da Secretaria de Saúde 
– para implementar esquemas que beneficiassem 
suas empresas.

  31/8/2020
Dispositivo da Lei do Planejamento Familiar 
que restringe esterilização voluntária é 
inconstitucional, diz PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/dispositivo-da-lei-do-
planejamento-familiar-que-restringe-esterilizacao-voluntaria-e-
inconstitucional-diz-pgr

A expressão “e maiores de 25 anos de idade ou, pelo 
menos, com dois filhos vivos”, que consta da Lei do 
Planejamento Familiar (9.263/1996) é inconsti-
tucional. Essa é a opinião do procurador-geral da 
República, Augusto Aras, expressa em parecer na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.911, que 
questiona as restrições à esterilização de homens 
e mulheres previstas no inciso I, e do § 5º do art. 
10 da referida lei. Para Aras, o dispositivo ofende 
a liberdade individual e constitui indevida inter-
ferência estatal na autonomia privada. A ação é de 
autoria do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

SET/2020
  1/9/2020
A pedido do MPF, Supremo nega habeas corpus a 
líder de organização criminosa do MS

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/a-pedido-do-mpf-supremo-
nega-habeas-corpus-a-lider-de-organizacao-criminosa-que-atua-em-
mato-grosso-do-sul

Atendendo a pedido do Ministério Público Fede-
ral (MPF), a Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) negou, por maioria de votos, habeas 
corpus que pedia a transferência de Jamil Name 
do presídio federal em Mossoró (RN) para unidade 
prisional em Mato Grosso do Sul. Ele é apontado 
como líder de organização criminosa que atua em 
Mato Grosso do Sul, responsável por homicídios e 
outros crimes. De acordo com o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, o réu é de alta peri-

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pagamento-complementar-para-quitar-saldo-em-aberto-por-deposito-insuficiente-dispensa-novo-precatorio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pagamento-complementar-para-quitar-saldo-em-aberto-por-deposito-insuficiente-dispensa-novo-precatorio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pagamento-complementar-para-quitar-saldo-em-aberto-por-deposito-insuficiente-dispensa-novo-precatorio
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-wilson-witzel-por-estruturar-esquema-de-corrupcao-no-rio-de-janeiro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-wilson-witzel-por-estruturar-esquema-de-corrupcao-no-rio-de-janeiro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/dispositivo-da-lei-do-planejamento-familiar-que-restringe-esterilizacao-voluntaria-e-inconstitucional-diz-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/dispositivo-da-lei-do-planejamento-familiar-que-restringe-esterilizacao-voluntaria-e-inconstitucional-diz-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/dispositivo-da-lei-do-planejamento-familiar-que-restringe-esterilizacao-voluntaria-e-inconstitucional-diz-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/a-pedido-do-mpf-supremo-nega-habeas-corpus-a-lider-de-organizacao-criminosa-que-atua-em-mato-grosso-do-sul
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/a-pedido-do-mpf-supremo-nega-habeas-corpus-a-lider-de-organizacao-criminosa-que-atua-em-mato-grosso-do-sul
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/a-pedido-do-mpf-supremo-nega-habeas-corpus-a-lider-de-organizacao-criminosa-que-atua-em-mato-grosso-do-sul


47

SUMÁRIO

LINHA DO TEMPO

culosidade e deve ser mantido em presídio de se-
gurança máxima. A defesa alegou frágil estado de 
saúde para requerer a transferência, mas o PGR 
citou providências adotadas na unidade para as-
segurar o atendimento aos presos em caso de in-
fecção. Aras  também citou documentos, segundo 
os quais Jamil Name vem resistindo às recomen-
dações médicas e às dietas prescritas, o que leva à 
conclusão de que assim age de forma proposital.

  1/9/2020
Memorial defende manutenção do afastamento 
de Wilson Witzel do governo do Rio

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-defende-manutencao-do-
afastamento-de-wilson-witzel-do-governo-do-rio-de-janeiro

O Ministério Público Federal (MPF) defendeu a 
manutenção do afastamento de Wilson Witzel 
(PSC) do cargo de governador do Rio de Janeiro em 
memorial enviado ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Para o MPF, a continuidade da medida caute-
lar foi necessária para assegurar a ordem pública, 
a instrução criminal, a aplicação da lei penal e, ao 
mesmo tempo, o Estado Democrático de Direito e 
os direitos e garantias fundamentais do investiga-
do. Na manifestação, a subprocuradora-geral da 
República Lindôra Araújo ressaltou que o Regi-
mento Interno do STJ deixa claro que o ministro 
relator tem atribuição para tomar decisões mono-
cráticas em casos de urgência, como ocorreu na 
situação envolvendo o chefe do Executivo do Rio 
de Janeiro. O memorial pontuou que já foi ofereci-
da uma primeira denúncia contra Wilson Witzel, 
com elementos concretos de prova, inclusive de-
monstrando a entrada de dinheiro nas contas do 
governador e da primeira-dama. Dada a complexi-
dade dos fatos e da investigação, o MPF informou 
ao STJ a possibilidade de novas ações penais pela 
prática de crimes como a constituição e pertenci-
mento a organização criminosa, previsto na Lei 
12.850/2013.

  2/9/2020
STF fixa tese sobre prazo de 5 anos para efeito de 
reincidência conforme entendimento do MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stf-fixa-tese-sobre-aplicacao-
do-prazo-de-5-anos-para-efeito-de-reincidencia-conforme-entendimento-
do-mpf

Seguindo entendimento do Ministério Público Fe-
deral (MPF), a maioria dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu, em sessão virtual, 

que não se aplica o prazo quinquenal de prescrição 
da reincidência para o reconhecimento dos maus 
antecedentes, previsto no art. 64, I, do Código Pe-
nal. A fixação dessa tese se deu na apreciação do 
Tema 150 da repercussão geral, referente ao Re-
curso Extraordinário 593.818/SC, que foi provi-
do parcialmente. Em memorial enviado ao STF, 
o procurador-geral da República, Augusto Aras, 
salientou que “embora incidam cronologicamente 
em momentos diferentes, reincidência e maus an-
tecedentes atuam para dar concretude ao princípio 
constitucional da individualização da pena (art. 5 , 
XLVI, CF/88), por força do qual a sanção penal há 
de retribuir o específico desvalor da conduta deli-
tuosa de cada indivíduo, à luz da sua contumácia”.

  2/9/2020
É inconstitucional regra que condiciona posse em 
cargo público a comprovação de 5 anos de cura de 
doença grave

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/e-inconstitucional-regra-que-
condiciona-posse-em-cargo-publico-a-comprovacao-de-5-anos-de-cura-
de-doenca-grave

Ao se manifestar em recurso extraordinário (RE 
886.131) com repercussão geral reconhecida, o pro-
curador-geral da República, Augusto Aras, propôs 
a seguinte tese para análise do Supremo Tribunal 
Federal (STF): “é inconstitucional a instituição de 
período de carência para posse em cargo público de 
candidato que foi acometido por doença grave e já 
está curado, dissociada de justificativa da razão pela 
qual prejudicaria concretamente a aptidão para o 
cargo, por violação aos princípios da isonomia, da 
dignidade da pessoa humana e do amplo acesso 
aos cargos públicos”. O tema será julgado pelo STF 
em julgamento do caso de uma uma candidata que 
após passar por tratamento contra um câncer e de 
ter se recuperado da doença foi aprovada em con-
curso público do Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG). No entanto, ela foi impedida de tomar 
posse por uma decisão que, com base em exames 
realizados por junta médica, considerou-a inapta a 
assumir o cargo de oficial de judiciário. Para Aras, 
a norma do TJMG é inconstitucional por violar os 
princípios da isonomia, da dignidade humana e do 
amplo acesso aos cargos públicos.
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  2/9/2020
STF julga improcedente ação que questiona 
requisição administrativa de bens e serviços de 
saúde da rede privada

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stf-julga-improcedente-acao-
que-questiona-requisicao-administrativa-de-bens-e-servicos-de-saude-
da-rede-privada

Seguindo entendimento da Procuradoria-Geral da 
República, o Supremo Tribunal Federal (STF) jul-
gou improcedente ação que questionava a requi-
sição administrativa de bens e serviços de saúde 
da rede privada. Em sustentação oral, o vice-pro-
curador-geral da República, Humberto Jacques, 
reiterou posicionamento do procurador-geral da 
República, Augusto Aras, em parecer enviado ao 
STF, de que “as ações e serviços de saúde de rele-
vância pública, cabem ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fis-
calização e controle”. O entendimento é de que as 
ações e os serviços de saúde, sejam públicos ou pri-
vados, são de relevância pública e integram rede 
regionalizada e hierarquizada, o Sistema Único de 
Saúde (SUS), organizado de forma descentralizada, 
com direção em cada esfera de governo, voltado ao 
atendimento integral da população. A Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 6.362 foi ajuizada pela 
Confederação Nacional de Saúde – Hospitais, Esta-
belecimentos e Serviços contra dispositivo da Lei 
13.979/2020, que prevê a requisição por gestores 
locais de bens e serviços de saúde, garantindo “pa-
gamento posterior de indenização justa”.

  2/9/2020
Lei municipal que institui feriado civil não 
previsto na legislação federal é inconstitucional, 
opina PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/lei-municipal-que-institui-
feriado-civil-nao-previsto-na-legislacao-federal-e-inconstitucional-opina-
pgr

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), o procurador-geral da República, Augus-
to Aras, opinou pela inconstitucionalidade da Lei 
3.830/2004, do município de Osasco (SP). A norma 
estabeleceu feriado em 19 de fevereiro para co-
memoração do dia da emancipação do município. 
Para Augusto Aras, lei municipal que institui feria-
do civil não previsto na legislação federal invade 
competência privativa da União para legislar sobre 
direito do trabalho, uma vez que produz impactos 
econômicos nas relações de emprego. A manifes-
tação do PGR foi na Arguição de Descumprimen-

to de Preceito Fundamental (ADPF) 723, proposta 
pela Confederação Nacional do Sistema Financei-
ro. O procurador-geral observa que a decretação 
de feriados civis implica fechamento de estabele-
cimentos comerciais e descanso remunerado para 
trabalhadores, impactando relações empregatícias 
de categorias profissionais e econômicas com con-
sequências remuneratórias diretas.

  2/9/2020
Atendendo Ministério Público Federal, Corte 
Especial do STJ referenda afastamento do 
governador Wilson Witzel

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/atendendo-ministerio-publico-
federal-corte-especial-do-stj-referenda-afastamento-do-governador-
wilson-witzel

Por 14 votos a 1, a Corte Especial do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) atendeu a manifestação do 
Ministério Público Federal e referendou o o afas-
tamento cautelar do governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel (PSC), pelo prazo inicial de 180 dias, 
mantendo decisão monocrática proferida pelo mi-
nistro Benedito Gonçalves. Para o MPF, a continui-
dade do afastamento é necessária para assegurar a 
ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da 
lei penal e, ao mesmo tempo, o Estado Democrático 
de Direito e os direitos e garantias fundamentais 
do investigado.

  2/9/2020
MPF reitera pedido para que investigação 
envolvendo senador José Serra retorne à 
primeira instância

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-reitera-pedido-para-que-
investigacao-envolvendo-senador-jose-serra-retorne-a-primeira-instancia

Em resposta ao ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Gilmar Mendes, a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) reiterou o pedido de reconhe-
cimento da incompetência do STF para supervisio-
nar a investigação de prática de crimes eleitorais 
na campanha de José Serra (PSDB/SP) ao Senado, 
em 2014. No documento, a subprocuradora-geral 
da República Lindôra Araújo reforça a necessi-
dade do retorno do processo ao Juízo da 1ª Zona 
Eleitoral de São Paulo, por se tratar de apuração de 
recebimento de doação não contabilizada, conduta 
prevista no artigo 350 do Código Eleitoral.
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LINHA DO TEMPO

  3/9/2020
Inviabilidade da suspensão de decisão do STJ que 
afastou Wilson Witzel

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/e-inviavel-suspender-efeitos-da-
decisao-do-stj-que-afastou-wilson-witzel-opina-pgr

Ao analisar pedido da defesa do governador do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo 
Tribunal Federal parecer pelo desprovimento do 
pedido de suspensão da liminar que determinou o 
afastamento do chefe do Executivo do Rio de Ja-
neiro do cargo. Para Aras, é inviável conceder o 
pleito, pois a defesa não demonstrou ofensa à lei 
e o instrumento utilizado, a suspensão de liminar, 
não se presta a rever o mérito de decisão proferida 
por juízo competente para o processamento e jul-
gamento da ação na origem. O procurador-geral da 
República sustentou que o afastamento cautelar “é 
medida que se mostra imprescindível para garan-
tir a higidez da investigação judicial subjacente, 
em razão da própria natureza das infrações per-
petradas”. Para ele, suspender a decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça representaria verdadeira 
ameaça aos valores que a medida cautelar busca 
resguardar.

  8/9/2020
Condenado na Operação Lava Jato preenche 
requisitos do Código Penal para responder pelos 
crimes no Brasil

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/condenado-na-operacao-lava-
jato-preenche-requisitos-do-codigo-penal-para-responder-pelos-crimes-
no-brasil

A subprocuradora-geral da República Lindôra 
Araújo encaminhou ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) parecer contra agravo no Habeas Corpus 
185.223, de autoria de David Muino, cidadão suí-
ço-espanhol, condenado pela 13ª Vara da Justiça 
Federal de Curitiba, na Operação Lava Jato, pelo 
crime de lavagem de dinheiro, por três vezes. Des-
de que foi condenado, Muino tenta obter o tran-
camento da ação penal na qual foi condenado. No 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), 
sustentou a suposta incompetência da jurisdição 
nacional para processar o feito, sob o argumento 
de que os crimes teriam se consumado na Suíça. 
Sem obter êxito, recorreu ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) que também não concedeu o habeas 
corpus.
A subprocuradora-geral da República explicou, no 
parecer, que o artigo 6° do Código Penal brasileiro 

delimita o lugar do crime, para fins de fixação da 
jurisdição criminal brasileira, como o lugar em que 
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, 
bem como onde se produziu ou deveria produzir-
-se o resultado. Para ela, não há dúvida quanto à 
eficácia extraterritorial da lei penal brasileira, pois 
David Muino preenche os requisitos do Código 
Penal para responder pelos crimes no Brasil: en-
contra-se em território brasileiro (está preso desde 
o fim de 2017); o fato também é punível no local 
onde foi praticado (Suíça); e o crime de lavagem de 
capitais, tipificado no art. 1º da Lei 9.613/1998, está 
incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira 
autoriza a extradição.

  9/9/2020
Lista suja do trabalho escravo torna efetivo o 
direito à informação expresso na Constituição 
Federal

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/lista-suja-do-trabalho-escravo-
torna-efetivo-o-direito-a-informacao-expresso-na-constituicao-federal

Em manifestação conjunta, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, e o procurador-geral do 
Trabalho, Alberto Balazeiro, defenderam perante 
o Supremo Tribunal Federal (STF) a divulgação de 
cadastro de empresas com empregados em condi-
ção análoga à escravidão. A manifestação foi pela 
improcedência de Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental (ADPF) 509 ajuizada 
pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imo-
biliárias (Abrainc). A ação pede a impugnação da 
Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH 4, de 
11 de maio de 2016, e as já revogadas que tratam 
sobre o cadastro de empregadores que tenham 
submetido trabalhadores a condições análogas à 
de escravos. O cadastro consiste na divulgação de 
autuações administrativas da Auditoria-Fiscal do 
Trabalho – documentos de caráter público – para 
a sociedade. Aras e Balazeiro pontuaram no me-
morial que o cadastro é uma das mais importantes 
políticas de Estado para a erradicação do trabalho 
escravo contemporâneo no país, dando concretu-
de a princípios, valores, fundamentos, objetivos, 
direitos fundamentais, entre outros, previstos na 
Constituição Federal.
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  9/9/2020
Augusto Aras parabeniza Dias Toffoli por 
atuação em prol da estabilidade nacional à frente 
do STF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/augusto-aras-parabeniza-dias-
toffoli-por-gestao-a-frente-do-stf-e-destaca-atuacao-em-prol-da-
estabilidade-nacional

Na última sessão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) presidida pelo ministro Dias Toffoli, o procu-
rador-geral da República, Augusto Aras, parabeni-
zou o ministro pelo desempenho à frente da Corte 
no biênio 2018/2020. Ao destacar a sobriedade 
e honradez de Toffoli na condução do colegiado, 
Aras elogiou sua atuação em prol do equilíbrio na-
cional e do aprimoramento dos serviços jurisdicio-
nais, sobretudo em meio às dificuldades impostas 
pela pandemia de covid-19. Para o procurador-ge-
ral, com independência e, preservando a harmonia 
entre os Poderes, o ministro agiu também como 
pacificador de crises e conflitos artificiais.

  10/9/2020
Em solenidade de posse da presidência do 
Supremo, PGR destaca carreira de Luiz Fux e 
Rosa Weber

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-solenidade-de-posse-da-
presidencia-do-supremo-pgr-destaca-carreira-de-luiz-fux-e-rosa-weber

Durante a sessão solene de posse da nova presidên-
cia do Supremo Tribunal Federal (STF), o procura-
dor-geral da República, Augusto Aras, congratulou 
os novos gestores da Corte Suprema, pelos próxims 
dois anos: ministro Luiz Fux, na presidência, e mi-
nistra Rosa Weber, na vice-presidência. Aras des-
tacou a carreira jurídica bem-sucedida dos dois mi-
nistros. Ele lembrou, entre outros destaques, que 
Fux presidiu a comissão de juristas que elaborou 
o anteprojeto do novo Código Civil brasileiro, com 
enfoque no jurisdicionado, buscando meios mais 
céleres de prestação da Justiça. Aras também elo-
giou a vice-presidente, Rosa Weber, que “ostenta 
igualmente profícua carreira no Judiciário, tendo 
sensibilidade social pela experiência acumulada 
ao longo de sua trajetória na defesa dos interesses 
coletivos, em especial, na pacificação das relações 
trabalhistas”

COMBATE À 
COVID-19

MAR/2020
  16/3/2020
Giac: Criação do Gabinete Integrado para o 
enfrentamento do coronavírus

O procurador-geral da República e presidente do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
Augusto Aras, criou em março de 2020 o Gabine-
te Integrado de Acompanhamento da Epidemia 
Covid-19 (Giac) no âmbito do Ministério Público 
brasileiro. Com atribuição tanto na área admi-
nistrativa quanto finalística, o Giac dá suporte à 
Procuradoria-Geral da República (PGR) em várias 
frentes, como o funcionamento das unidades da 
Instituição e a articulação interinstitucional e in-
tersetorial. O objetivo é integrar a atuação do MP 

  11/9/2020
Perfil do presidente da República em rede 
social não se enquadra como veículo oficial de 
publicidade, diz PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/perfil-do-presidente-da-
republica-em-rede-social-nao-se-enquadra-como-veiculo-oficial-de-
publicidade-diz-pgr

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento do 
Mandado de Segurança 37.132/DF, impetrado por 
um advogado que foi bloqueado do acesso à conta 
privada do presidente da República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), na rede social Instagram. Para Aras, 
o bloqueio não foi feito no exercício da função pú-
blica, motivo pelo qual não há ato para ser questio-
nado em sede de mandado de segurança. Segundo 
ele, o princípio da publicidade não pode ser inter-
pretado de forma tão ampla que inclua as condutas 
praticadas pelos agentes públicos em suas redes 
sociais pessoais.
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COMBATE À COVID-19

brasileiro e de instituições e entidades parceiras a 
fim de conceber respostas eficientes à epidemia do 
novo coronavírus no território nacional.

  19/3/2020
Destinação de R$ 1,6 bi pago pela Petrobras para 
combate à pandemia da covid-19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
obteve perante o Supremo Tribunal Federal (STF) a 
realocação de R$ 1,6 bilhão pago pela Petrobras em 
decorrência de acordo firmado com autoridades 
norte-americanas para financiar ações de preven-
ção e combate à pandemia da covid-19. Em acordo 
homologado em 5 de setembro do ano passado pelo 
ministro Alexandre de Moraes, o valor foi desti-
nado ao Ministério da Educação. Em 22 de março, 
o ministro do STF autorizou a realocação do valor 
pago pela Petrobras visando combater a pandemia 
da covid-19.

  21/3/2020
Recomendação para uso de dinheiro de multas e 
acordos para combate à pandemia

Em recomendação endereçada a todos os mem-
bros do Ministério Público brasileiro, o procura-
dor-geral da República e presidente do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), Augusto 
Aras, e o corregedor nacional do Ministério Públi-
co, Rinaldo Reis, orientaram a adoção de medidas 
para que valores decorrentes da atuação judicial 
e extrajudicial sejam revertidos para o combate 
ao novo coronavírus. O documento, assinado em 
20 de março, passou a ter vigência imediata e des-
tacou o respeito à independência funcional, mas 
reforçou a gravidade da situação enfrentada pelo 
país em decorrência da pandemia do novo coro-
navírus, e a necessidade de atuação institucional 
coordenada, o que motivou a recomendação.

  23/3/2020
Busca de parceria com o CNJ para ações de apoio 
ao combate da pandemia

Em mais uma ação de combate à epidemia da co-
vid-19, o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, enviou ofício ao presidente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Dias Toffoli, solicitando levantamento 
dos valores existentes em todas as contas judiciais 
federais ou estaduais, e os respectivos dados ban-

cários, em todo o Brasil. O repasse dessas infor-
mações aos promotores e procuradores naturais 
permite a destinação dos recursos em prol das ini-
ciativas de enfrentamento do novo coronavírus. A 
articulação foi proposta pela Câmara Criminal do 
Ministério Público Federal (2CCR/MPF).

  26/3/2020
Aplicação dos R$ 51 milhões vinculados a Geddel 
Vieira Lima no combate à covid-19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o perdi-
mento, em favor da União, dos R$ 51 milhões apre-
endidos em um apartamento em Salvador (BA) 
vinculados ao ex-ministro Geddel Vieira Lima e 
ao irmão dele, Lúcio Vieira Lima, condenados pela 
prática dos crimes de associação criminosa e lava-
gem de dinheiro. O pedido indicou que a quantia 
fosse utilizada no combate à epidemia do novo 
coronavírus (Covid-19), conforme orienta a Reso-
lução 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).

  30/3/2020
Conflito de competência sobre acompanhamento 
de políticas públicas em presídios

É do Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) 
a competência para acompanhar as políticas públi-
cas adotadas pela Administração Penitenciária do 
estado no contexto da pandemia do novo corona-
vírus (covid-19). A manifestação do procurador-ge-
ral da Republica, Augusto Aras, teve o propósito 
de dirimir conflito de competência decorrente de 
recomendações divergentes emitidas pelo MP/PA 
e pelo Ministério Público Federal (MPF) naquele 
estado, relacionadas a medidas para contenção do 
novo coronavírus nas penitenciárias.

  30/3/2020
Destinação de dinheiro pago por colaborador da 
Operação Calvário

Em atendimento a pedido apresentado pela Pro-
curadoria-Geral da República (PGR), o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) determinou a destinação 
de todos os valores depositados judicialmente pelo 
colaborador Daniel Gomes da Silva, investigado na 
Operação Calvário, ao Ministério da Saúde. A de-
cisão foi do ministro Francisco Falcão, relator do 
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caso e responsável pela homologação do acordo na 
Corte. O valor total é superior a R$ 3 milhões. O 
pedido incluiu a transferência por Guia de Recolhi-
mento da União (GRU), com uso dos recursos espe-
cificamente na aquisição de materiais médico-hos-
pitalares, prioritariamente aparelhos respiratórios, 
máscaras de proteção, escudos faciais e insumos 
para fabricação em impressoras 3D de materiais 
de manutenção e proteção para os profissionais da 
saúde.

  31/3/2020
Transporte de suprimentos alimentares e 
médicos

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, opinou pelo deferimento de limi-
nar para suspender atos normativos de estados e 
municípios que, unilateralmente e sem observar 
a legislação federal, tenham restringido a locomo-
ção individual e o transporte intermunicipal e in-
terestadual de pessoas e cargas, sob a justificativa 
de combater a propagação do novo coronavírus. A 
manifestação foi no âmbito da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
665, de relatoria do ministro Luiz Fux, ajuizada no 
Supremo pela Confederação Nacional dos Trans-
portes (CNT). O objetivo da Procuradoria-Geral 
da República (PGR) é, prioritariamente, garantir 
transporte de mercadorias para evitar desabasteci-
mento, inclusive de materiais médico-hospitalares.

ABR/2020
  1º/4/2020
Realocação de R$ 32,7 mi recebidos da Petrobras 
para o combate ao coronavirus no Acre

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
manifestou-se favoravelmente ao requerimento 
apresentado pelo estado do Acre ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para a realocação de recursos, 
inicialmente destinados ao combate de queimadas, 
para a contenção do avanço do novo coronavírus 
(covid-19). Em petição, o estado confirmou ter re-
cebido R$ 32,7 milhões do total pago pela Petro-

bras em decorrência de acordos com autoridades 
norte-americanas para a aplicação em prevenção, 
fiscalização e combate ao desmatamento, incên-
dios florestais e ilícitos ambientais. No documento, 
o governador e a Procuradoria-Geral do Estado do 
Acre informaram que, por dificuldades adminis-
trativas, o montante ainda não havia sido aplicado, 
requerendo autorização para modificar a destina-
ção dos valores.

  2/4/2020
Coronavírus: manifestação sobre medidas 
complementares adotadas pelos estados

Ações de vigilância sanitária e de proteção à saúde 
da população levadas a cabo pelos estados no en-
frentamento da epidemia de covid-19 podem ocor-
rer de maneira complementar às adotadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
É o que defende parecer encaminhado ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). No entendimento do pro-
curador-geral da República, Augusto Aras, deter-
minações do órgão federal não impedem a adoção 
de outras medidas pelos demais entes da Federa-
ção, quando entenderem necessário complemen-
tar as medidas adotadas pela União, localmente.

  2/4/2020
Coletiva de imprensa: PGR defende centralidade  
de decisões para enfrentar coronavírus

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
defendeu a importância da centralização da toma-
da de decisões para o enfrentamento de pandemias 
como a do novo coronavírus. O entendimento foi 
apresentado em entrevista coletiva concedida na 
Procuradoria-Geral da República (PGR), com a 
participação do ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, e membros do Gabinete Integrado de 
Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac), 
órgão que centraliza as iniciativas do Ministério 
Público brasileiro. No encontro com o ministro, foi 
firmado acordo para troca de informações entre o 
MP, por meio do Giac, e as autoridades de saúde 
municipais, estaduais e nacionais com o intuito de 
agilizar o fluxo de trabalho e as ações de combate 
à pandemia. “Este gabinete não é do PGR. Este ga-
binete é do Ministério Público brasileiro”, afirmou 
o procurador-geral, destacando que participam do 
Giac procuradores de outros ramos do Ministério 
Público da União (MPU) e promotores dos Ministé-
rios Públicos estaduais.
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  3/4/2020
Manifestação em pedido de suspensão de 
decretos sobre locadoras de veículos

Por entender que impedir o funcionamento de ati-
vidades de locação de veículos durante a pandemia 
do novo coronavírus pode ocasionar prejuízos a di-
reitos fundamentais, sobretudo à saúde e ao livre 
exercício de profissão, o procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, defendeu no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) a suspensão da eficácia de decre-
tos municipais, estaduais e do Distrito Federal que 
impedem o normal funcionamento de locadoras 
de automóveis. A manifestação foi em parecer na 
Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 666, proposta pela Associação Bra-
sileira de Locadoras de Veículos (Abla).

  3/4/2020
Inclusão de agentes penitenciários e presos em 
testes rápidos da covid-19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
enviou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, ofício solicitando que este analise a possi-
bilidade de incluir os agentes penitenciários e os 
presos nos testes rápidos para o diagnóstico do 
novo coronavírus. Em 1º de abril, a pasta iniciou 
a distribuição de 500 mil testes moleculares no 
país, destinados, prioritariamente, a profissionais 
que atuam nos serviços de saúde e agentes de se-
gurança, como policiais, bombeiros e guardas civis 
com sintomas de síndrome gripal. O pedido do PGR 
atende a requerimento formulado pelas Câmaras 
Criminal (2CCR) e de Controle Externo da Ativida-
de Policial e Sistema Prisional (7CCR) do Ministério 
Público Federal (MPF).

  3/4/2020
Busca de recursos para prevenção entre os mais 
de 700 mil presos no Brasil

O procurador-geral da República e presidente do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
Augusto Aras, anunciou a busca de articulação pe-
rante o Ministério da Justiça e Segurança Pública e 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para propor 
a destinação de recursos do Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos para ações de prevenção do con-
tágio do novo coronavírus nas unidades prisionais 
brasileiras.

  7/4/2020
PGR, membros do Giac e presidente do BNDES 
discutem medidas econômicas

Em reunião com o presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Gustavo Montezano, e o diretor da área jurídica do 
banco, Saulo Puttini, o procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, e membros do Gabinete Inte-
grado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 
(Giac) discutiram medidas emergenciais para a eco-
nomia durante a pandemia de covid-19. Os repre-
sentantes do banco relataram estudos, em conjun-
to com o Ministério da Economia, para a edição de 
medida provisória pelo governo federal para criar 
um fundo, com recursos do Tesouro Nacional, sob 
gestão do BNDES, para garantir a manutenção das 
cadeias produtivas e dos empregos.

  8/4/2020
Parecer pela constitucionalidade de lei sobre 
ações de combate ao novo coronavírus

A Lei 13.979/2020 não afastou o desempenho de 
atribuições administrativas por órgãos ou autori-
dades de estados e municípios no combate à epi-
demia. Esse é o entendimento do procurador-geral 
da República, Augusto Aras, em parecer contrário 
à concessão de liminar na Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 6.341, proposta pelo Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) contra trechos da 
norma. Para o PGR, diferentemente do que afirma 
a sigla, há espaço na legislação federal questionada 
para que governadores e prefeitos tomem medidas 
para o combate à covid-19 nos estados e municípios 
e, portanto, não há inconstitucionalidade na lei.

  9/4/2020
Integração entre procuradores-gerais de Justiça e 
CNMP na atuação contra a pandemia

Em uma iniciativa inédita no Ministério Público 
brasileiro, o presidente do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) e procurador-geral da 
República, Augusto Aras, e a presidente da Comis-
são de Saúde, Sandra Krieger, reuniram-se com 
os chefes dos Ministérios Públicos estaduais e dos 
ramos do Ministério Público da União (MPU) para 
discutir a atuação institucional no enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus. Realizado por 
meio de videoconferência, o encontro durou cer-
ca de três horas e foi organizado pela Comissão de 
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Saúde do CNMP, que faz parte do Gabinete Inte-
grado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 
(Giac).

  13/4/2020
Não conhecimento das ADPFs contrárias à 
campanha O Brasil Não Pode Parar

O procurador-geral da República), Augusto Aras, 
manifestou-se pelo não conhecimento das ADPFs 
668 e 669, que tratam da campanha publicitária O 
Brasil Não Pode Parar. Para o PGR, o instrumento 
processual da ADPF é inadequado para combater 
a alegada lesão atribuída ao governo federal, pois 
somente deve ser utilizado de maneira subsidiária, 
quando não houver outros meios – e já havia ações 
na primeira instância da Justiça Federal sobre o 
mesmo tema.
Esses e outros pareceres enviados em ocasiões pos-
teriores ao STF estão em conformidade com os po-
sicionamentos defendidos pelo Gabinete Integrado 
de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac), 
que segue orientações das autoridades sanitárias e 
do Ministério da Saúde.

  15/4/2020
Em videoconferência, STF acolhe parecer do PGR 
sobre estratégia contra a covid-19

Na primeira sessão plenária por videoconferência, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu parcial-
mente parecer da Procuradoria-Geral da República 
(PGR) e validou normas federais que estabelecem 
a cooperação entre estados, municípios, Distrito 
Federal e União no enfrentamento da epidemia 
da covid-19. Os dispositivos questionados foram a 
Medida Provisória 926/2020, que alterou trechos 
da Lei 13.979/2020, e o Decreto 10.282/2020, o 
qual regulamenta esta última. Os atos normativos 
foram alvo da Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) 6.431, proposta pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT).

  15/4/2020
Memorial reafirma que medidas de isolamento 
cabem a União, estados e municípios

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) memo-
rial em que defende o referendo da medida cau-
telar concedida pelo ministro Alexandre de Mo-

raes na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 672. A ação foi proposta pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (CFOAB) contra ações e omissões do Poder 
Público federal, especialmente a Presidência da 
República e o Ministério da Economia, na elabo-
ração de políticas públicas emergenciais no âmbito 
da crise ocasionada pela pandemia de covid-19.

  23/4/2020
Atuação: acompanhamento das verbas públicas 
destinadas ao combate à pandemia

O Gabinete Integrado de Acompanhamento da 
Epidemia Covid-19 (Giac) enviou recomendação 
aos membros do Ministério Público para reforçar 
a necessidade de fiscalização e de acompanhamen-
to das verbas públicas destinadas ao combate à 
pandemia. O documento é assinado pelo coorde-
nador-geral do Giac, procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras; pela coordenadora finalística 
do Giac, subprocuradora-geral da República Célia 
Regina de Souza Delgado; pela conselheira Sandra 
Krieger, coordenadora da Comissão de Saúde do 
CNMP; e pela subprocuradora-geral da República 
Maria Iraneide Facchini, coordenadora da Câmara 
de Combate à Corrupção do MPF (5CCR).

  24/4/2020
Oficialização do trabalho integrado entre 
MPF, Ministério da Saúde, Anvisa e conselhos 
nacionais de Secretários de Saúde Estaduais e 
Municipais no combate à doença

Foi publicado no Diário do Ministério Público Fe-
deral Eletrônico a iniciativa inédita que oficializa 
o esforço interinstitucional no combate à epide-
mia da covid-19. O acordo de cooperação técnica 
do MPF com o Ministério da Saúde, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os conse-
lhos nacionais de Secretários Estaduais (Conass) e 
Municipais (Conasems) de Saúde e o Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP) foi assinado 
em 24 de março, e serviu de base para novo acor-
do entre o MPF, o Ministério da Infraestrutura e o 
Conselho Nacional de Secretários de Transportes 
(Consetrans), voltado ao enfrentamento da crise 
causada pelo novo coronavírus no setor de infra-
estrutura.
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  24/4/2020
Acordo de cooperação técnica com Ministério da 
Infraestrutura para combater efeitos da covid-19

O Ministério Público Federal (MPF) e o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) firmaram 
acordo de cooperação técnica com o Ministério da 
Infraestrutura (Minfra) e o Conselho Nacional de 
Secretários de Transportes (Consetrans) voltado ao 
enfrentamento da crise causada pelo novo corona-
vírus (covid-19) na área de infraestrutura. O acor-
do prevê ações integradas e coordenadas em todo 
o território nacional para impedir interrupções no 
fluxo logístico e no abastecimento do Brasil duran-
te o enfrentamento da pandemia do novo corona-
vírus (covid-19) e evitar judicializações relaciona-
das aos setores de infraestrutura, como aviação 
civil, portos e transportes aquaviário, rodoviário e 
ferroviário.

  28/4/2020
CNMP e CNJ orientam uso de recursos para 
combate à covid-19 no sistema prisional

O Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
emitiram a Nota Técnica Conjunta 01/2020 para 
orientar a destinação necessária e urgente de re-
cursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) 
para enfrentamento da pandemia de covid-19 no 
sistema prisional brasileiro. A solenidade de assi-
natura do documento contou com as presenças do 
presidente do CNMP e procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, e do presidente do CNJ, minis-
tro Dias Toffoli.

MAI/2020
  1/5/2020
PGR recomenda suspensão de ordem do 
Itamaraty para retirada imediata do corpo 
diplomático venezuelano do Brasil

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recomenda-suspensao-
de-ordem-do-itamaraty-para-retirada-imediata-do-corpo-diplomatico-
venezuelano-do-brasil

Em recomendação enviada ao ministro das Re-
lações Exteriores, Ernesto Araujo, o procurador-
-geral da República, Augusto Aras, solicitou que o 
Itamaraty avaliasse a possibilidade de suspender 
o cumprimento da ordem de retirada imediata do 
pessoal do corpo diplomático venezuelano do Bra-
sil. A medida foi determinada em 5 de março e, de 
acordo com o PGR, há de ser revista, considerando 
a situação dos serviços de saúde na Venezuela em 
decorrência da pandemia de covid-19 e aspectos 
previstos em tratados e convenções internacio-
nais. Além do corpo diplomático, a providência su-
gerida pelo procurador-geral deve alcançar as pes-
soas que atuam nos serviços de apoio, bem como 
seus familiares. De acordo com a recomendação, a 
suspensão da medida deve durar até que seja escla-
recido o contexto em que foi determinada a ordem 
de saída, e verificados eventuais riscos existentes 
para seu cumprimento.

  6/5/2020
Defesa da constitucionalidade de 
compartilhamento de dados telefônicos com o 
IBGE durante pandemia

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/covid-19-pgr-defende-
constitucionalidade-de-compartilhamento-de-dados-telefonicos-com-o-
ibge-durante-pandemia

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
defendeu a constitucionalidade da Medida Provi-
sória (MP) 954/2020, editada pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro (sem partido). A norma 
prevê compartilhamento de dados por empresas 
de telecomunicações prestadoras de Serviço Tele-
fônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal 
com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), para fins de suporte à produ-
ção estatística oficial durante a pandemia do coro-
navírus (covid-19). A manifestação foi durante a 
sessão virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recomenda-suspensao-de-ordem-do-itamaraty-para-retirada-imediata-do-corpo-diplomatico-venezuelano-do-brasil
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recomenda-suspensao-de-ordem-do-itamaraty-para-retirada-imediata-do-corpo-diplomatico-venezuelano-do-brasil
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-recomenda-suspensao-de-ordem-do-itamaraty-para-retirada-imediata-do-corpo-diplomatico-venezuelano-do-brasil
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/covid-19-pgr-defende-constitucionalidade-de-compartilhamento-de-dados-telefonicos-com-o-ibge-durante-pandemia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/covid-19-pgr-defende-constitucionalidade-de-compartilhamento-de-dados-telefonicos-com-o-ibge-durante-pandemia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/covid-19-pgr-defende-constitucionalidade-de-compartilhamento-de-dados-telefonicos-com-o-ibge-durante-pandemia
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em julgamento conjunto de cinco ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADIs) contra a MP.

  25/5/2020
MPs Federal e estaduais têm atribuição 
concorrente para recomendar restrição de 
tráfego rodoviário em epidemia, decide PGR

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-federal-e-estadual-tem-
atribuicao-concorrente-para-recomendar-restricao-de-trafego-rodoviario-
em-epidemia-decide-pgr

Em decisão proferida em 22 de maio, o procurador-
-geral da República, Augusto Aras, declarou a exis-
tência de atribuição concorrente dos Ministérios 
Públicos Federal (MPF) e do Estado de Minas Ge-
rais (MP/MG) na adoção de medidas que envolvam 
restrições ao tráfego em rodovias interestaduais e 
intermunicipais durante a epidemia da covid-19. 
Decisões no mesmo sentido – de atribuição dos 
dois entes – foram tomadas em relação aos esta-
dos de Espírito Santo e Goiás. Pela decisão, perma-
necem válidas duas recomendações emitidas por 
membro do MPF e dirigidas aos prefeitos dos mu-
nicípios mineiros de Ituiutaba e Paracatu a fim de 
que a restrição de tráfego nas rodovias obedecesse 
ao disposto na Lei 13.979/2020 (alterada pelas me-
didas provisórias 926 e 927/2020). 

  28/5/2020
Atuação do Giac é destaque em reunião de 
Ministérios Públicos do Mercosul

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/atuacao-do-giac-covid-19-e-
destaque-em-reuniao-de-ministerios-publicos-do-mercosul

A atuação do Ministério Público Federal (MPF) no 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, 
por meio do Gabinete Integrado de Acompanha-
mento da Epidemia Covid-19 (Giac), foi destaque 
nas reuniões preparatórias da 27ª Reunião Es-
pecializada de Ministérios Públicos do Mercosul 
(REMPM). Participam das reuniões preparatórias 
o secretário de Cooperação Internacional do MPF, 
subprocurador-geral da República Hindemburgo 
Chateaubriand, e os secretários de Cooperação 
Internacional adjuntos Anamara Osório e André 
Lasmar. Para a Reunião Especializada, está previs-
ta a participação do procurador-geral da República, 
Augusto Aras, em encontro com os procuradores-
-gerais homólogos dos Estados membros e associa-
dos do Mercosul.

  28/5/2020
Aplicação dos recursos do auxílio emergencial, 
ação do governo federal no âmbito do Bolsa 
Família

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/giac-fiscalizara-aplicacao-dos-
recursos-do-corona-voucher-acao-do-governo-federal-no-ambito-do-
bolsa-familia

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, foi re-
cebido pelo procurador-geral da República, Augus-
to Aras, para falar sobre a criação do auxílio emer-
gencial, no âmbito do programa Bolsa Família, para 
beneficiar famílias com crianças de 3 anos a 5 anos 
e 11 meses, diante das dificuldades financeiras en-
frentadas pela população em razão da covid-19. Ao 
confirmar a criação do voucher, que atende a de-
manda social relevante, o ministro solicitou e rece-
beu do procurador-geral a confirmação de apoio do 
Ministério Público Federal (MPF) no sentido de fis-
calizar a correta aplicação dos recursos. O acompa-
nhamento será realizado pelo Gabinete Integrado 
de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac).

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-federal-e-estadual-tem-atribuicao-concorrente-para-recomendar-restricao-de-trafego-rodoviario-em-epidemia-decide-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-federal-e-estadual-tem-atribuicao-concorrente-para-recomendar-restricao-de-trafego-rodoviario-em-epidemia-decide-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mps-federal-e-estadual-tem-atribuicao-concorrente-para-recomendar-restricao-de-trafego-rodoviario-em-epidemia-decide-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/atuacao-do-giac-covid-19-e-destaque-em-reuniao-de-ministerios-publicos-do-mercosul
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/atuacao-do-giac-covid-19-e-destaque-em-reuniao-de-ministerios-publicos-do-mercosul
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/giac-fiscalizara-aplicacao-dos-recursos-do-corona-voucher-acao-do-governo-federal-no-ambito-do-bolsa-familia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/giac-fiscalizara-aplicacao-dos-recursos-do-corona-voucher-acao-do-governo-federal-no-ambito-do-bolsa-familia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/giac-fiscalizara-aplicacao-dos-recursos-do-corona-voucher-acao-do-governo-federal-no-ambito-do-bolsa-familia
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JUN/2020
  3/6/2020
Giac discute uso da cloroquina com 
representantes do Conselho Federal de Medicina, 
médicos e gestores que atuam no combate à 
covid-19

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/giac-discute-uso-da-cloroquina-
com-representantes-do-conselho-federal-de-medicina-e-medicos-e-
gestores-que-atuam-no-combate-a-covid-19

Integrantes do Gabinete Integrado de Acompa-
nhamento da Epidemia Covid-19 (Giac) participa-
ram de reunião com representantes do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), da Associação Médica 
Brasileira (AMB) e com médicos que estão atuando 
diretamente no combate à covid-19. O objetivo foi 
discutir o uso precoce da cloroquina em pacientes 
com covid-19. O Giac passou a acompanhar a ques-
tão desde que o tratamento precoce com o uso do 
medicamento foi recomendado por nota informa-
tiva do Ministério da Saúde.
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Gabinete Integrado acompanha o enfrentamento ao coronavírus

  10/6/2020
MPF e Polícia Federal buscam provas de desvio 
de recursos e fraudes na compra de respiradores 
no Pará

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-policia-federal-buscam-
provas-de-desvio-de-recursos-e-fraudes-na-compra-de-respiradores-no-
para

Integrantes do Ministério Público Federal (MPF) e 
da Polícia Federal cumpriram mandados de busca 
e apreensão contra o governador do Pará, Helder 
Barbalho (MDB), e outras 14 pessoas. A operação 
é resultado de pedido apresentado pela Procura-
doria-Geral da República (PGR) acatado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ). Também são alvos os 
endereços de quatro empresas e uma secretaria do 
Estado.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/giac-discute-uso-da-cloroquina-com-representantes-do-conselho-federal-de-medicina-e-medicos-e-gestores-que-atuam-no-combate-a-covid-19
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  12/6/2020
MPF questiona lei de Pernambuco que altera 
regras de licitação de bens e serviços para 
combate à covid-19

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-questiona-lei-de-
pernambuco-que-altera-regras-de-licitacao-de-bens-e-servicos-para-
combate-a-covid-19

Em ação direta de inconstitucionalidade contra lei 
do estado de Pernambuco encaminhada ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, contestou a norma que 
dispõe sobre os procedimentos para contratações 
de bens, serviços e obras para o enfrentamento da 
covid-19. Na ação, o PGR pede, em medida cautelar, 
a suspensão dos arts. 3º, caput e § 1º; 8º; 9º, parágra-
fo único; 12; 16, §§ 2º e 3º; e 18 da Lei complementar 
425/2020, até a decisão de mérito. A lei comple-
mentar pernambucana dispensa licitação para as 
contratações em todas as áreas. Além disso, per-
mite a posse de médicos aprovados em concurso 
público, independentemente da comprovação da 
titulação na especialidade médica para a qual foi 
realizada a inscrição.

  17/6/2020
Giac reforça atuação em ciência, tecnologia e 
inovação para enfrentar a pandemia da covid-19

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/giac-reforca-atuacao-em-
ciencia-tecnologia-e-inovacao-para-enfrentar-a-pandemia-da-covid-19

Acordo de cooperação técnica em ciência, tecnolo-
gia e inovação para prevenção e controle da pan-
demia da doença do coronavírus-19 (covid-19) e de 
suas consequências sociais e econômicas foi firma-
do entre o procurador-geral da República e presi-
dente do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), Augusto Aras, e o diretor-presidente do 
Núcleo de Gestão do Porto Digital, Pierre Lucena. 
O objetivo é auxiliar as autoridades públicas, es-
pecialmente as do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, e 
apoiar os demais segmentos da sociedade afetados 
pela pandemia. O acordo insere-se entre as inicia-
tivas do Gabinete Integrado de Acompanhamento 
da Epidemia Covid-19 (Giac), criado no Gabinete do 
Procurador-Geral da República, por meio da porta-
ria PGR/MPU 59/2020, que objetiva promover, em 
articulação com o CNMP, a integração dos ramos e 
órgãos do Ministério Público brasileiro ao esforço 
nacional de controle e prevenção da pandemia.

  30/6/2020
MPF e PF cumprem mandados contra fraudes e 
desvios na compra de respiradores no Amazonas

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/covid-19-mpf-e-pf-cumprem-
mandados-contra-fraudes-e-desvios-na-compra-de-respiradores-no-
amazonas

Investigadores do Ministério Público Federal 
(MPF) e da Polícia Federal cumpriram mandados 
de prisão temporária contra oito pessoas, além de 
buscas e apreensões em 14 endereços de pessoas 
ligadas ao governador do Amazonas, Wilson Lima 
(PSC). As medidas foram determinadas pelo minis-
tro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), e incluem o bloqueio de bens no valor 
R$ 2,976 milhões, de 13 pessoas físicas e jurídicas. 
Wilson Lima é alvo de buscas e bloqueio de bens 
na Operação Sangria. A investigação apura a atu-
ação de uma organização criminosa instalada no 
governo do Amazonas com o objetivo de desviar 
recursos públicos destinados a atender as necessi-
dades da pandemia de covid-19.

JUL/2020
  6/7/2020
Falta de medicamentos do kit intubação e 
trabalho de mediação desenvolvido pelo Giac são 
discutidos em reuniões

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/falta-de-medicamentos-do-
kit-intubacao-e-trabalho-de-mediacao-desenvolvido-pelo-giac-sao-
discutidos-em-reunioes

A coordenadora finalística do Gabinete Integrado 
de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac), 
subprocuradora-geral da República Célia Regina 
Souza Delgado, participou de videoconferência 
promovida pelo Conselho Regional de Medicina 
da Bahia (Cremeb) para discutir a falta de medica-
mentos do kit intubação para tratamento de pa-
cientes com covid-19. O encontro teve a presença 
de médicos e ocorreu, com transmissão ao vivo 
pela internet. Célia relatou todo o trabalho do Giac 
na busca por solução emergencial para a falta dos 
remédios que compõem o kit.
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COMBATE À COVID-19

  6/7/2020
Câmara de Direitos Sociais do MPF instaura 
procedimento para acompanhar aquisição de 
vacina contra covid-19

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-de-direitos-sociais-
do-mpf-instaura-procedimento-para-acompanhar-aquisicao-de-vacina-
contra-covid-19

A Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos 
Administrativos em Geral do Ministério Público 
Federal (1CCR/MPF) vai instaurar procedimento 
para acompanhar a aquisição de vacina contra a 
covid-19 pelo governo brasileiro, mediante acor-
do com a Universidade de Oxford e a empresa 
AstraZeneca. Esse foi um dos encaminhamentos 
decididos em reunião entre representantes do Mi-
nistério da Saúde e dos órgãos de controle para a 
aquisição da vacina. Participaram do encontro a 
coordenadora finalística do Gabinete Integrado de 
Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac) e 
da 1CCR, Célia Regina de Souza Delgado, e o se-
cretário de Cooperação Internacional (SCI), Hin-
demburgo Chateaubriand, ambos representando o 
MPF, além de integrantes do Tribunal de Contas 
da União (TCU), da Controladoria-Geral da União 
(CGU), de diversas coordenadorias e setores do Mi-
nistério da Saúde, Fiocruz, entre outros.

  10/7/2020
MPF recomenda ao Ministério da Economia 
medidas para dar mais transparência a gastos 
para combater covid-19

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-recomenda-ao-ministerio-
da-economia-medidas-para-dar-mais-transparencia-a-gastos-para-
combater-covid-19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
enviou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, re-
comendação expedida pela unidade do Ministério 
Público Federal (MPF) em Pernambuco com medi-
das para garantir maior transparência e permitir 
a fiscalização mais eficiente dos recursos federais 
destinados ao combate à covid-19. O documento, 
assinado pelos procuradores da República Sílvia 
Regina Pontes Lopes e Cláudio Henrique Caval-
cante Machado Dias, lista uma série de providên-
cias e recomenda o aperfeiçoamento de sistemas 
como o Comprasnet, utilizado em licitações e com-
pras públicas, com o objetivo de viabilizar a trans-
parência necessária ao controle social dos gastos 
em saúde. Em 20 de julho, foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) a Portaria 394, da Secreta-
ria do Tesouro Nacional (STN), assinada pelo secre-

AGO/2020
  3/8/2020
MPF é favorável à manutenção de medida 
cautelar que determina adoção de medidas para 
combater o avanço da covid-19 entre povos 
indígenas

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-favoravel-a-manutencao-
de-medida-cautelar-que-determina-adocao-de-medidas-para-combater-
o-avanco-da-covid-19-entre-povos-indigenas

A concessão de medida cautelar pelo ministro Luís 
Roberto Barroso, na Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 709, teve parecer 
favorável do procurador-geral da República, Au-
gusto Aras. A ação trata dos efeitos da pandemia 
da covid-19 nas aldeias indígenas. A ADPF foi ajui-
zada pela Articulação dos Povos Indígenas do Bra-
sil (Apib) e por seis partidos políticos (PSB, PSOL, 
PCdoB, Rede, PT e PDT). O posicionamento do 
procurador-geral da República foi exposto no re-
torno das sessões plenárias do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que ainda ocorrem de forma virtual. 
A medida cautelar deferida no início de julho pelo 
ministro Barroso, obrigou o governo federal a ado-
tar diversas medidas para combater o avanço da 
covid-19 entre os povos indígenas, entre elas, a im-
plementação de Sala de Situação com participação 
de povos indígenas, Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) e Defensoria Pública, além da instala-
ção de barreiras sanitárias; e a elaboração de plano 
para enfrentamento e monitoramento da doença.

tário, Bruno Funchal, estabelecendo rol mínimo de 
fontes a ser observado pelos governos federal, dis-
trital, estaduais e municipais para identificação dos 
recursos de natureza federal vinculados a ações e 
serviços públicos de saúde repassados no bojo da 
Ação 21C0 para enfrentamento da covid-19.
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  21/8/2020
Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) deve fornecer 
alimentação a alunos da rede pública durante 
suspensão das aulas pela epidemia da covid-19, 
diz MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/prefeitura-de-angra-dos-reis-rj-
deve-fornecer-alimentacao-a-alunos-da-rede-publica-municipal-durante-
suspensao-das-aulas-pela-epidemia-da-covid-19-afirma-mpf
Em manifestação encaminhada à presidência do 
Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, opinou pelo pro-
vimento parcial do pedido de Suspensão de Tutela 
Provisória 434/RJ formulado pelo município de 
Angra dos Reis (RJ). O município pedia que a susta-
ção da decisão provisória do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ) que determinou à prefeitura 
o fornecimento de alimentação aos alunos da rede 
pública municipal durante o período de suspensão 
das aulas pela epidemia da covid-19.

SET/2020
  3/9/2020
Para MPF, Judiciário deve agir com 
autocontenção ao analisar decisões dos estados 
na condução do enfrentamento da covid-19

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/para-mpf-judiciario-deve-agir-
com-autocontencao-ao-analisar-decisoes-dos-estados-na-conducao-do-
enfrentamento-da-covid-19

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos ges-
tores responsáveis pela condução administrativa 
do Estado e decidir quais políticas públicas hão de 
ser adotadas no enfrentamento da covid-19, res-
salvadas as hipóteses de evidente afronta à ordem 
constitucional. A partir dessa avaliação, o procu-
rador-geral da República, Augusto Aras, manifes-
tou-se favoravelmente a pedido de suspensão de 
mandado de segurança do estado do Ceará contra 
decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que 
sustou os efeitos do Decreto Estadual 33.510/2020, 
possibilitando a reabertura de barbearias e salões 
de beleza, em Fortaleza, no contexto de pandemia 
do novo coronavírus.

APURAÇÕES NO 
SISTEMA DE 
JUSTIÇA

SET/2019
TJCE 
OPERAÇÃO EXPRESSO 150

  10/9/2019
MPF denuncia dez pessoas em esquema de venda 
de sentenças no TJCE

Apresentada em 30 de setembro, denúncia aponta 
dez pessoas envolvidas no esquema de venda de 
sentenças no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
durante plantões judiciais. Entre os denunciados, 
está um desembargador afastado, que já responde 
a uma outra ação penal na Corte relacionada ao es-
quema. Os fatos são investigados na Operação Ex-
presso 150 e a denúncia, feita no Inquérito 1.079/
DF, é por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa.

DEZ/2019
TJBA 
OPERAÇÃO FAROESTE

  10/12/2019
PGR denuncia envolvidos em esquema de venda 
de sentença no TJ da Bahia

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denun-
ciou 15 pessoas, entre elas, quatro desembarga-
dores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e 
três juízes estaduais pelos crimes de organização 
criminosa e lavagem de dinheiro. Encaminhada 
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MAR/2020
TCM/PA 
FRAUDE E PROPINA

  16/3/2020
MPF denuncia conselheiro do TCM/PA e mais 
cinco pessoas por esquema de propina

Seis pessoas foram denunciadas ao Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), em 16 de março, por esquema 
de propina envolvendo um conselheiro do Tribu-
nal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA). O 
conselheiro é acusado de receber R$ 2,855 milhões, 
em vantagem indevida, para se manifestar favora-
velmente em processo em julgamento na Corte de 
Contas sobre um contrato fraudulento, por dispen-
sa de licitação.

TCM/AL

  16/3/2020
Denúncia por peculato do ex-presidente do 
Tribunal de Contas de AL

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou 
à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) denúncia contra ex-presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL), por ter 
nomeado, na época em que comandava a Corte de 
Contas, uma servidora fantasma, sua sobrinha por 
afinidade. Ambos foram denunciados por prática 
de peculato. No documento enviado ao STJ, o MPF 

pede o imediato afastamento do conselheiro e, em 
hipótese de condenação, a decretação da perda do 
cargo público. A subprocuradora-geral da Repúbli-
ca Lindôra Araújo relata que a servidora recebeu 
remuneração relativa ao cargo de assessor de con-
selheiro, Padrão AC, de maio de 2013 a janeiro de 
2015, sem jamais ter dado expediente.

TJBA

  23/3/2020
Requerimento ao STJ para manutenção das 
prisões preventivas na Operação Faroeste

O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) que mantenha as 
prisões preventivas de Geciane Maturino dos San-
tos e Márcio Miranda Duarte, ambos envolvidos 
no esquema de venda de sentenças no Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJBA). Investigados no âmbito da 
Operação Faroeste, ambos apresentaram petições 
à Corte pleiteando a substituição da prisão preven-
tiva pela domiciliar, sob justificativa de risco à saú-
de em virtude da epidemia do novo coronavírus 
(covid-19). Para o MPF, nenhum dos dois apresen-
tou razões concretas que justifiquem a solicitação 
nem “comprovaram o risco real de que o estabele-
cimento onde estão, e que os segrega do convívio 
social, causa mais risco do que o ambiente em que 
a sociedade está inserida”.

ABR/2020
TCM/BA 
OPERAÇÃO FAROESTE II

  7/4/2020
MPF denuncia desembargadora do TJBA, 
advogados e empresário 

A segunda denúncia da Operação Faroeste foi 
apresentada em 4 de abril de 2020. Nessa etapa, 
a Procuradoria-Geral da República (PGR) denun-
ciou uma desembargadora do Tribunal de Justiça 
da Bahia (TJBA), seu filho e outras três pessoas en-
volvidas. Investigados na 5ª fase da operação, eles 
são acusados de corrupção, organização criminosa 

ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação é de-
corrente de inquérito instaurado a partir da des-
coberta de indícios da existência de uma organi-
zação criminosa que operou entre 2013 e 2019. O 
esquema envolveu a venda de sentenças e outros 
crimes que tinham como propósito permitir a gri-
lagem de terras no Oeste do estado baiano. Dada a 
complexidade do caso e a apreensão de novos ele-
mentos de prova, os investigadores solicitaram ao 
relator, ministro Og Fernandes, a continuidade das 
investigações para aprofundamento das apurações 
em relação a fatos e pessoas não relacionados na 
denúncia.
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e lavagem de dinheiro, por envolvimento na ne-
gociação e venda de decisões judiciais proferidas 
pela magistrada. A vantagem indevida negociada 
chegou a R$ 4 milhões, dos quais, R$ 2,4 milhões 
teriam sido efetivamente pagos à desembargadora, 
por intermédio de seu filho.

MPF 
ADVOCACIA ADMINISTRATIVA

  8/4/2020
PGR apresenta denúncia contra procurador por 
advocacia administrativa e prevaricação

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denun-
ciou à Corte Especial do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) um procurador regional da República pelos 
crimes de advocacia administrativa e prevarica-
ção. Em razão dos ilícitos praticados, o Ministério 
Público Federal (MPF) requereu ainda a decretação 
da perda do cargo público, conforme estabelece o 
art. 92 do Código Penal, e o pagamento de indeni-
zação por danos morais coletivos no valor de R$ 
100 mil.

TJRJ

  9/4/2020
STJ afasta desembargador acusado de vender 
sentenças

Um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) foi afastado a pedido da Procura-
doria-Geral da República (PGR) em denúncia apre-
sentada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além 
do desembargador, outras duas pessoas foram de-
nunciadas. Ele foi acusado de corrupção passiva 
por vender sentenças judiciais no TJRJ. Também 
atendendo a pedido do MPF, a Corte Superior au-
torizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ma-
gistrado e o bloqueio de bens, carros e imóveis.

TJMG 
CORRUPÇÃO PASSIVA

  18/4/2020
MPF denuncia desembargador do TJMG por 
corrupção passiva

Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) foi denunciado por corrupção pas-

siva em 18 de abril de 2020. Ele é acusado de soli-
citar e receber vantagem indevida em benefício da 
esposa e do filho, com a nomeação de ambos para 
cargos na administração mineira, em razão e no 
exercício do cargo. A prática de corrupção passi-
va se deu em troca de apoio à candidatura de uma 
advogada ao cargo de desembargadora pelo quinto 
constitucional na vaga destinada à Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), apoiada pelo governo do 
estado, à época.

TJTO

  28/4/2020
Operação busca provas de venda de sentença no 
TJ do Tocantins

Atendendo a pedido do Ministério Público Federal 
(MPF), foram cumpridos quatro mandados de bus-
ca e apreensão em endereços ligados a investiga-
dos de um esquema criminoso que envolve suspei-
tas de vendas de sentenças judiciais no Tribunal 
de Justiça do Tocantins (TJTO). Entre os alvos das 
medidas cautelares determinadas pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) estão um desembargador 
e um assessor técnico do Tribunal, apontado como 
motorista e operador financeiro do magistrado. Os 
dois foram afastados dos cargos por determinação 
do relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes.

MPF 
CALÚNIA E COAÇÃO

  28/4/2020
MPF denuncia subprocurador-geral da República 
e pede seu afastamento imediato

Um subprocurador-geral da República foi denun-
ciado duas vezes pelos crimes de calúnia e coação 
no curso de processo administrativo. Nas peças 
apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
o Ministério Público Federal (MPF) defende o afas-
tamento imediato do denunciado do cargo. Pede 
ainda para que o subprocurador-geral seja proibido 
de se comunicar com funcionários da Instituição e 
de acessar as dependências da Procuradoria-Geral 
da República (PGR), em Brasília.



63

SUMÁRIO

APURAÇÕES NO SISTEMA DE JUSTIÇA

MAI/2020
OPERAÇÃO FAROESTE

  6/5/2020
STJ recebe denúncia contra desembargadores do 
TJBA por venda de decisões judiciais

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/operacao-faroeste-stj-recebe-
denuncia-contra-desembargadores-do-tjba-por-venda-de-decisoes-
judiciais

Em sessão realizada por videoconferência, a Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por 
unanimidade, recebeu denúncia da Procurado-
ria-Geral da República (PGR) contra 15 pessoas – 
entre elas, cinco desembargadores do Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJBA) e três juízes estaduais – por 
organização criminosa e lavagem de dinheiro. Na 
ocasião, também de forma unânime, o colegiado 
manteve o afastamento cautelar dos detentores de 
cargo público. O grupo é apontado por negociação 
e venda de decisões judiciais para regularização 
de terras no Oeste baiano. A ação é decorrente de 

Sessão do STJ realizada por videoconferência

inquérito instaurado no bojo da Operação Faroes-
te, a partir da descoberta de indícios da existência 
de uma organização criminosa, que operou entre 
2013 e 2019, e que tem como principal operador 
Adaílton Maturino dos Santos.

  12/5/2020
CSMPF aprova pena de demissão a procurador da 
República acusado de violação do dever de sigilo 
funcional

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/csmpf-aprova-pena-de-
demissao-a-procurador-da-republica-acusado-de-violacao-do-dever-de-
sigilo-funcional

Em encontro remoto que deu seguimento à 4ª 
Sessão Ordinária de 2020, o Conselho Superior 
do Ministério Público Federal (CSMPF) aprovou a 
aplicação de pena de demissão a membro por vio-
lação ao dever de sigilo funcional. Os conselheiros 
apreciaram o relatório do Processo Administrati-
vo Disciplinar (PAD), instaurado contra Ângelo 
Goulart. A defesa do procurador se manifestou em 
sustentação oral. Com apenas um voto divergente, 
a maioria dos conselheiros aprovou a aplicação de 
sanção disciplinar, o que abre caminho para que 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/operacao-faroeste-stj-recebe-denuncia-contra-desembargadores-do-tjba-por-venda-de-decisoes-judiciais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/operacao-faroeste-stj-recebe-denuncia-contra-desembargadores-do-tjba-por-venda-de-decisoes-judiciais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/operacao-faroeste-stj-recebe-denuncia-contra-desembargadores-do-tjba-por-venda-de-decisoes-judiciais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/csmpf-aprova-pena-de-demissao-a-procurador-da-republica-acusado-de-violacao-do-dever-de-sigilo-funcional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/csmpf-aprova-pena-de-demissao-a-procurador-da-republica-acusado-de-violacao-do-dever-de-sigilo-funcional
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/csmpf-aprova-pena-de-demissao-a-procurador-da-republica-acusado-de-violacao-do-dever-de-sigilo-funcional
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JUN/2020
TJAP

  12/6/2020
MPF denuncia desembargador do TJAP por 
corrupção e lavagem de dinheiro

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-desembargador-
do-tjap-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou ao 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) o desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) Ma-
noel de Jesus Ferreira Brito, os servidores públi-
cos Edson Nascimento da Fonseca e Eliston José 
Pimentel Monteiro, e o empresário Clécio Ferreira 
de Queiroz. O magistrado e os servidores são acu-
sados da prática de crimes de corrupção passiva e 
ocultação de valores. Já o empresário deve respon-
der por corrupção ativa.

TCMT

  17/6/2020
MPF e PF cumprem medidas cautelares para 
buscar provas de crimes de conselheiros do TCE 
de Mato Grosso

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-pf-cumprem-medidas-
cautelares-para-buscar-provas-de-crimes-de-conselheiros-do-tce-de-
matos-grosso

Com o objetivo de reunir novas provas de um es-
quema criminoso que desviou recursos públicos do 
estado de Mato Groso, o Ministério Público Federal 
(MPF) e a Polícia Federal cumpriram mandados de 
busca e apreensão em endereços ligados a pessoas 
investigadas. Entre os alvos da operação estão con-
selheiros do Tribunal de Contas do Estado. A or-
dem para as medidas cautelares partiu do ministro 

Raul Araújo, relator do caso no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Ao todo, são 19 alvos sendo 8 em-
presas, 8 pessoas físicas, 2 fazendas e o Tribunal de 
Contas do Estado. Além das buscas, o relator acatou 
pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) 
para a quebra de sigilos e para compartilhamento 
de informações entre os investigadores e a Receita 
Federal relacionadas a 33 empresas e 30 pessoas fí-
sicas que teriam participação no esquema.

  17/6/2020
STJ mantém prisões de envolvidos no esquema 
de venda de sentenças no TJBA a pedido do MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/operacao-faroeste-a-pedido-
do-mpf-stj-mantem-prisoes-de-envolvidos-no-esquema-de-venda-de-
sentencas-no-tjba

Seguindo entendimento do Ministério Público 
Federal (MPF), a Corte Especial do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) rejeitou, por unanimidade, 
embargos declaratórios e agravos regimentais que 
pediam a revogação das prisões de envolvidos no 
esquema de venda de sentenças no Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJBA), revelado pela Operação 
Faroeste. Nas manifestações ao STJ, a subprocu-
radora-geral da República Lindôra Araújo alertou 
para o risco que a liberdade dos acusados poderia 
causar à ordem pública e à conveniência da inves-
tigação, e refutou supostos erros procedimentais 
apontados pelas defesas.

TJGO

  30/6/2020
MPF e PF buscam provas de crimes envolvendo 
magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-pf-buscam-provas-de-
crimes-envolvendo-magistrados-do-tribunal-de-justica-de-goias-1

Com o objetivo de reunir provas da prática de 
crimes como corrupção, tráfico de influência, ex-
ploração de prestígio, advocacia administrativa e 
lavagem de dinheiro, o Ministério Público Fede-
ral (MPF) e a Polícia Federal (PF) cumpriram man-
dados de busca e apreensão em endereços de sete 
pessoas físicas e uma pessoa jurídica ligadas a dois 
desembargadores e um juiz do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJGO). As medidas cautelares 
foram determinadas pelo ministro Mauro Cam-
pbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como 
desdobramento da Operação Máfia das Falências, 
iniciada na primeira instância. A descoberta de in-

seja proposta, na esfera judicial, ação para a decre-
tação da perda do cargo. A sessão foi suspensa no 
início da tarde e será retomada às 15h para votação 
de outros itens da pauta. Para o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, o julgamento é um 
exemplo para que não sejam privilegiados aqueles 
que vazam e fornecem a quaisquer segmentos

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-desembargador-do-tjap-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-desembargador-do-tjap-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-pf-cumprem-medidas-cautelares-para-buscar-provas-de-crimes-de-conselheiros-do-tce-de-matos-grosso
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-pf-cumprem-medidas-cautelares-para-buscar-provas-de-crimes-de-conselheiros-do-tce-de-matos-grosso
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-pf-cumprem-medidas-cautelares-para-buscar-provas-de-crimes-de-conselheiros-do-tce-de-matos-grosso
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/operacao-faroeste-a-pedido-do-mpf-stj-mantem-prisoes-de-envolvidos-no-esquema-de-venda-de-sentencas-no-tjba
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/operacao-faroeste-a-pedido-do-mpf-stj-mantem-prisoes-de-envolvidos-no-esquema-de-venda-de-sentencas-no-tjba
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/operacao-faroeste-a-pedido-do-mpf-stj-mantem-prisoes-de-envolvidos-no-esquema-de-venda-de-sentencas-no-tjba
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-pf-buscam-provas-de-crimes-envolvendo-magistrados-do-tribunal-de-justica-de-goias-1
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-pf-buscam-provas-de-crimes-envolvendo-magistrados-do-tribunal-de-justica-de-goias-1
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AGO/2020
TRT5

  12/8/2020
MPF denuncia desembargadora e juíza do TRT5 
por envolvimento em esquema de venda de 
decisões judiciais

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-desembargadora-
e-juiza-do-trt5-por-envolvimento-em-esquema-de-venda-de-decisoes-
judiciais

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou de-
núncia ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra 
a desembargadora Maria Adna Aguiar do Nasci-
mento e a juíza do Trabalho Marúcia Belov, am-
bas do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região 
(TRT5), que tem sede em Salvador (BA). Elas são 
acusadas de receber propina para beneficiar um 
grupo empresarial em processo judicial de acom-
panhamento de execução de acordo. Além das ma-
gistradas, outras cinco pessoas foram denunciadas 

dícios de participação de magistrados com prerro-
gativa de foro no STJ fez com que as investigações 
passassem a ser conduzidas pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR).

TCMT

  30/6/2020
MPF denuncia conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-conselheiro-do-
tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou ao 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) um conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso 
(TCE/MT) por embaraço à investigação de infração 
penal, no âmbito da Operação Ararath. A denún-
cia descreve a tentativa do conselheiro afastado do 
TCE/MT de embaraçar a atividade da polícia judi-
ciária que, em 17 de junho, cumpria mandados de 
busca e apreensão em um escritório em Cuiabá. A 
essa etapa da investigação, que está na 16ª fase, foi 
dada o nome de Operação Gerion.

por participarem do esquema criminoso que fun-
cionou entre 2015 e 2019. Foram praticados crimes 
de corrupção nas modalidades ativa e passiva e de 
lavagem de dinheiro. Além da condenação dos de-
nunciados – conforme a participação de cada um 
no esquema – a subprocuradora-geral da Repúbli-
ca Lindôra Araújo pediu o afastamento das magis-
tradas do exercício das respectivas funções públi-
cas. O objetivo é evitar que utilizem o cargo para 
intimidar testemunhas, comprometer a colheita de 
provas ou prejudicar as pessoas que colaboraram 
para a elucidação dos fatos.

TJRJ

  19/8/2020
MPF pede a condenação de desembargadora 
que imputou falso crime à falecida vereadora 
Marielle Franco

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-a-condenacao-de-
desembargadora-que-imputou-falso-crime-a-falecida-vereadora-marielle-
franco

O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se 
perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela 
procedência de ação penal contra a desembarga-
dora Marília de Castro Neves pelo crime de calú-
nia contra a falecida vereadora Marielle Franco, 
assassinada em março de 2018, no Rio de Janeiro. 
Em publicação feita no Facebook, dias após o cri-
me, a desembargadora imputou à Marielle o crime 
de promover organização criminosa. De acordo 
com o MPF, a atribuição falsa de delito a tercei-
ros não conta com o amparo normativo do direito 
constitucional à liberdade de expressão. Confor-
me a subprocuradora-geral da República Lindôra 
Araújo, as alegações de que a desembargadora foi 
induzida ao erro não são suficientes para afastar o 
fato de que suas afirmações foram contundentes 
e demonstram que assumiu o risco de fazer falsas 
imputações delitivas em meio público.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-desembargadora-e-juiza-do-trt5-por-envolvimento-em-esquema-de-venda-de-decisoes-judiciais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-desembargadora-e-juiza-do-trt5-por-envolvimento-em-esquema-de-venda-de-decisoes-judiciais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-desembargadora-e-juiza-do-trt5-por-envolvimento-em-esquema-de-venda-de-decisoes-judiciais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-conselheiro-do-tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-denuncia-conselheiro-do-tribunal-de-contas-do-estado-de-mato-grosso
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-a-condenacao-de-desembargadora-que-imputou-falso-crime-a-falecida-vereadora-marielle-franco
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-a-condenacao-de-desembargadora-que-imputou-falso-crime-a-falecida-vereadora-marielle-franco
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-a-condenacao-de-desembargadora-que-imputou-falso-crime-a-falecida-vereadora-marielle-franco
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CORREGEDORIA
  1º/10/2019
Escolha da corregedora-geral do MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-evento-interno-pgr-defende-
dialogo-e-unidade-institucional-do-ministerio-publico

O destaque da 8ª Sessão Ordinária de 2019 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF), primeira presidida pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, foi a escolha da nova 
corregedora-geral da Instituição. A lista tríplice 
contou com os nomes dos subprocuradores-gerais 
Elizeta Maria de Paiva Ramos (dez votos), Carlos 
Frederico Santos (seis votos) e Célia Regina Souza 
Delgado (seis votos).
Em seguida, o PGR definiu que Elizeta Maria de 
Paiva Ramos seria a corregedora-geral do MPF 
para o biênio 2019-2021, e os demais integrantes 
da lista, seus suplentes. Na solenidade de posse, 
realizada no dia 9 de outubro, a nova corregedora-
-geral do MPF agradeceu aos membros do CSMPF  

Escolha da Corregedora-Geral do MPF
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e ao PGR por apostarem em uma gestão de equilí-
brio, respeito e união. A subprocuradora-geral leu 
um decálogo afirmando disposição de aplicar as 
leis de forma crítica, adotando como compromissos 
fundamentais o direito e a Justiça, não apenas a 
lei. Também falou sobre a utilização do poder “sem 
abuso ou de maneira deficiente”.

  24/10/2019
Coordenadores das unidades descentralizadas e 
corregedores auxiliares

A designação dos procuradores regionais da Repúbli-
ca das cinco regiões para coordenarem administra-
tivamente as unidades descentralizadas da Correge-
doria do Ministério Público Federal, na condição de 
corregedores auxiliares, para o biênio 2020-2021, foi 
publicada no fim de outubro.
Também foi publicada a lista dos membros do MPF 
inscritos para atuar no Ofício da Corregedoria no bi-
ênio, bem como para indicação à Corregedoria Na-
cional do Ministério Público. O corregedor auxiliar 
pode compor comissões de inquérito administrativo, 
de correições e de acompanhamento de estágio pro-
batório e, ainda, realizar sindicâncias ou diligências.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-evento-interno-pgr-defende-dialogo-e-unidade-institucional-do-ministerio-publico
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-evento-interno-pgr-defende-dialogo-e-unidade-institucional-do-ministerio-publico


67

SUMÁRIO

CORREGEDORIA

  8/11/2019
Corregedoria do MPF de Portas Abertas – 
atendimento ao público

A Bahia foi o primeiro estado a receber a nova 
ação do Ministério Público Federal (MPF) para que 
os cidadãos apontem críticas, sugestões, elogios ou 
eventuais irregularidades praticadas por procu-
radores da República. O atendimento ao público é 
feito individualmente e diretamente pela correge-
dora-geral do MPF, Elizeta Ramos, via videocon-
ferência. “É de suma importância estreitarmos os 
laços do MPF com a sociedade”, destacou. No mes-
mo mês, a iniciativa foi estendida ao Rio Grande 
do Norte (18/11), a Roraima (26/11) e ao Amazonas 
(26/11).

  11/12/2019
Assessoria para grandes investigações

Com o propósito de subsidiar a remodelagem es-
trutural das unidades vinculadas ao Gabinete do 
PGR, foi criada a CA - Assessoria Especial para 
Grupos de Trabalho e Forças-Tarefas para atuar 
em grandes investigações, como a Operação Lava 
Jato.
A Corregedoria-Geral do MPF determinou a reali-
zação de correições extraordinárias nas forças-ta-
refas a partir de dezembro de 2019. Os procura-
dores regionais da República Raquel Branquinho 
Mamede e José Alfredo de Paula Silva foram de-
signados para o trabalho de levantar necessidades 
e eventuais excessos com a finalidade garantir 
maior resolutividade nessa esfera de atuação do 
Ministério Público Federal em frentes que não se 
restringem à seara criminal.
Criada em fevereiro de 2020, a Assessoria para 
Grandes Investigações permitiu a composição do 
setor, que até então funcionava com servidores 
cedidos pelo Gabinete. No novo desenho organi-
zacional, os profissionais ficam lotados na própria 
assessoria, que contará ainda com 11 cargos em co-
missão. Isso foi possível porque, em decorrência do 
atual entendimento do Supremo Tribunal Federal 
(STF) acerca da prerrogativa de foro por função, a 
matéria penal teve o volume de trabalho reduzido 
na PGR.

  22/1/2020
Levantamento de casos complexos em ofícios 
vagos

A Corregedoria do Ministério Público Federal soli-
citou levantamento de investigações relacionadas 
a casos complexos ou de grande relevância vincu-
lados a ofícios vagos: aqueles sem procurador de-
signado ou cujo titular esteja afastado. O resultado 
será aplicado em avaliação sobre a possibilidade de 
redistribuição desses procedimentos, de forma a 
evitar impactos no andamento regular das inves-
tigações.
A providência foi requerida por meio de ofício en-
caminhado aos procuradores-chefes das 32 uni-
dades do MPF em todo o Brasil. No documento, a 
corregedora-geral, Elizeta Maria de Paiva Ramos, 
pede que ao tomar conhecimento “de processos e 
procedimentos complexos e que demandam atua-
ção contínua”, os gestores comuniquem imediata-
mente à Corregedoria.

  31/3/2020
Balanço do teletrabalho mostra produtividade na 
quarentena

 w https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/corregedoria-
desenvolve-ferramenta-para-medir-produtividade-dos-membros-em-
teletrabalho

Como medida de prevenção à transmissão do novo 
coronavírus, o Ministério Público Federal (MPF) 
suspendeu o atendimento presencial em todas as 
unidades, mas segue com sua atuação na fiscali-
zação das leis, no combate à corrupção e na defe-
sa dos direitos da sociedade. Desde 19 de março, 
quando foi estabelecido o regime de teletrabalho 
na Instituição, houve mais de 154 mil manifesta-
ções em todo o país, sendo 63.920 em feitos judi-
ciais e 90.725 em medidas extrajudiciais. Os dados 
foram retirados da ferramenta de Business Intelli-
gence (BI) desenvolvida pela Corregedoria do MPF, 
que acompanha continuamente o trabalho remoto.

  14/4/2020
Diagnóstico das forças-tarefas e grupos de 
trabalho em andamento no MPF

Correição Extraordinária Temática, realizada por 
determinação da Corregedoria do MPF foi encer-
rada em abril e apresentou como resultado o diag-
nóstico do trabalho realizado nos últimos anos 
com detalhamento da estrutura de pessoal e de 
recursos materiais vinculada às 23 forças-tarefas 

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/corregedoria-desenvolve-ferramenta-para-medir-produtividade-dos-membros-em-teletrabalho
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/corregedoria-desenvolve-ferramenta-para-medir-produtividade-dos-membros-em-teletrabalho
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/corregedoria-desenvolve-ferramenta-para-medir-produtividade-dos-membros-em-teletrabalho
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e aos dois grupos de trabalho em andamento no 
Ministério Público Federal (MPF) em todo o país.
A iniciativa inédita reuniu e analisou objetivos e 
metas do trabalho, bem como a percepção do apoio 
recebido da própria unidade de funcionamento da 
FT e da Administração Superior, além dos resulta-
dos obtidos nas esferas criminal e cível. O relatório 
revelou que o modelo de trabalho tem sido utili-
zado, principalmente, em duas grandes frentes de 
atuação: no combate à corrupção e em casos com 
grandes impactos sociais e para o meio ambiente.

  22/4/2020
Retomada da contagem dos prazos

A corregedora-geral do Ministério Público Federal, 
Elizeta Maria de Paiva Ramos, encaminhou ofício-
-circular aos corregedores(as)-auxiliares coorde-
nadores(as) nas unidades descentralizadas, corre-
gedores(as)-auxiliares sindicantes e membros de 
Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar 
com o objetivo de informar o fim da suspensão dos 
prazos da Corregedoria do MPF a partir do dia 30 
de abril.
A partir de 4 de maio de 2020, passaram a ser re-
gularizados aos trabalhos desenvolvidos nas cor-
reições ordinárias, o acompanhamento de mem-
bros em estágio probatório, entre outros, haja vista 
a possibilidade técnica de realização por meios 
tecnológicos disponíveis, observadas as peculiari-
dades locais. Na mensagem enviada, a Corregedo-
ria destacou ainda a retomada dos procedimentos 
disciplinares desenvolvidos pelos membros nome-
ados para Sindicâncias e Comissões de Inquérito 
Administrativo Disciplinar em tramitação. O tra-
balho deve ser realizado de maneira remota, pelos 
meios tecnológicos disponíveis, para evitar a ocor-
rência da prescrição dos fatos investigados.

  29/6/2020
Corregedoria do MPF instaura sindicância para 
apurar fatos ocorridos em Curitiba

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corregedoria-do-mpf-instaura-
sindicancia-para-apurar-fatos-ocorridos-em-curitiba

A corregedora-geral do Ministério Público Federal 
(MPF), Elizeta Maria de Paiva Ramos, determinou 
a instauração de sindicância para apurar os fatos 
ocorridos entre 23 e 25 de junho, quando a coor-
denadora do Grupo de Trabalho da Lava Jato na 
Procuradoria-Geral da República (PGR) esteve em 
Curitiba para reuniões com integrantes da Força-

-Tarefa Lava Jato no Paraná. Conforme a decisão 
proferida, a apuração será feita tanto pela “ótica 
do fundamento e formalidades legais da diligência 
quanto da sua forma de execução”. Ainda de acordo 
com a decisão, a sindicância também servirá para 
que seja esclarecida a existência de equipamentos 
utilizados para gravação de chamadas telefônicas 
recebidas por integrantes da equipe da força-tare-
fa, incluindo membros e servidores. Nesse caso, o 
objetivo é apurar a regularidade de sua utilização, 
bem como os cuidados e cautela necessários para o 
manuseio desse tipo de equipamento pelos respec-
tivos responsáveis.

CORREIÇÕES
Periodicamente são realizadas correições nas unida-
des do Ministério Público Federal com o objetivo de 
verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pon-
tualidade dos membros do MPF no exercício de suas 
funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 
da LC nº 75/1993), bem como levantar as dificuldades 
e necessidades de cada unidade. Os atendimentos ao 
público são realizados durante as correições.

CORREIÇÕES ORDINÁRIAS EM BA, RR, RN E 
NA PGR

A Corregedoria do Ministério Público Federal pu-
blicou os editais das correições ordinárias nos esta-
dos da Bahia, de Roraima, do Rio Grande do Norte, 
do Amazonas, bem como nas Câmaras de Coor-
denação e na Revisão e Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão em outubro de 2019. (Editais 
pelo Diário Ministério Público Federal Eletrônico 
nº 205/2019). Também foi publicada, no Diário Ofi-
cial da União, a realização de correição nos ofícios 
da Procuradoria-Geral da República com atuação 
no Superior Tribunal de Justiça.
A Corregedoria do MPF, com o intuito de dar maior 
visibilidade ao atendimento ao público, ampliou o 
escopo dos órgãos públicos oficiados sobre as cor-
reições. Além dos já existentes no Ato Ordinatório 
CMPF nº 1/2013, agora também são informados 
sobre o atendimento ao público Universidades Fe-
derais, Prefeitura, Ministérios Públicos Estaduais, 
Funai, Defensorias Públicas 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corregedoria-do-mpf-instaura-sindicancia-para-apurar-fatos-ocorridos-em-curitiba
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corregedoria-do-mpf-instaura-sindicancia-para-apurar-fatos-ocorridos-em-curitiba
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  4/10/2019
Regras para emissão de diárias e passagens no 
MPU

Em portaria a ser publicada no dia 7 de outubro a 
Procuradoria-Geral da República alterou as regras 
para solicitação e aquisição de diárias e passagens 
no Ministério Público da União (MPU). Assinado 
pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, 
o documento (Portaria PGR/MPU nº 111) modificou 
regramento em vigor desde 2014 (Portaria PGR/
MPU nº 41), que tratava do serviço destinado a 
membros e servidores do MPU.
A nova norma prevê diárias nacionais e interna-
cionais – atualmente com valores fixos – calcula-
das de acordo com a região dos destinos. Também 
foi fixado prazo mínimo de 21 dias de antecedência 
para apresentação dos pedidos. As medidas têm o 
objetivo de reduzir o valor gasto com a despesa. 
Em um ano, a meta é economizar R$ 4,5 milhões.

  10/12/2019
Recomposição orçamentária do MPU

Em atendimento à reclamação apresentada pelo 
procurador-geral da República, Augusto Aras, o 
Tribunal de Contas da União (TCU) determinou 
que a União faça a destinação imediata de R$ 121,6 
milhões ao Ministério Público da União (MPU). O 
valor foi incluído no orçamento de 2019 do MPU 
e teve como finalidade o pagamento de despesas 
fiscais e de seguridade.
A determinação foi possível após o reconhecimen-
to de que, nos últimos três anos, a Instituição havia 
recebido menos do que tinha direito em decorrên-
cia de um erro na contabilização dos recursos des-
tinados ao auxílio-moradia.
Foi possível, assim, corrigir a falha que gerou su-
cessivos impactos na definição do teto orçamentá-
rio da Instituição previsto na Emenda Constitucio-

nal 95/16.

  11/12/2019
Redistribuição permite 74 novos cargos aos 
gabinetes de subprocuradores-gerais

Com a Portaria PGR/MPF nº 1.282, de 4 de dezem-
bro de 2019, o procurador-geral promoveu a desti-
nação de 74 cargos em comissão CC-2 para os gabi-
netes dos subprocuradores-gerais da República – a 
serem ocupados por servidores efetivos da Admi-
nistração Pública federal. Já com as alterações di-
vulgadas, quatro cargos em comissão CC-4, quatro 
CC-2 e um CC-1 foram transformados em dois CC-6 
e seis CC-3. Outras três funções de confiança FC-1 
das unidades vinculadas à PGR foram transforma-
das em duas FC-3.

  5/2/2020
Plataforma de inteligência artificial e robô para 
classificar pareceres em HC

Como parte da comemoração dos dez anos de cria-
ção do buscador Aptus, o Ministério Público Fe-
deral (MPF) lançou a plataforma de inteligência 
artificial iAptus, para contribuir com as iniciativas 
da Instituição na temática, permitindo a criação de 
programas-robôs. E o primeiro robô, fruto dessa 
tecnologia, é o HALbert Corpus, criado para clas-
sificar o sentido dos pareceres apresentados em 
habeas corpus.
Na fase de testes, o índice de acertos do HALbert 
chegou a 98,9%. Para garantia da correção ágil em 
caso de falhas na fase de classificação da base de 
dados, o sistema foi pensado de forma que a pró-
pria comunidade usuária possa colaborar para 
eventuais ajustes.

  13/3/2020
Remodelagem estrutural altera desenho 
organizacional do gabinete do PGR

Portaria publicada no Diário Oficial da União es-
tabeleceu definitivamente o novo desenho organi-
zacional da estrutura do Gabinete do Procurador-
-Geral da República, que passou a vigorar a partir 
de 1º de abril. Foi alterado o quantitativo de cargos 
em comissão e funções de confiança destinados 
às secretarias e assessorias que atuam em auxílio 
ao procurador-geral com o propósito de reforçar e 
melhorar o fluxo de trabalho nas áreas que, atual-
mente, possuem maior demanda.
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Por determinação do procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, desde o início da atual gestão 
têm sido feitos estudos e adotadas providências no 
sentido de otimizar os recursos humanos e mate-
riais disponíveis na Instituição. O principal pro-
pósito é permitir que o Ministério Público Federal 
possa ampliar a sua atuação em frentes que não se 
restringem à seara criminal. Isso tem sido possível 
porque, em decorrência do atual entendimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da prerro-
gativa de foro por função, a matéria penal teve o 
volume de trabalho reduzido na PGR.

  24/4/2020
Publicado novo Regimento Interno do gabinete 
do procurador-Geral da República

Por meio da Portaria PGR/MPF nº 40/2020, apro-
vada pelo procurador-geral da República, Augus-
to Aras, foi definido o novo Regimento Interno do 
Gabinete do(a) Procurador(a)-Geral da República. 
A atualização adequou a estrutura ao planejamen-
to institucional e ao esforço de zerar o acervo de 
processos do Gabinete. De acordo com o Regimen-
to Interno, cabe ao Gabinete apoiar o PGR no re-
lacionamento com outros Poderes e demais agen-
tes externos, além do assessoramento em todos os 
expedientes de atuação finalística. O documento 
estabelece ainda a organização, as atribuições e o 
funcionamento da estrutura. As regras aplicam-se 
também às hipóteses de atuação de outros mem-
bros do Ministério Público por delegação de atri-
buição típica do(a) PGR.

  10/6/2020
Acordo de cooperação técnica permite 
desenvolvimento de softwares para apoio a 
projetos do MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-de-cooperacao-tecnica-
permite-desenvolvimento-de-softwares-para-apoio-a-projetos-do-mpf

O Ministério Público Federal (MPF) firmou acordo 
de cooperação técnica com o Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do Recife (Cesar School) para 
a implementação de ações conjuntas com vistas ao 
desenvolvimento gratuito de softwares, por alunos 
do Mestrado Profissional em Engenharia de Sof-
tware. A parceria também inclui o apoio a projetos 
do MPF. O acordo foi assinado eletronicamente, 
em 1º de junho, pelo procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, e pelo CEO do Cesar, Carlos 
Frederico Galvão de Arruda. O projeto envolve di-

versas áreas do MPF, além do próprio gabinete do 
PGR: Procuradoria da República em Pernambuco, 
Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (Sppea), 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação (Stic) e da Assessoria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Assecti). O objetivo do acordo é desen-
volver e executar projetos para a solução de pro-
blemas ou demandas, com foco na identificação de 
oportunidades para o MPF. E, com isso, estimular 
o intercâmbio acadêmico, científico e tecnológico.

  16/7/2020
Portaria amplia transparência do sistema 
eletrônico do MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-edita-portaria-para-ampliar-
transparencia-do-sistema-eletronico-do-mpf

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
publicou a Portaria PGR/MPF 622/2020, a fim de 
aumentar a transparência do sistema eletrônico 
interno, o Único, no qual tramitam todos os docu-
mentos e processos judiciais e extrajudiciais do Mi-
nistério Público Federal (MPF). A portaria extingue 
a figura do “controlador”, que vinha possibilitando 
que somente alguns usuários e pessoas designadas 
por eles tivessem acesso a determinados expedien-
tes, eventualmente ocultando-os inclusive do pro-
curador natural do caso e da Corregedoria do MPF.

  12/8/2020
PGR altera perfis do sistema Único em nova 
portaria

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-altera-perfis-do-sistema-
unico-para-conferir-mais-transparencia-a-ferramenta

Em nova Portaria o procurador-geral, Augusto 
Aras, excluiu do sistema Único o perfil “master”. O 
objetivo da Portaria PGR/MPF nº 692/2020 é re-
duzir os tipos de perfis de acesso ao sistema àque-
les estritamente pertinentes à atuação funcional e, 
com isso, eliminar exceções que propiciavam aces-
so indiscriminado e sem segurança jurídica. Essa 
é a segunda vez que a Procuradoria-Geral da Re-
pública promove alterações nas especificações do 
Único.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-de-cooperacao-tecnica-permite-desenvolvimento-de-softwares-para-apoio-a-projetos-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-de-cooperacao-tecnica-permite-desenvolvimento-de-softwares-para-apoio-a-projetos-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-edita-portaria-para-ampliar-transparencia-do-sistema-eletronico-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-edita-portaria-para-ampliar-transparencia-do-sistema-eletronico-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-altera-perfis-do-sistema-unico-para-conferir-mais-transparencia-a-ferramenta
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-altera-perfis-do-sistema-unico-para-conferir-mais-transparencia-a-ferramenta
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  14/8/2020
MPF e Polícia Federal tratam de cooperação para 
integrar sistemas eletrônicos das instituições

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-e-diretor-geral-da-pf-
tratam-de-cooperacao-para-integrar-sistemas-eletronicos-das-instituicoes
O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
reuniu-se com o diretor-geral da Polícia Federal, 
Rolando Alexandre de Souza, para tratar da assi-
natura de um termo de cooperação para integrar 
os sistemas eletrônicos das duas instituições. Sou-
za afirmou que a PF caminha para ter todos os in-
quéritos digitalizados, por meio do novo sistema 
ePol, e que aposta na tecnologia como único meio 
de conciliar rapidez e profundidade nas investiga-
ções criminais.

  21/8/2020
PGR adota procedimento para otimizar análise 
de representações criminais

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-adota-procedimento-para-
otimizar-analise-de-representacoes-criminais

O número expressivo de representações que apor-
tam na Procuradoria-Geral da República (PGR) 
atribuindo supostos crimes às mais diversas auto-
ridades do país levou a assessoria jurídica criminal 
do órgão a adotar um formulário padrão para oti-
mizar a análise dos casos e dar respostas à socieda-
de com maior celeridade. Aproximadamente 300 
manifestações formuladas por cidadãos, represen-
tantes de entidades da sociedade civil e políticos 
são apreciadas todo mês pela equipe da PGR. O ins-
trumento abrange hipóteses que podem conduzir, 
já em uma primeira análise, ao arquivamento da 
representação ou à não instauração de notícia de 
fato, como nos casos em que os fatos narrados já 
foram ou são objeto de apuração, investigação ou 
ação judicial, quando a denúncia é incompreensí-
vel ou contém pedidos de providências que fogem 
das atribuições do procurador-geral da República.

  1/9/2020
PGR e Universidade de Lavras firmam acordo 
para modernizar sistemas de investigação do 
MPF

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-e-universidade-de-lavras-
firmam-acordo-para-modernizar-sistemas-de-investigacao-do-mpf

Com o objetivo de mordernizar as ferramentas 
tecnológicas utilizadas em apoio às investigações, 
o Ministério Público Federal (MPF) firmou acordo 
com a Universidade Federal de Lavras (Ufla). A 

instituição, localizada no Sul de Minas Gerais, é re-
ferência no uso de tecnologias de coleta, análise e 
processamento de dados geográficos. O acordo pre-
vê a transferência de tecnologia e conhecimento 
ao MPF, além do desenvolvimento de ferramentas 
de inteligência artificial e georreferenciamento 
que serão incorporadas a sistemas geridos pela Se-
cretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (Sppea) da 
Procuradoria-Geral da República (PGR). A parceria 
prevê o investimento de R$ 4,4 milhões no desen-
volvimento do Projeto de Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação Aplicados à Modernização Tec-
nológica do Ministério Público Federal. Entre as 
ações previstas estão a capacitação de servidores 
do MPF no uso e desenvolvimento de novas tecno-
logias, criação de novos sistemas e aprimoramento 
das ferramentas já existentes.

  2/9/2020
Portaria oficializa novo titular de ofício 
responsável por casos da Lava Jato no Paraná

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/portaria-oficializa-novo-titular-
de-oficio-responsavel-por-casos-da-lava-jato-no-parana

O procurador da República Alessandro José Fer-
nandes de Oliveira foi nomeado para atuar com 
exclusividade nos casos da Força-Tarefa Lava Jato 
no Paraná, após permuta com o procurador da Re-
pública Deltan Dallagnol. Essa condição foi oficia-
lizada por portaria pelo procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras. Com ampla experiência no 
combate ao crime organizado, Alessandro Oliveira, 
que aceitou a permuta, é o membro com maior an-
tiguidade na Procuradoria da República do Paraná 
e, desde 2018, atuou no GT da Lava Jato na PGR, 
tendo sido um dos responsáveis pelo desenvolvi-
mento do Sistema de Monitoramento de Colabora-
ção (Simco). O sistema permite o acompanhamento 
da execução dos acordos de colaboração premiada 
firmada entre o Ministério Público Federal (MPF) 
com investigados em tribunais superiores.

  3/9/2020
Administração do MPF busca solução conjunta 
para equacionar acervo de força-tarefa em São 
Paulo

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/administracao-do-mpf-busca-
solucao-conjunta-para-equacionar-acervo-de-forca-tarefa-em-sao-paulo

Com os objetivos de garantir a continuidade das 
investigações, equacionar o acervo e evitar pres-
crições, o vice-procurador-geral da República, 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-e-diretor-geral-da-pf-tratam-de-cooperacao-para-integrar-sistemas-eletronicos-das-instituicoes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-e-diretor-geral-da-pf-tratam-de-cooperacao-para-integrar-sistemas-eletronicos-das-instituicoes
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-adota-procedimento-para-otimizar-analise-de-representacoes-criminais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-adota-procedimento-para-otimizar-analise-de-representacoes-criminais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-e-universidade-de-lavras-firmam-acordo-para-modernizar-sistemas-de-investigacao-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-e-universidade-de-lavras-firmam-acordo-para-modernizar-sistemas-de-investigacao-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/portaria-oficializa-novo-titular-de-oficio-responsavel-por-casos-da-lava-jato-no-parana
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/portaria-oficializa-novo-titular-de-oficio-responsavel-por-casos-da-lava-jato-no-parana
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/administracao-do-mpf-busca-solucao-conjunta-para-equacionar-acervo-de-forca-tarefa-em-sao-paulo
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/administracao-do-mpf-busca-solucao-conjunta-para-equacionar-acervo-de-forca-tarefa-em-sao-paulo
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Humberto Jacques de Medeiros, solicitou que a 
procuradora natural dos casos da força-tarefa 
em São Paulo, a chefia da Procuradoria da Repú-
blica no estado, a Câmara de Combate à Corrup-
ção (5CCR), a Corregedoria do Ministério Público 
Federal (MPF) se pronunciem sobre providências 
que podem ser adotadas pela instituição. A provi-
dência foi tomada após ofício enviado à Procura-
doria-Geral da República (PGR) no qual membros 
da força-tarefa, responsável por relevantes casos 
de combate à corrupção em São Paulo, informam a 
saída do grupo de atuação conjunta.

  4/9/2020
PGR busca diálogo para encontrar soluções a fim 
de garantir continuidade das investigações da FT 
Greenfield

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-busca-dialogo-para-
encontrar-solucoes-a-fim-de-garantir-continuidade-das-investigacoes-da-
ft-greenfield

O vice-procurador-geral da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, enviou ofício ao procurador 
natural da Força-Tarefa Greenfield, à chefia da Pro-
curadoria da República no Distrito Federal (PFR-
DF), à Câmara de Combate à Corrupção (5CCR) e à 
Corregedoria do Ministério Público Federal (MPF), 
solicitando informações na busca de estratégias 
para garantir a continuidade das investigações. O 
objetivo é equacionar o acervo de processos judi-
ciais e procedimentos extrajudiciais vinculados à 
operação e evitar ocorrência de prescrições. Ação 
semelhante também foi adotada em relação a for-
ça-tarefa em São Paulo, e se dá em respeito à auto-
nomia das unidades do MPF em definir aspectos 
ligados à organização do trabalho.  A iniciativa 
tem respaldo no artigo 62, VI, da Lei Complemen-
tar 75/1993. Segundo o dispositivo, compete às Câ-
maras de Coordenação e Revisão “resolver sobre a 
distribuição especial de inquéritos, feitos e proce-
dimentos, quando a matéria, por sua natureza ou 
relevância, assim o exigir”.

  9/9/2020
PGR prorroga força-tarefa de Curitiba até janeiro 
de 2021

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-prorroga-forca-tarefa-de-
curitiba-ate-janeiro-de-2021

Em decisão administrativa, a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) prorrogou até 31 de janeiro 
de 2021 a designação de todos os 14 membros do 

Ministério Público Federal (MPF) para atuação na 
Força-Tarefa Lava Jato no Paraná. Ao mesmo tem-
po, o documento indica que o Conselho Superior 
do Ministério Público Federal (CSMPF) deve adotar 
soluções para ampliar e institucionalizar a atuação 
conjunta no combate à corrupção em todo o país. 
Ao todo, são 11 procuradores da República e dois 
procuradores regionais que auxiliarão Alessandro 
Oliveira, novo titular do 15º Ofício, que concentra 
as investigações sobre desvios na Petrobras. A de-
cisão da PGR também assegura, como solicitado, 
que 11 dos 14 integrantes tenham dedicação exclu-
siva à FT de Curitiba.

GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA

SANEAMENTO DO ORÇAMENTO E DAS 
FINANÇAS DO MPU

Uma das mais significativas conquistas da atual 
gestão foi a recomposição do orçamento do Mi-
nistério Público da União (MPU) a partir de uma 
decisão do Tribunal de contas da União. Iniciado 
ainda em 2019, a reforço financeiro pode chegar a 
R$ 500 milhões até o fim de 2020.
A Administração Superior do MPU demonstrou 
que um erro de cálculo na definição do teto orça-
mentário estabelecido no momento da aprovação 
da Emenda Constitucional nº 95/2016 causou pre-
juízo nos três anos seguintes à aprovação da nor-
ma (2017, 2018 e 2019).
Ocorreu que o reajuste dos servidores aprovado 
pelo Congresso Nacional e previsto em parcelas 
a serem concedidas ano a ano, de 2017 a 2019, 
não foi considerado no cálculo do limite de gastos 
quando da aprovação da EC nº 95/16, que estabe-
leceu o teto orçamentário, mas foi posterior ao re-
ajuste. Era necessário R$ 1.020 bilhão para cobrir 
as despesas com reajustes de servidores de 2017 a 
2019. No entanto, a compensação concedida pelo 
Poder Executivo foi de apenas R$ 390,8 milhões.

A Secretaria de Planejamento Orçamentário rea-
lizou estudos técnicos e auxiliou a Administração 
Superior na elaboração dos argumentos que per-

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-busca-dialogo-para-encontrar-solucoes-a-fim-de-garantir-continuidade-das-investigacoes-da-ft-greenfield
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-busca-dialogo-para-encontrar-solucoes-a-fim-de-garantir-continuidade-das-investigacoes-da-ft-greenfield
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-busca-dialogo-para-encontrar-solucoes-a-fim-de-garantir-continuidade-das-investigacoes-da-ft-greenfield
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-prorroga-forca-tarefa-de-curitiba-ate-janeiro-de-2021
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-prorroga-forca-tarefa-de-curitiba-ate-janeiro-de-2021
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mitiram a contestação dos valores do impacto do 
reajuste dos servidores no teto de gastos do Poder 
Executivo.
O resultado foi um reforço de caixa decisivo para 
que a Instituição pudesse quitar passivos com pes-
soal, dar posse a 18 novos procuradores da Repú-
blica e a 94 servidores efetivos, além de contribuir 
para a organização financeira do Plano de Saúde 
(Plan-Asssite), que atende a cerca de 50 mil pessoas 
entre segurados e dependentes.

PLAN-ASSITE

A solução dos problemas orçamentários e finan-
ceiros enfrentados pelo Plan-Assiste é prioridade 
desde o início da gestão, a fim de evitar sérios pre-
juízos para membros e servidores.
Além das medidas administrativas saneadoras 
adotadas para o Plano, foi autorizado reajuste de 
55% às contribuições dos beneficiários, vigente a 
partir 1º de outubro de 2019, o que representou 
um reforço equivalente a R$ 60,9 milhões anuais.
A partir de janeiro de 2020, outras medidas foram 
implementadas, tais como a alteração do modelo 
contributivo e a revisão das regras de coparticipa-
ção, com expectativa de gerar acréscimo de R$ 18,1 
milhões anuais nas receitas assistenciais. Simulta-
neamente, foi encaminhado ofício ao Ministério 
da Economia expondo a situação do Plan-Assiste, 
na tentativa de restabelecer seu equilíbrio finan-
ceiro. Deste esforço, foi possível aportar R$ 20 mi-
lhões no Plan-Assiste ainda em 2019.

PASSIVOS ACUMULADOS

A demanda para pagamento de despesas com pas-
sivos de pessoal e encargos sociais do MPU, devi-
dos a membros e servidores, com valor superior a 
R$ 117 milhões, também foi incluída no rol de prio-
ridades da gestão. Não pagar tais despesas impli-
caria em aumento dos valores, pela incidência de 
correção monetária e juros.
Quitar ainda em 2019 o valor total de R$ 
126.357.691,00 entre despesas de exercícios ante-
riores e licença-prêmio do exercício daquele ano, 
foi uma conquista significativa da administração 
superior.

QUALIFICAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS

Ações administrativas estão sendo tomadas para a 
qualificação de gastos no âmbito do MPU e para o 
estreitamento das relações entre as unidades or-
çamentárias. Merece destaque a criação dos Gru-
pos de Trabalho (GT), com integrantes de todos os 
ramos e da Escola Superior do MPU, no intuito de 
aperfeiçoar as práticas orçamentárias e financei-
ras, desenvolver um sistema informatizado, bem 
como de otimizar a utilização de recursos, padroni-
zar e manualizar as boas práticas de gestão. Os GTs 
têm temáticas voltadas para gestão orçamentária e 
financeira, gestão de despesas obrigatórias, gestão 
de construções e gestão de custos.
Projetos-piloto já estão em andamento no âmbito 
do MPF, a exemplo do Plano Institucional de Inves-
timentos e do novo Plano de Gestão Financeira.
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ração Lava Jato por colaboradores responsáveis 
pela ocultação de bens da organização criminosa, 
que firmaram acordo de colaboração premiada 
com o Ministério Público e, como consequência, 
entregaram mais de US$ 100 milhões que perten-
ciam a Sérgio Cabral, mas que estavam em posse 
dos dois para que fossem ocultados no exterior. Em 
março de 2017, o dinheiro devolvido foi utilizado 
pelo Executivo estadual para pagamento de 13º sa-
lário de aposentados e pensionistas.

  20/4/2020
SCI articula esforços em redes e esclarece 
questões de órgãos estrangeiros e de organismos 
internacionais

A Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) do 
Ministério Público Federal (MPF) tem atuado, em 
diversas frentes, para articular esforços no com-
bate ao novo coronavírus (Covid-19). A Secretaria 
está em diálogo constante com os órgãos homó-
logos estrangeiros, por meio das redes das quais 
participa, atendendo às demandas da cooperação 
por meio de trabalho remoto, além de prestar es-
clarecimentos a organismos internacionais acerca 
do enfrentamento da pandemia no Brasil.

COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

  6/3/2020
MPF e MP suíço repatriam ao Brasil ouro e 
diamantes vinculados A esquema de corrupção 
comandado por Sérgio Cabral

A Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) e a 
Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro repa-
triaram ao Brasil 27 pedras de diamantes e 4,5 kg de 
ouro adquiridos com dinheiro ilegal do esquema de 
corrupção comandado pelo ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral. O material foi avaliado em 
mais de R$ 20 milhões e o procedimento contou com 
o apoio da Polícia e da Receita Federal brasileiras, 
além do Ministério Público suíço e da embaixada ita-
liana. Os objetos ficarão à disposição da Justiça.
A existência e a localização dos diamantes e do 
ouro foram reveladas aos investigadores da Ope-

SCI apresenta experiência do MPF no combate aos crimes com tecnologias digitais
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  8/5/2020
Aiamp firma acordo com Unesco para fortalecer 
liberdade de imprensa e segurança dos jornalistas

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/aiamp-firma-acordo-com-
unesco-para-fortalecer-liberdade-de-imprensa-e-seguranca-dos-
jornalistas

A Associação Ibero-Americana de Ministérios Pú-
blicos (Aiamp) e a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) as-
sinaram memorando de entendimento para forta-
lecer a proteção à liberdade de expressão, o acesso à 
informação pública e a segurança de jornalistas na 
região ibero-americana. O documento foi assinado 
em 3 de maio, quando se comemora o dia mundial 
da liberdade de imprensa, pelo diretor-geral as-
sistente de comunicação e informação da Unesco, 
Moez Chakchouk, e pelo procurador-geral do Chile 
e presidente da Aiamp, Jorge Abbott. Como inte-
grante da Aiamp, que reúne procuradores-gerais 
de 22 países da América Latina e da Europa e tem 
como um de seus objetivos fortalecer os laços de 
cooperação e desenvolvimento profissional entre 
os membros do Ministério Público da região ibe-
ro-americana, o Ministério Público brasileiro se 
compromete mais ainda na luta pela liberdade de 
expressão e pela segurança dos jornalistas em seu 
exercício profissional.

  29/5/2020
Procuradores-gerais do Mercosul estreitam 
cooperação para o enfrentamento da pandemia

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-gerais-do-
mercosul-estreitam-cooperacao-para-o-enfrentamento-da-pandemia

Durante a 27ª Reunião Especializada de Minis-
térios Públicos do Mercosul (REMPM), realizada 
excepcionalmente por videoconferência, os procu-
radores-gerais da região estreitaram a cooperação 
para o enfrentamento da pandemia do novo coro-
navírus (covid-19). Sobre o assunto, assinaram de-
claração conjunta que reforça a importância, espe-
cialmente neste contexto de emergência sanitária, 
da intensificação da cooperação internacional di-
reta ou interinstitucional entre os MPs dos países 
do Mercosul, incluindo a articulação por meio de 
redes e com organismos internacionais. O docu-
mento repudia qualquer ato atentatório contra a 
segurança sanitária e a saúde pública.

  22/6/2020
Acordo Quadro do Mercosul para a criação de 
Equipes Conjuntas de Investigação entra em 
vigor)

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-quadro-do-mercosul-
para-a-criacao-de-equipes-conjuntas-de-investigacao-entra-em-vigor-
nesta-sexta-feira-22

Entrou em vigor em junho de 2020 o Acordo 
Quadro de Cooperação entre os Estados Partes do 
Mercosul e Estados Associados para a criação de 
Equipes Conjuntas de Investigação (ECIs). Também 
chamado de Acordo de San Juan, foi assinado em 
2010. Após ser ratificado por Argentina, Equador, 
Uruguai e Brasil, o Paraguai e o Uruguai também 
concluíram todos os trâmites para sua ratificação 
neste ano. No Brasil, o Acordo foi incorporado à 
legislação nacional em outubro de 2018.

  16/7/2020
Ministérios Públicos do Mercosul debatem 
medidas para facilitar cooperação jurídica em 
áreas de fronteira

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerios-publicos-do-
mercosul-debatem-medidas-para-facilitar-cooperacao-juridica-em-areas-
de-fronteira-1

Representantes dos Ministérios Públicos da Ar-
gentina, Brasil, Paraguai e Uruguai participaram, 
de reunião virtual para discutir ferramentas que 
facilitem a cooperação jurídica internacional em 
áreas de fronteira, sobretudo no atual momento de 
pandemia da covid-19. O objetivo é adotar medidas 
para agilizar a comunicação entre os procuradores 
que atuam nessas regiões, para fortalecer o com-
bate à criminalidade transnacional e o avanço de 
organizações criminosas, em especial do Primeiro 
Comando da Capital (PCC) e do Comando Verme-
lho.
 O encontro foi organizado pela Subcomissão de 
Cooperação em Fronteiras, da Reunião Especiali-
zada de Ministérios Públicos do Mercosul (REM-
PM). A subcomissão é coordenada pelo Ministério 
Público Federal (MPF) brasileiro, em parceria com 
o argentino. Representaram o MPF, o secretário de 
Cooperação Internacional (SCI) e os adjuntos, além 
de procuradores que atuam em áreas de fronteira 
no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/aiamp-firma-acordo-com-unesco-para-fortalecer-liberdade-de-imprensa-e-seguranca-dos-jornalistas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/aiamp-firma-acordo-com-unesco-para-fortalecer-liberdade-de-imprensa-e-seguranca-dos-jornalistas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/aiamp-firma-acordo-com-unesco-para-fortalecer-liberdade-de-imprensa-e-seguranca-dos-jornalistas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-gerais-do-mercosul-estreitam-cooperacao-para-o-enfrentamento-da-pandemia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-gerais-do-mercosul-estreitam-cooperacao-para-o-enfrentamento-da-pandemia
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-quadro-do-mercosul-para-a-criacao-de-equipes-conjuntas-de-investigacao-entra-em-vigor-nesta-sexta-feira-22
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-quadro-do-mercosul-para-a-criacao-de-equipes-conjuntas-de-investigacao-entra-em-vigor-nesta-sexta-feira-22
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-quadro-do-mercosul-para-a-criacao-de-equipes-conjuntas-de-investigacao-entra-em-vigor-nesta-sexta-feira-22
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerios-publicos-do-mercosul-debatem-medidas-para-facilitar-cooperacao-juridica-em-areas-de-fronteira-HYPERLINK
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerios-publicos-do-mercosul-debatem-medidas-para-facilitar-cooperacao-juridica-em-areas-de-fronteira-HYPERLINK
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerios-publicos-do-mercosul-debatem-medidas-para-facilitar-cooperacao-juridica-em-areas-de-fronteira-HYPERLINK
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  22/7/2020
MPF apresenta experiência brasileira em 
combate aos crimes cometidos a partir do uso de 
tecnologias digitais

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-apresenta-experiencia-
brasileira-em-combate-aos-crimes-cometidos-a-partir-do-uso-de-
tecnologias-digitais

Representantes do Ministério Público Federal 
(MPF) participaram da IV Reunião da Rede de Co-
operação Penal Internacional da Associação Ibe-
ro-Americana de Ministérios Públicos (Aiamp). 
O encontro virtual reuniu representantes dos 
Ministérios Públicos dos 22 países que integram 
a comunidade ibero-americana. O objetivo é de-
bater os desafios e as boas práticas de cooperação 
internacional no combate a crimes praticados com 
a utilização da internet e de outras tecnologias di-
gitais, sobretudo, durante a pandemia da covid-19. 
Representaram o MPF brasileiro na reunião o se-
cretário de Cooperação Internacional da Procura-
doria-Geral da República (SCI/PGR), Hindemburgo 
Chateaubriand, a secretária-adjunta da SCI, Ana-
mara Osório, e a procuradora da República Fer-
nanda Domingos, que coordena o Grupo de Apoio 
sobre Criminalidade Cibernética da Câmara Crimi-
nal do MPF (2CCR) e é também ponto de contato 
na Ciberred.

  4/8/2020
MPF pede celeridade ao Congresso na ratificação 
do Brasil como parte da Convenção de Budapeste

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-celeridade-ao-
congresso-na-ratificacao-do-brasil-como-parte-da-convencao-de-
budapeste

O procurador-geral da República, Augusto Aras, 
solicitou aos presidentes da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolum-
bre, agilidade na tramitação da ratificação legislati-
va da adesão do Brasil à Convenção de Budapeste 
sobre o Cibercrime. A iniciativa atende a pedido 
da Câmara Criminal do Ministério Público Federal 
(2CCR), que defende a internalização do tratado no 
ordenamento jurídico brasileiro desde 2011. Os ofí-
cios são acompanhados de nota técnica elaborada 
pelo Grupo de Apoio sobre Criminalidade Ciberné-
tica (GACC) da 2CCR, documento que lista os be-
nefícios da adesão ao tratado e esclarece dúvidas 
referentes ao funcionamento da Convenção.

  18/8/2020
Webinar debate experiências estadunidense e 
argentina de forças-tarefa no combate ao crime 
organizado

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/webinar-debate-experiencias-
estadunidense-e-argentina-de-forcas-tarefa-no-combate-ao-crime-
organizado

Integrantes do Ministério Público Federal (MPF) 
participaram do webinar "Estabelecer e geren-
ciar um programa de força-tarefa liderado pelo(a) 
procurador(a) para investigar e processar efetiva-
mente o crime organizado”. O evento foi promo-
vido pela Secretaria de Cooperação Internacional 
(SCI) do MPF, em parceria com o Escritório Inter-
nacional para Desenvolvimento, Assistência e Ca-
pacitação do Departamento de Justiça de Estados 
Unidos (DOJ-OPDAT). O encontro teve como ob-
jetivo compartilhar experiências dos EUA e da Ar-
gentina na temática, de modo a fortalecer o com-
bate à criminalidade em casos transnacionais. Na 
abertura do webinar, o secretário de Cooperação 
Internacional, Hindemburgo Chateaubriand, des-
tacou a importância da realização de um evento 
que auxilie no aprofundamento da discussão sobre 
a criação de uma unidade de combate à corrupção 
no Brasil, a partir da experiência exitosa dos EUA 
com o modelo chamado OCDETF, na sigla em in-
glês, de força-tarefa nacional composto por várias 
agências liderada por procuradores.

  2/9/2020
MPF e Instituto de Tecnologia e Sociedade do RJ 
firmam acordo para combater desinformação nas 
Eleições 2020

 w http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-instituto-de-tecnologia-
e-sociedade-do-rj-firmam-acordo-para-combater-desinformacao-nas-
eleicoes-2020

O Ministério Público Federal (MPF) e o Instituto 
de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS) 
firmaram um termo de compromisso voltado à co-
operação técnica para o combate às fraudes online, 
sobretudo aquelas envolvendo disseminação mas-
siva de campanhas de desinformação em redes 
sociais relacionadas ao processo eleitoral. A inicia-
tiva, que conta com o apoio da delegação da União 
Europeia no Brasil, vai auxiliar o MPF na identi-
ficação dos chamados “bots”, como são conhecidos 
os programas que automatizam perfis das redes 
sociais. Também vai criar soluções de tecnologia e 
análise que contribuam com investigações condu-
zidas pelos procuradores no combate à propagação 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

de notícias falsas na internet. A iniciativa é resul-
tado de parceria entre a Procuradoria-Geral Eleito-
ral e a Secretaria de Cooperação Internacional da 
PGR, viabilizada pelo ITS Rio, no marco de proje-
to de cooperação técnica, em curso, com a União 
Europeia. Pela parceria, os membros do MPF terão 
acesso a relatórios exclusivos da ferramenta Pega-
Bot, desenvolvida pelo ITS Rio e o Instituto Equi-
dade & Tecnologia, com o apoio da União Europeia, 
que detecta a presença de robôs no Twitter. Por 
meio de geração de relatórios, que analisam um 
perfil de Twitter e suas características automatiza-
das, o PegaBot vai auxiliar o trabalho de investiga-
ção do Ministério Público na avaliação do potencial 
lesivo de uma campanha de desinformação. Esse 
será o primeiro passo para avançar em outras in-
vestigações junto aos provedores de aplicação.

BRASIL-FRANÇA: SUPOSTO SEQUESTRO DE 
CRIANÇAS

A SCI acompanhou a execução, pelas autoridades 
francesas, de pedido de cooperação formulado pela 
Procuradoria da República em Juiz de Fora-MG, 
que investiga a ocorrência de dezenas de adoções 
de crianças da região de Santos Dumont-MG, por 
cidadãos franceses, na década de 1980, o que su-
postamente teria ocorrido à revelia dos pais. O pe-
dido de cooperação, que envolvia a oitiva de cerca 
de 20 pessoas, foi cumprido pelo Estado francês e 
encaminhado à Procuradoria solicitante para pro-
mover o aprofundamento das investigações.

ROMÊNIA-BRASIL: ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA E TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
DROGAS

O pedido urgente de cooperação jurídica interna-
cional formulado pelo Ministério Público da Romê-
nia, que tinha por objeto a realização de oitivas de 
cinco cidadãos brasileiros e de um estrangeiro, to-
dos detidos no sistema prisional do Estado de São 
Paulo, foi atendido pela SCI. As diligências foram 
realizadas em menos de 30 dias do recebimento 
da solicitação de assistência e contaram com a pre-
sença de membros do Ministério Público e da Polí-
cia romena. As medidas auxiliaram as autoridades 
estrangeiras em sua investigação pelos crimes de 
organização criminosa e tráfico internacional de 
entorpecentes entre Europa e América do Sul.

BRASIL-EUA. ESMERALDA BAHIA

A SCI acompanha o pedido de busca e apreensão e 
repatriação de um bloco rochoso contendo esme-
ralda, extraído sem permissão de lavra garimpeira 
do Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) e exportado ilegalmente aos EUA. Em 
cumprimento à solicitação brasileira, a denomina-
da "Esmeralda Bahia" está sob custódia do Depar-
tamento do Xerife do Condado de Los Angeles, na 
Califórnia, desde 2015. Tendo em vista o trânsito 
em julgado da ação penal brasileira em 28.1.2020, 
a Procuradoria da República em Campinas, com a 
Advocacia-Geral da União, está formulando um 
novo pedido para a repatriação do minério.

PEDIDOS DE EXTRADIÇÃO

Em 2020, a SCI passou a acompanhar mais de 50 
novos pedidos de extradição, entre solicitações ati-
vas (dirigidas a Estados estrangeiros) e passivas 
(destinadas ao Brasil). Dentre tais pedidos desta-
cam-se:

Nicola Assisi
Trata-se de pedido de extradição do Governo da Itália em 
face do cidadão italiano Nicola Assisi, a fim de cumprir con-
denação penal que lhe foi imposta na República italiana 
pela prática de crimes de tráfico de drogas e de associação 
para o tráfico de drogas. Sua prisão foi decretada no dia 
31.3.2017. Seu filho Patrick Assisi também teve sua prisão 
decretada a partir de solicitação de extradição formulado 
pela Itália, pela prática de múltiplos crimes de associa-
ção criminosa voltada para aquisição e tráfico de drogas. 
Ambos foram presos em 8.7.2019. Em novembro de 2019, 
a PGR manifestou-se pelo deferimento dos pedidos de ex-
tradição e requereu a entrega imediata dos extraditandos, 
independentemente da conclusão do processo no Brasil ou 
de cumprimento de pena imposta, a critério da autoridade 
competente.

Saifullah Almamun ou Saiful Al-mamun ou 
Saiful Islam
Em pedido de extradição formulado pelo Governo dos Esta-
dos Unidos da América em desfavor do nacional bengalês 
Saifullah Almanun ou Saiful Al-Mamun ou Saiful Islam pro-
cessado naquele país por tráfico de seres humanos, no dia 
13.1.2020 foi decretada a prisão preventiva para extradição 
e em 24.1.2020 a autoridade policial comunicou o seu cum-
primento. Não houve parecer de mérito da PGR e o processo 
encontra-se em trâmite no STF. Ainda, o MPF de SP denun-
ciou o extraditando e outras 11 pessoas envolvidas em um 
esquema transnacional de imigração ilegal que utilizava o 
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Brasil como rota para o ingresso irregular de estrangeiros 
nos Estados Unidos. Entre os denunciados estão sete ben-
galeses, três paquistaneses e dois brasileiros.
O esquema era liderado pelo bengalês Saifullah Al Mamun. 
O extraditando utilizava a sua agência de turismo e a logís-
tica montada no Brasil e em outros países para viabilizar o 
acesso ilegal dos imigrantes. Informações obtidas durante 
as investigações mostram que o grupo atuava pelo menos 
desde 2016, contrabandeando pessoas oriundas de nações 
asiáticas, como Bangladesh, Paquistão, Nepal, Índia e Afe-
ganistão. Os estrangeiros eram aliciados em seus países de 
origem e recepcionados no aeroporto internacional de Gua-
rulhos por integrantes da organização criminosa. Eles eram 
mantidos em locais controlados pela quadrilha na região do 
Brás, em São Paulo, onde permaneciam até que pagassem 
os valores cobrados pela imigração ilegal – R$ 25 mil para 
entrada no Brasil ou R$ 47 mil para os EUA.

Operação Patron
São acompanhados pela SCI os pedidos de extradição de 
oito pessoas, dirigidos aos Estados Unidos da América e ao 
Paraguai, referentes à Operação Patron, em desdobramen-
to à Operação Câmbio, Desligo, deflagrada em detrimento 
da investigação criminal que apurava a extensão das ativi-
dades da Organização Criminosa liderada por Dario Messer, 
acusada de ser especializada em lavagem de dinheiro, so-
negação de impostos e evasão de divisas, movimentando 
mais de USD 1.652.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e 
cinquenta e dois milhões de dólares), relacionados a mais 
de 3.000 offshores, cujas contas se dividiam em 52 países.
Com o desencadeamento das investigações da Operação 
Lava Jato no Brasil foi possível identificar e desarticular 
esse escritório do crime. Em março de 2017, Vinicius Cla-
ret Vieira e Claudio Fernando Barbosa de Souza, conheci-
dos respectivamente como Juca e Tony, foram presos no 
Uruguai e extraditados ao território nacional em dezembro 
do mesmo ano, momento em que firmaram acordo de co-
laboração premiada com o Ministério Público Federal e re-
velaram os meandros dessa extensa rede de lavagem de 
dinheiro que opera no Brasil.

ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

A Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) re-
alizou gestões no Ministério das Relações Exterio-
res para viabilizar o retorno de cidadãos brasileiros 
que se encontravam em países estrangeiros pelo 
fechamento de fronteiras e pelas restrições migra-
tórias impostas por diversas nações em decorrên-
cia da pandemia de Covid-19. A unidade também 
atuou a partir de comunicações quanto a cidadãos 
estrangeiros mantidos em território brasileiro por 

restrições ao retorno impostas por seus países de 
origem. As comunicações recebidas no MPF foram 
transmitidas ao Departamento de Segurança e 
Justiça do MRE e à sua Divisão de Assistência Con-
sular, com a qual a SCI mantém estreito contato.
Tem encaminhado, também, tratativas com diver-
sos interlocutores internacionais com o propósito 
de estabelecer uma troca fluida de informações, 
experiências e "lições aprendidas" entre as institui-
ções de Justiça dos diversos países europeus e lati-
no-americanos nos esforços de enfrentamento da 
pandemia. Menciona-se: o eixo Justiça do Progra-
ma El PAcCTO (Programa de Assistência da Euro-
pa para a América Latina contra o Crime Organi-
zado Transnacional), por meio da iniciativa "Canal 
Covid-19"; e a Aiamp para elaboração de planos de 
contingência. Ademais, tem respondido a consul-
tas feitas por organismos internacionais, a exem-
plo o Grupo de Trabalho Antissuborno (WGB) da 
Organização pela Cooperação e o Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) sobre o impacto causado pela 
pandemia de Covid-19 sobre os trabalhos da Insti-
tuição, detalhando as medidas que têm sido coor-
denadas pelo PGR, por meio do Giac Covid-19, em 
relação às respostas dadas no enfrentamento das 
vulnerabilidades presentes no atual contexto.
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