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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas sob o nº 636.105.401-25, RG 457.017 – Marinha do Brasil, na Ordem 

dos Advogados do Brasil. Seccional de Santa Catarina sob o nº 32.913 e 

Presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da 

União, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, bloco A, 5º andar, 

Brasília/DF, com supedâneo no art. 116, VI, XII e parágrafo único da Lei nº 

8.112/90, vem perante V. Exa. 

 

 

 

 

R E P R E S E N T A R 

 

 

 

 

Contra a senhora EUGÊNIA AUGUSTA GONZAGA, Procuradora da República 

em São Paulo, com endereço funcional na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2020, 

São Paulo/SP, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir delineados. 
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1 – CONSIDERAÇÕES FÁTICAS. 

 

 

Em 31 de julho de 2019, o Senhor Presidente da República nomeou 

o representante para presidir a Comissão Especial de que trata o art. 4º da Lei 

nº 9.140, de 04 de dezembro de 1995. 

Para a segunda quinzena de agosto de 2019 estava marcada uma 

viagem da Comissão, por determinação da representada, para a cidade de 

Recife, cujo objetivo era realizar uma cerimônia para entrega de certidões de 

óbito retificadas para familiares de pessoas falecidas, tudo com base na 

Resolução nº 02 de 2017 da própria Comissão. Vale dizer, tal ato não está 

previsto na Lei nº 9.140/95 e se tratava de uma invencionice da representada. 

Tendo em vista a substancial modificação da composição da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) ocorrida 

na data supra, o que culminou com a dispensa da representada, houve a decisão 

do novo colegiado de não mais realizar a entrega de certidões de óbito retificadas 

em Recife/PE. 

Com isso, este representante resolveu solicitar que a senhora 

representada devolvesse à CEMDP todas as certidões de óbito que se 

encontravam em sua posse, pois desde o dia 31 de julho de 2019, passou a não 

mais responder pela Comissão. 

Vale verificar os extratos de mensagens enviadas por aplicativo 

whatsapp pelo aparelho de telefone do representante para o aparelho da 

representada no dia 11 de agosto passado, conforme segue: 

 

Prezada Senhora Ex-Presidente da CEMDP.  
Transcrevo aqui a vossa resposta dada à nossa Coordenadora-Geral, 
que vai aqui na íntegra, conforme a mensagem que me fora 
encaminhada: 
“Mas não vejo gravidade nessa questão. Eu as recebi como 
consequência dos atos que pratiquei para o protocolo em cartório.  
Qualquer um poderia fazê-lo, inclusive a própria família. O importante 
é o atestado. É que, por conta dos últimos indeferimentos, comecei 
a enviar os requerimentos delas aos cartórios, como procuradora, 
para facilitar o trâmite. Por isso, não vejo obrigação em entregar para 
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a comissão, mas para as famílias. Além disso, a certidão é apenas um 
papel. Qualquer um pode requerer outra. O importante é a retificação 
do assento obtida lá no cartório”. 
 
Eu, como atual Presidente da CEMDP, determino a entrega imediata 
das certidões de óbito que estão em vossa posse, sob pena de serem 
tomadas as devidas providências para a regularização da situação. 
Ao que parece, não procede o vosso argumento de que qualquer 
pessoa possa requerer a alteração no registro de óbito e tais certidões 
só estão em vossas mãos por conta do cargo que ocupava na 
Comissão e não por ser Procuradora, conforme uma das atribuições 
previstas no art. 8°, IX, do Regimento Interno, conforme segue: 
IX - representar a Comissão perante os órgãos públicos, a imprensa e 
a sociedade em geral; 
Portanto, trata-se de uma atribuição do Presidente, a não ser que V. 
Senhoria tenha utilizado o cargo de Procuradora da República para 
facilitar o trâmite dos referidos documentos, o que não acredito ter 
ocorrido. 
Na mesma linha vão as previsões contidas na Resolução n° 02 da 
CEMDP, vejamos: 
Art. 2º - A CEMDP emitirá os atestados de óbito de mortos e 
desaparecidos políticos, de maneira individualizada, após consulta aos 
familiares respectivos - doravante denominados "familiar(es)"-, sobre 
seu interesse em proceder à correção dos assentos de óbito. 
Art. 8º - De posse da certidão devidamente corrigida, a CEMDP 
providenciará a sua entrega ao(s) familiar(es) respectivo(s), se 
possível, pessoalmente, em cerimônia previamente agendada. 
Como se vê, a  senhora ex-presidente não tem legitimidade para 
proceder à entrega das certidões que estão ilegalmente em sua posse. 
Sendo assim, fixo o prazo de 24 horas a partir das 8 horas da próxima 
segunda-feira, dia 12 de agosto, para que a senhora, Eugênia Augusta 
Gonzaga, envie à Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos as certidões de óbito que estejam em sua posse até a 
presente data. 
Fica determinado, a partir da presente data, que todas as certidões de 
óbito retificadas deverão ser enviadas pelos cartórios apenas à 
Coordenação-Geral que presta apoio à CEMDP. 
Registro, por fim, que as determinações aqui descritas serão ratificadas 
em documento próprio no primeiro dia útil após sua confecção. 
Brasília, 11 de agosto de 2019. 
Marco Vinicius Pereira de Carvalho 
Presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos 

 

É bom que se diga que houve a necessidade do envio da referida 

mensagem, pois a representada jamais procurou o representante para lhe 

prestar informações sobre sua gestão, como de costume em toda transição de 

comando de equipes. 

Além disso, havia um certo clima de animosidade criado pela 

representa, que não ficou satisfeita com a sua substituição, alegando que 

poderia perpetuar-se em um cargo de livre nomeação do Senhor Presidente da 

República, como é possível verificar em notícias que foram veiculadas na 

imprensa na época de sua dispensa. 
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2 – DA SUPOSTA PRÁTICA DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. 

 

 

Impende destacar que o representante foi informado pela 

Coordenação-Geral da CEMDP que era prática usual da representada agir em 

nome dos requerentes perante as serventias extrajudiciais para facilitar a 

obtenção das retificações dos assentos de óbito, notícia que trouxe perplexidade 

a este representante, já que tal ato poderia configurar a prática de advocacia 

administrativa, o que não se acreditava até a resposta da representada à 

notificação para a conta da senhora Luciana Peres, Coordenadora da CEMDP, 

conforme segue: 

 

[11:50, 12/08/2019] Luciana Peres: Cara Luciana, obrigada pelo 
reenvio. 
Apenas hoje tomei conhecimento da mensagem que me foi enviada 
ontem, domingo, pelo número (47) 9911-0911, assinada pelo sr. 
Presidente da CEMDP.  
Caso você queira, pode enviar essa mensagem ao Dr. Marco Vinícius, 
pois não responderei diretamente a ele. Eu jamais autorizei qualquer 
pessoa a lhe dar o meu número de telefone e whatssapp, 
especialmente para fazer dessa via uma ferramenta de abuso de 
poder e de desacato, portanto, já o bloqueei. Seja como presidente 
da CEMDP, seja como advogado e assessor de ministro, ele não tem 
poderes para determinar condutas a qualquer cidadão ou cidadã, 
quanto mais para alguém que, como eu, é membro em segundo nível 
de carreira do Ministério Público Federal.  
Em relação ao mérito da mensagem dele, reitero os seguintes 
esclarecimentos: 
a) nos termos da Resolução CEMDP n. 02/2017, o único documento, 
cuja emissão e entrega às famílias é uma atribuição exclusiva da 
CEMDP, é o atestado de óbito; 
b) a obtenção do registro desse atestado em cartório para fins de 
emissão de certidões retificadas é uma providência que cabe às 
próprias famílias requerer, sendo que a CEMDP vinha 
providenciando o envio de seus requerimentos aos cartórios  como 
forma de deferência a elas; 
c) portanto, como quem requer a retificação ao cartório são as famílias, 
elas são as titulares das certidões retificadas obtidas por esse 
procedimento; 
d) a possibilidade de entrega da certidão em solenidade, pela 
CEMDP, é uma previsão contida na Resolução CEMDP e não em 
legislação; 
e) assim vínhamos procedendo para homenagear a memória das 
vítimas de violência do Estado e de reparação imaterial às famílias; 
f) uma vez cancelada a cerimônia do dia 26.08, não há razão que 
justifique a pretensão da CEMDP em receber esses documentos no 
lugar das famílias. 
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Finalmente, esclareço mais uma vez que as certidões ficaram sob 
minha guarda não como presidente da CEMDP, mas como 
procuradora regional da República. Como toda a CGMDP tem 
ciência, esse trâmite administrativo junto aos cartórios e varas de 
registros públicos, após o protocolo do requerimento das famílias, tem 
sido extremamente complexo e exige um acompanhamento que está 
muito além da experiência profissional dos integrantes da estrutura de 
apoio da CEMDP. Sendo assim, passei a cuidar desse 
acompanhamento pelo meu gabinete, no Ministério Público 
Federal - auxiliando as famílias na elaboração de recursos, 
pedidos de reconsideração, etc., e recebi as certidões emitidas 
pelos cartórios para guarda no próprio Ministério Público, 
inclusive para garantir maior segurança e institucionalidade. 
Espero que o dr. Marco Vinícius compreenda todos esses aspectos, 
pois se ele insistir nesse tipo de atitude desrespeitosa e autoritária 
comigo, precisarei adotar as medidas necessárias para assegurar a 
minha atuação e os direitos das famílias. 
Abraços. 

[11:50, 12/08/2019] Luciana Peres: ☝Segue mensagem da Dra. 

Eugênia. (Sem os grifos no original). 

 

Infelizmente, as suspeitas foram sendo confirmadas pelas próprias 

palavras da representada e nobre Procuradora da República em segundo nível, 

que ignorou, sob o manto da “institucionalidade”, seu dever de ser imparcial em 

todas as suas atuações. 

Como se vê, a representada reconhece e afirma (a) que a obtenção 

do registro de óbito é atribuição dos familiares, como descrito na Lei nº 9.140/95, 

em seu art. 3º; (b) que a entrega de certidões retificadas com a solenidade não 

está prevista em lei, sendo imprescindível mencionar que tal cerimônia custava 

aos cofres públicos gastos sem qualquer lastro legal, pois a União pagava diárias 

e passagens de servidores e, muitas vezes de familiares e, mesmo assim, a 

senhora Procuradora insistia em realizar tais atos; (c) que as certidões de óbito 

ficavam sob a guarda da representada não como Presidente da CEMDP, mas 

como Procuradora, o que já denuncia a confusão que a referida fazia entre os 

papéis diversos por ela exercidos e, (d) que admitiu que colocou os recursos do 

MPF para “auxiliar”/advogar para as famílias, inclusive na elaboração de 

recursos e pedidos de reconsideração aos cartórios e deles recebia as certidões. 

Ao que parece, a representada incorreu em falta funcional, em 

especial a vedação contida no art. 237, da LC 75, de 20 de maio de 1993, já que 

a proibição do exercício da advocacia alcança a flagrante prática da advocacia 

administrativa ora denunciada. 
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Entre as sanções previstas no mesmo diploma legal está a 

demissão, tal como prescrito no seu art. 240, V, b. 

Sim, estamos tratando de flagrante improbidade administrativa, eis 

que a Lei de Regência (Lei n° 8.429/92), em seu art. 10 diz o seguinte: 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 
notadamente: 
(...). 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas 
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, 
empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
(...). 

 

Ora, ao admitir que “passei a cuidar desse acompanhamento 

pelo meu gabinete, no Ministério Público Federal - auxiliando as famílias 

na elaboração de recursos, pedidos de reconsideração, etc., e recebi as 

certidões emitidas pelos cartórios para guarda no próprio Ministério 

Público, inclusive para garantir maior segurança e institucionalidade”, por 

entender que “esse trâmite administrativo junto aos cartórios e varas de registros 

públicos, após o protocolo do requerimento das famílias, tem sido extremamente 

complexo e exige um acompanhamento que está muito além da experiência 

profissional dos integrantes da estrutura de apoio da CEMDP”, a digníssima 

Procuradora da República revela que praticou advocacia administrativa em favor 

dos cidadãos envolvidos no processo de retificação dos assentos de óbito. 

Mas os absurdos praticados pela Procuradora da República em 

segundo nível e Presidente da CEMDP não pararam por aí. Com a celeuma 

instalada entre o Presidente da República e o Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, senhor Felipe Santa Cruz, a representada resolveu agilizar 

os trâmites junto à serventia extrajudicial respectiva para obter com mais rapidez 

a retificação pretendida pela família Santa Cruz no dia 30 de julho do corrente 

ano, um dia antes de ser dispensada da CEMDP, ressaltando expressamente 

que o caso deveria ser tratado com a máxima urgência, além de solicitar o envia 

do documento ao seu gabinete na Procuradoria, conforme segue: 
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Como se vê, sua intenção era a de atuar em favor das famílias em 

flagrante prática de advocacia administrativa, o que ficou comprovado com um 

e-mail enviado pela servidora inajara.oliveira@mdh.gov.br em 24 de julho de 

2019 ao senhor Marcelo Santa Cruz donde extraímos que a minuta de petição 

para ser revisada e assinada pela família foi feita com base em modelo 

proposto pela Presidente da CEMDP, a saber, a senhora Eugênia Gonzaga, 

douta Procuradora da República em segundo nível. Ora, além de admitir a 

prática de advocacia administrativa, a representada confeccionou o modelo de 

petição para as famílias, em especial a do Presidente da OAB Nacional, que 

certamente teria a capacidade de agir em nome próprio para resolver as 

questões inerentes à sua família. 

mailto:inajara.oliveira@mdh.gov.br
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Com tamanho empenho da representada não é demais dizer que a 

serventia extrajudicial enviou à respectiva senhora a certidão de óbito retificada 

no dia 31 de julho de 2019, algumas horas após receber a petição elaborada 

pela Presidente da CEMDP, enviada para a assinatura do Presidente da OAB e 

devolvida para que a Presidente despachante terminasse sua saga de advogada 

administrativa. 

 

 

3 – EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PELA PRESIDENTE DA CEMDP. 

 

 

Mas ainda estão longe de terminar as peripécias da Procuradora 

da República em segundo nível. Não, ela não se conteve em praticar advocacia 

administrativa, pois antes de tudo, arvorou-se a praticar ato médico, ao 

assinar atestados de óbito, conforme documento anexo. 

É que os requerimentos para a retificação de assento de óbito 

efetuados pelos familiares junto à CEMDP necessitavam de uma resposta ao 

final de sua análise pelo colegiado e o resultado desse trabalho, ao invés de ser 

um documento onde se reconhecia, ou não, a morte da pessoa desaparecida, 

na verdade tinha o nome de atestado de óbito. 

 

 

4 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFÍCIO SEM PREVISÃO 

LEGAL. 

 

 

Nessa mesma linha de desmandos, a senhora representada 

ignorava as prescrições legais e mandava instaurar procedimentos 

administrativos de ofício, valendo-se – apenas – do Relatório da Comissão da 

Verdade, ignorando que a Lei que rege o assunto estabelece a necessidade de 

requerimentos tempestivos.  

Com efeito, para o reconhecimento de pessoas nas hipóteses das 

alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 4º, o prazo de 120 (cento e vinte dias) para a 

apresentação do requerimento iniciou-se com a publicação da Lei nº 9.140, de 
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1994, conforme art. 7º. Tal prazo foi reaberto por mais 120 (cento e vinte) dias a 

partir da publicação da Lei nº 10.536, de 2002, conforme estabelecido em seu 

art. 2º e, dessa foram, não há a previsão de instauração de procedimentos com 

tal finalidade de ofício. 

Vejamos um exemplo de sua atuação ao determinar a instauração 

de procedimentos sem qualquer pedido tempestivo efetuado por familiares. 

 

Processo nº 00005.202853/2016-18 (Instaurado em 23/06/2016) 
Interessado: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos (CEMDP) 
A Presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 
Políticos - CEMDP, considerando os termos do art. 4º, inc. II, da Lei 
9.140/95, segundo os quais cabe à CEMDP “envidar esforços para a 
localização dos corpos de pessoas desaparecidas no caso de 
existência de indícios quanto ao local em que possam estar 
depositados”; bem como as pesquisas e relatos de familiares e 
amigos no sentido de que 
- SABINO ALVES DA SILVA teria desaparecido durante o evento 
histórico conhecido como “Guerrilha do Araguaia” (Doc. 01 – relatório 
da CEMDP/PR); 
-  que tais informações foram corroboradas pela Comissão Nacional 
da Verdade (Doc. 02); 
DETERMINA: 
1) instaure-se procedimento administrativo eletrônico a ser distribuído 
aos conselheiros IVAN MARX e DIVA SANTANA, em razão de seu 
conhecimento aprofundados nos fatos históricos relacionados a 
Guerrilha, podendo ser redistribuído, em caso de impossibilidade do 
mesmo em proceder à sua relatoria; 
2) instrua-se, inicialmente, com os dados já disponíveis sobre o 
desaparecido político de caráter antropométrico, hereditário, genético 
e outros que permitam sua identificação, bem como com cópias de 
eventuais diligências já realizadas em sua busca; 
3) abra-se vista ao(a) relator(a) para as diligências necessárias ao 
seguimento dos trabalhos de busca ou proponha o arquivamento e 
eventuais medidas de memória. 

Assinado Eletronicamente 
Eugenia Gonzaga 

Presidente da Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 

 

Abaixo, listados estão alguns exemplos de procedimentos 

instaurados sem um pedido inicial de familiares. 

Nome Processo 

Anísio Teixeira 08000.020347/2017-37 

Afonso Henrique Martins Saldanha  00005.211387/2016-53 

Aides Dias de Carvalho 00005.211390/2016-77  

Antonio Luciano Pregoni 00005.213825/2016-18 

Ary Cabrera Prates 00005.213832/2016-10 

Batista 00005.202856/2016-43 

Bernardino Saraiva 00005.215735/2016-61 
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Feliciano Eugênio Neto 00005.218000/2016-90 

Francisco Manoel Chaves 00005.203090/2016-14 

Gilson Miranda 00005.218046/2016-17 

Inocêncio Pereira Alves 00005.217589/2016-17 

Íris Amaral 00005.217590/2016-33 

José de Oliveira 00005.202851/2016-11 

José Soares dos Santos 00005.218121/2016-31 

Juarez Rodrigues 00005.202852/2016-65 

Marcos Basílio Arocena da Silva Guimarães 00005.217137/2016-27 

Margarida Maria Alves 00005.217122/2016-69 

Napoleão Felipe Biscaldi 00005.216831/2016-27 

Nilton Rosa da Silva 00005.216130/2016-98 

Paschoal Souza Lima 00005.215717/2016-80 

Rubens Beyrodt Paiva 00005.212297/2016-80 

Sabino Alves da Silva 00005.202853/2016-18 

Tito de Alencar Lima 00005.215217/2016-48 

Walter Kenneth Nelson Fleury 00005.211104/2016-73 

 

Importante ressaltar que o reconhecimento da morte de pessoas 

em tais circunstâncias revela-se por demais temerário, pois os familiares, de 

posse de documentos dessa natureza, poderão buscar junto à Comissão de 

Anistia reparações financeiras, já que a representada fazia constar em tais 

documentos, sem qualquer previsão legal, afirmando que “a morte não foi 

natural, mas violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da 

perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do 

regime ditatorial de 1964 a 1985”. (§3º, do art. 5º, da Resolução nº 02 da 

CEMDP). 

 

 

5 – PREJUÍZO AO ERÁRIO – CONCESSÃOD E INDENIZAÇÃO A PARTIR DE 

PROCESSO INTEMPESTIVO. 

 

 

Outro grave erro foi a concessão de indenização e processos 

sabidamente intempestivos, causando prejuízo ao Erário. Trata-se de pedido de 

indenização apresentado por Delzuíte da Costa Silva, viúva de Adauto Freire da 

Cruz. 
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O pedido foi apresentado em 13 de maio de 1996, no entanto, a Lei nº 9.140, 

de 04 de dezembro de 1995 estabeleceu o prazo de 120 dias, a partir de sua 

publicação, para que os familiares apresentassem perante a CEMDP pedidos de 

indenização. Há prescrição inequívoca, no § 1º, do art. 10, da referida Lei que “o 

pedido de indenização poderá ser formulado até cento e vinte dias a contar da 

publicação desta Lei. No caso de reconhecimento pela Comissão Especial, o 

prazo se conta da data do reconhecimento”. 

Ora, se a Lei foi publicada no dia 05 de dezembro de 1995, o prazo 

final para o pedido de indenizações era o dia 04 de abril de 1996. Vale dizer que 

o referido processo ficou parado na CEMDP de maio de 1996 até o dia 02 de 

agosto de 2017 quando, a pedido de alguém, o processo foi distribuído à 

Conselheira Diva Soares, conforme despacho nº 404/2017 da então 

Coordenadora-Geral substituta da CEMDP. 

A partir daí, foram envidados esforços pessoais da representada 

para que o pagamento indevido fosse efetuado de maneira rápida e a única 

provocação à Consultoria Jurídica ocorreu para que fosse viabilizado um 

pagamento parcial de valores à requerente. Após os incansáveis esforços da 

representada, o Presidente da República, à época, editou o Decreto nº 9.484, de 

29 de agosto de 2018, autorizando o pagamento ilegal. 

 

 

6 – PREJUÍZO AO ERÁRIO – REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM PREVISÃO 

NA LEI Nº 9.140/95. 

 

 

Para finalizar, encontramos mais geração de gastos de dinheiro 

público sem a devida previsão legal, pois a CEMDP realizou o I Encontro de 

Familiares.  

Instada a prestar informações sobre a realização do referido 

evento, a atual Coordenadora-Geral da CEMDP respondeu o seguinte: 

 

O evento foi uma ação de promoção do Direito à Memória e de 
reparação imaterial, realizada pela CEMDP, apoiada pela CGMDP – à 
época ligada à Secretaria Nacional de Cidadania do então Ministério 
dos Direitos Humanos, conforme competência estabelecida no Artigo 
6º da Lei 9.140/95 –, e em parceria com a Secretaria de Direitos 
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Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, com a Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão do MPF e com a Escola Superior do 
Ministério Público da União (ESPMU), local do evento. Ressalta-se, 
ademais, que figura dentre as atribuições da CGMDP, contidas 
no Decreto nº 9.673, de 2 de janeiro de 2019, que aprova a estrutura 
regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das 
funções de confiança do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humano, “coordenar as ações de promoção do direito à memória 
e à verdade”, mesma redação do Decreto nº 9.122, de 9 de agosto de 
2017. 
O evento contou com 154 participantes, entre eles familiares de 
pessoas mortas e desaparecidas políticas, membros da CEMDP e 
integrantes da equipe da Coordenação-Geral de Direito à Memória e à 
Verdade e Apoio à CEMDP, membros do Ministério Público Federal, 
parlamentares e profissionais que têm atuado como consultores, 
colaboradores e voluntários. Durante o evento, foi apresentado o 
relatório das atividades da CEMDP de 2018, foram apresentados pela 
coordenação científica da CEMDP os avanços ocorridos no então 
Grupo de Trabalho Perus (GTP), foram feitas homenagens, e coleta de 
material genético dos familiares que voluntariamente quiseram doar 
com intuito de compor o Banco Genético da CEMDP. Houve, ademais, 
conforme consta na ata do evento (Documento 0657877 – Processo 
SEI 00135.215681/2018-11) divisão dos familiares em grupos 
definidos por região geográfica do país para tratar do processo de 
busca e identificação de desaparecidos políticos em cada região. 
Houve proposta de cada grupo que foram levadas à plenária final. Ao 
final do encontro, foi redigida e aprovada a Carta de Brasília, com 
solicitações e compromissos dos familiares (Documento 0657620 – 
Processo SEI 00135.215681/2018-11). 
Para a realização do encontro foram efetuados gastos com diárias e 
passagens conforme tabela abaixo:  

 
 Quantidade Valor Gasto Processos 

Total gasto 
com 
passagens e 
diárias 
SCDP 

123 R$ 224.005,90 

00135.214816/2018-21 

00135.216813/2018-21 

00135.216976/2018-12 

00135.216754/2018-91 

00135.215494/2018-37 

Total de 
gasto com 
passagens e 
diárias 
PNUD 

13 R$13.034,00 

00135.217578/2018-13 

00135.215754/2018-74 

Total gasto 
logística do 
evento 

  R$ 6.380,96 00135.214816/2018-21 

Total do 
evento 

  R$ 243.420,86   

 

Ou seja, a CEMDP, por sua Presidente, provocou um gasto de 

quase duzentos e cinquenta mil reais à União, tudo sem previsão legal. E não 

venha dizer que desconhece os trâmites e limites que lhes eram impostos no 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.673-2019?OpenDocument
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exercício do cargo, pois como bem disse, trata-se de um figura que ocupa o 

cargo de segundo nível do Ministério Público Federal, Procuradora da República 

experiente e acostumada a cobrar de administrados, com o rigor da lei, a correta 

aplicação de recursos. 

 

 

7 – CONCLUSÃO. 

 

 

Infelizmente, o que se viu no presente caso foi uma atuação de uma 

militante que agia sem a devida isenção e cumpria uma função em total 

desarmonia com uma postura duplamente institucional que lhe era exigida, já 

que presidia um Comissão governamental e, ainda, ocupa um alto cargo no 

Ministério Público Federal, fiscal da Lei. 

A comprovação de que a representada ignorava todos os preceitos 

legais e éticos que o cargo lhe impõe ocorreu quando verificou-se que a referida 

ajuizou a Ação civil Pública em São Paulo para tratar dos casos das Ossadas de 

Perus em 2009. 

No entanto, mesmo tendo funcionado como representante do 

Ministério Público no caso, a partir de sua designação para ser a Presidente da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos a Ex-Presidente 

passou a atuar nas fases de conciliação, em nome da CEMDP, logo, ao lado da 

União – ré no processo por ela ajuizado, uma verdadeira trapalhada. 

Impossível ignorar que tal fato ocorreu apenas por estar sempre 

presente em suas atuações o conteúdo fortemente ideológico e, justamente por 

ter um alinhamento ideológico que a levava a tomar atitudes ilegais e antiéticas 

que sua conduta deve ser questionada perante o Ministério Público Federal.  

Esta representação visa à verificação de desvios de conduta 

funcional da representada, mas – ainda – a verificação e cobrança de prejuízos 

aos cofres públicos por ela provocados, além de danos inimagináveis que podem 

ser causados aos familiares dos mortos e desaparecidos políticos, pois é dever 

do Estado rever a atuação da Ex-Presidente quem com seus arroubos e 

rompantes ideológicos, ao conceder benefícios originalmente intempestivos, 

inclusive retificações de assentos de óbito, pode provocar a necessidade de 
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anulação de atos eivados de vícios, o que provocará deletérios efeitos nas vidas 

de cidadãos comuns. 

Assim, ao mesmo tempo em que apresentamos as presentes 

denúncias em face da representada, solicitamos que o Ministério Público Federal 

instaure procedimentos próprios para avaliar desvios de conduta da Procuradora 

da República representada ora noticiados, bem como a sua responsabilização 

por gastos públicos desprovidos de previsão legal por ela provocados. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, 03 de março de 2020. 

 

 

 

MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO 
Presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 

  

 

 


