PGR-00277051/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
(Combate à Corrupção)

OFÍCIO nº 191/2020/5ª CCR/MPF

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Procurador-Geral da República
Nesta

Assunto: Solicitação. Forças-tarefas.

Senhor Procurador-Geral da República,

Cumprimentando Vossa Excelência, os membros da 5ª CCR, relativamente à
temática da continuidade das Forças-tarefas, vêm expor e requerer o seguinte:
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em
seus arts. 47, caput e § 1º, 49, incisos XV, alíneas “d” e “e”, e XXII, e 66, § 1º, atribui ao
Procurador-Geral da República a prerrogativa de designar membros do Ministério Público
Federal para atuação conjunta com o promotor natural em feitos específicos, bem como de
constituir forças-tarefas ou grupos de atuação especial, após a análise da conveniência e da
oportunidade pelas Câmaras de Coordenação e Revisão;
CONSIDERANDO a indiscutível utilidade e efetividade da atuação em grupos
de trabalho e forças-tarefas, autorizadas a funcionar pela 5ª CCR dentro do plano estratégico
de combate à criminalidade organizada, reconhecendo-se a importância da “conjugação de
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Brasília, 28 de julho de 2020.

meios materiais e recursos humanos voltada para o atendimento a necessidades temporárias,
relacionada à persecução de delitos complexos, crimes graves ou infrações cometidas por
organizações criminosas, sempre tendo em mira um objeto específico em determinada área
geográfica” (pp. 28-29);

CONSIDERANDO a indubitável contribuição histórica e contemporânea das
forças-tarefas do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no aprimoramento do combate à
corrupção e à improbidade administrativa, desde os primórdios das forças-tarefas do caso
Anaconda, CC5 (Banestado) até a consolidação do modelo em grupos de atuação mais
atualmente renomados (Greenfield, Lava Jato, Postalis), a demonstrar o sucesso da unidade
ministerial, da integração e da coordenação de esforços no enfrentamento da
macrocriminalidade do colarinho branco;
CONSIDERANDO a Resolução nº 146, de 5 de agosto de 2013, que dispõe
sobre a criação de Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no âmbito
do Ministério Público Federal, cuja finalidade é de auxiliar os procuradores naturais de
primeiro, segundo ou terceiro graus (inclusive os de competência originária) no combate à
criminalidade organizada em âmbito nacional, pela realização de investigações criminais em
conjunto com a polícia judiciária ou por meio de procedimento próprio;
CONSIDERANDO a realização da Correição Extraordinária PGR/MPF nº
1.00.002.000099/2019-92, que teve por objeto de atuação o “levantamento das ForçasTarefas constituídas e em funcionamento em todo o país, seu objeto, forma de constituição e
distribuição; custos, metodologia de trabalho, produtividade, acervo e resultados”, cujo
Relatório Conclusivo da Comissão de Correição Extraordinária PGR/MPF
1.00.002.000099/2019-92 aponta para a necessidade de realização de estudo de situação sobre
cada força-tarefa, por meio da verificação de seu “custo-benefício”: “é necessária uma análise
em cada caso concreto, a partir da Unidade em que se constituir a FT, para verificar a
possibilidade ou não de absorção desse ônus pela Unidade que, em contrapartida, ficará
desonerada da intensa demanda de trabalho que é a FT”, bem como destaca: “De qualquer
forma, pela relevância dos trabalhos, a PGR, dentro das suas possibilidades e com critérios
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CONSIDERANDO que a atuação das forças-tarefas, enquanto método de
organização do trabalho ministerial, é sempre instrumental – não um fim em si mesma –,
devendo, porém, ser “dotada dos meios materiais necessários à consecução de um objetivo
específico, de reconhecida complexidade, e que recomende, por certo período de tempo, a
coordenação de esforços de um ou mais órgãos”, a partir de “diretrizes e plano de ação
comuns, guiados pelo interesse público na elucidação de infrações relevantes” (cf. Manual de
Atuação sobre Forças-Tarefas, p. 28);

objetivos/transparentes, deve apoiar as atividades das Forças-Tarefas, pois os resultados têm
sido positivos para todo o MPF e, principalmente, para a sociedade. Além disso, ainda que de
forma assistemática, a PGR vem apoiando alguns trabalhos, não fazendo sentido, assim,
interromper o apoio unilateralmente antes da sua conclusão”;

CONSIDERANDO, em atenção aos critérios de eficiência e utilidade
preconizados pela 5ª CCR/MPF, ser imperiosa a manutenção dos trabalhos das forças-tarefas,
em sua inteireza, visando à elaboração de plano de transição de médio prazo, até que se
amadureçam alternativas de perenização da experiência bem sucedida de combate à corrupção,
assegurando a perpetuação e a difusão dos conhecimentos adquiridos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL nos últimos anos por meio dos grupos de atuação especial;
CONSIDERANDO que as medidas restritivas adotadas pela Administração
Superior, quando não acompanhadas de um novo modelo de atuação (que pode ocorrer com o
amadurecimento do Anteprojeto de criação da UNAC ou a absorção paulatina do acervo pelas
unidades), importam em prejuízo manifesto às estratégias institucionais consolidadas de
combate à corrupção e à improbidade administrativa, com riscos de solução de continuidade;
A Coordenadora e os demais membros integrantes da 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão, visando a dar pleno cumprimento aos mandamentos legais e
constitucionais que regem o combate à corrupção e à improbidade administrativa, vêm
requerer a Vossa Excelência:
1) ASSEGURE a manutenção da estrutura de recursos humanos (funções,
servidores e membros) e materiais (recursos orçamentários) das Forças-Tarefas vocacionadas
ao combate à corrupção;
2) CONCEDA prorrogação às forças-tarefas por prazo não inferior a seis
meses, tempo razoável para o planejamento de conclusão das investigações em andamento,
bem como para o amadurecimento das discussões sobre a UNAC no Conselho Superior do
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL;
3) PERMITA às forças-tarefas a apresentação de projetos de transição, no
prazo de 60 dias, com cronograma de término dos trabalhos e absorção do acervo das forçastarefas, nos moldes preconizados pela Corregedoria do Ministério Público Federal, com a
participação ativa das unidades locais potencialmente afetadas;
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CONSIDERANDO a necessidade de discussão ampla entre as forças-tarefas, as
unidades locais, as Câmaras de Coordenação e Revisão e a Administração Superior da
Procuradoria-Geral da República, com vistas à elaboração de plano de atividades para a
conclusão dos trabalhos e a eventual absorção do acervo das forças-tarefas;

4) REMETA à 5ª CCR, doravante, para manifestação, todos os pedidos de
formação, renovação ou extinção de forças-tarefas relacionadas ao combate à corrupção, bem
como sobre aspectos inerentes à composição, à estrutura e ao funcionamento dos referidos
grupos de atuação.
Outrossim, esclarecemos a V. Exa que encaminhamos um questionário aos
Coordenadores das forças-tarefas (Postalis, Panatenaico, Greenfield, Bullish, Topique,
Alcatraz, Zelotes, Lava Jato no PR, RJ, SP, PRR 2ª Região e PRR 4ª Região), conforme
cópias anexas. Portanto, falta apenas a resposta da FT Lava Jato na PR/SP. Tão logo
a recebamos, remeteremos ao seu gabinete.

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 5ª CCR
ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA
Subprocurador-Geral da República
Membro Titular
JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ
Subprocurador-Geral da República
Membro Titular
JANUÁRIO PALUDO
Procurador Regional da República
Membro Suplente
CLÁUDIO DUTRA FONTELLA
Procurador Regional da República
Membro Suplente
UENDEL DOMINGUES UGATTI
Procurador Regional da República
Membro Suplente
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Atenciosamente,
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