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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Ofício GAB/PGR 781/2021

Brasília, 17 de agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Ministro LUIZ FUX
Presidente do Supremo Tríbunal Federal

Senhor Presidente,

Cumprimentando-0, em atenção à tramitação dos processos de
Competência do Supremo Tribunal Federal e, em Consequência, da atribuição do
Procurador-Geral da República, em especial quanto à fixação e ao atendímento
de prazos processuais, Venho prestar esclarecimentos e solícitar providências,
Visando não só a conferir maior segurança jurídica e transparêncía na atuação
de nossas instituições, mas a manter 0 Constante e profícuo diálogo que Vem a
aperfeiçoá~1as.

Esclarecimentos iniciais

Esclareça-se, inicialmente, que por opção do Constituínte
brasileir0, 0 Procurador-Gera1 da República atua não só em todos os processos
da Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 103, § 19, da CF/88), mas
também perante o Conselho Nacional de Justíça (art. 103-B, § 69, da CF/88). O
PGR, ainda, preside o Conselho Nacíonal do Ministério Público (art. 103-A, I,

da CF/88). Acumula o cargo de Procurador~Geral EleitoraL atuando perante o
Tribunal Superior Eleitoral e tem assento perante a Corte Especial do Superíor
Tribunal de ]ustiça. Também é 0 Chefe do Mínístérío Público da União, Com
todas as responsabilidades administratívas que isso ímplíca, e representa, no

/ \ llf

x '
'“

x \.



Ofício CAB/PGR 781/2021

âmbito interno e perante a Comunidade intemacionaL 0 Ministério Público

brasileír0.

Por impossibilidade material de atuar pessoalmente em tantas

frentes, o que implica em centenas de manifestações processuaís, deliberações

administrativas e a presença em sessões de julgamento muitas Vezes

concomítantes, a Lei Complementar 75/93, que trata da organização, atribuições

e funcionamento do Minístério Públíco da União, elenca uma série de funções

exercidas tanto por delegação do Procurador-Gera1 da República quanto em
decorrência de procedimentos internos de seleção.

Assim, Subprocuradores-Gerais da República, de alta

qualificação técnica e moraL auxiliam o Procurador-Geral da República atuando

por delegação, sendo assegurada a independência funcionaL

Prazos processuais

O prazo geral para manifestações da PGR é de 15 días, consoante

dispõe o art. 50, § 19, do RISTF, regra geral aplicada quando a legislação

processual ou 0 próprío regimento não fixarem prazo específíc0, a depender da
classe processual e do ríto adotado.

Diga-se que 0 prazo geral regimental já se apresenta anacrôníco

ao Volume de processos do nosso tempo, sobretudo ao se considerar 0 prazo
fixado pelo legislador processual cíViL que é de 60 dias (art. 178 C/C art. 180,

Caput).

Importante destacar que, na esfera ciVíL 0 não cumprimento do
prazo para manifestação da PGR implica na faculdade de o órgão julgador

examinar o pedido sem 0 parecer do Ministério Público (CPC, art. 180, § 19).

Quando não previsto em 1eí, mas fixado pelo magistrad0, o prazo é impróprío,

e sua inobservância não implica, como é o caso dos prazos legais própríos, na
perda de uma faculdade processua1.

Os prazos judiciais, ou seja, fíxados pelo Judiciário quando não
previstos em lei, têm Como premissa 0 papel do magistrado como presidente da
marcha processuaL Vísando ao interesse público. Não implicam, contudo,

qualquer consequência de natureza processuaL

Nos processos do Controle concentrado de Constitucionalidade, a

manifestação da PGR é de rigor, e os respectivos prazos são previstos nas Leis

9.868/99 e 9.882/99. / _
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Na esfera penaL há que se dístinguir tratar-se da fase de

ínvestígação ou de processo-crime propríamente dít0. Na ação penaL os prazos

processuais, em regra, não são peremptórios, mas dílatórios. Ou seja, ainda que

ultrapassado eventual prazo judiciaL não há perda da faculdade de praticar o

ato processuaL

Na investígação críminaL contud0, não há qualquer prazo legal

ou regímental para a atuação do títular da ação penaL Em nosso ordenamento

jurídic0, que homenageia 0 sistema acusatórío, é Vedada a iniciativa do

Judícíário na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do

órgão de acusação (art. 39-A do CPP).

Bem por isso, os prazos previstos na legislação processual penal

são estabelecidos em benefício do investigado/acusad0 (Víde arts. 39-B, 10, 46,

120, 282, § 39, 306, 310, 798, 799, 800 e 801, todos do CPP1).

1 Art. 3“-B

§ 1” O preso em flagmnte ou porforça de mmzdado de prisão provísórin SCTIÍ encamínlmdo à presença do juiz de

garantías no prazo de 24 (Ui11te e quatro) lzoms, momcnto em que se realizará audiêncía Com a presença do

Ministério Públíco e da quensorín Pública ou de adzvogado Constituíd0, vedado 0 emprego de

vídeocon_ferência. (Incluíd0 pela Lei n” 13.964, de 2019) (Vigêncin)

§
29 Se 0 ínvestigado estiüer preso, 0 juiz dns garmztias poderá, mediante representação da autoridade policial e

ouvido 0 Ministérío Público, prorrogmç unm única Ue:, a dumção do inquérita por até 15 (quin:e) díns, após 0

que, se aindtz rzssím n ínvestigação nãofor concluída, a prisão será imediatamente relaxada. (Incluíd0 peln Lei n”

13.964, de 2019) (Vígêl1cia)

Art. 10. O inquérito deverá terminar na prazo de 10 dias, se 0 indicíado tiver sido preso enz_f7t1gmnte, ou estiver

preso preventivmner:tc, contado 0 pm:0, nestn Izipótese, a partir do dia em que se executar n ordem de prisã0, ou

no prazo de 30 dias, qunndo estizver solt0, medimztefimzça ou sem eltL

Art 46. O prazo pam oferecimento da denúncía, estmzdo 0 réu pre$0, será de 5 díns, contado da data em que o

órgão do Ministério Público receber 05 autos do inquérito policiaL e de 15 dias, se 0 réu estiver solto ou nfimzçada

No último Caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policinl (m't. 16), contar-se-á 0 pmzo da data em

que o órgão do Ministério Público receber novamente 05 autos.

Art. 120. A restituição, quando cabízreL poderá ser ordenada pela autorídade polícíal ou juz':, medímzte termo nos

aut05, desde que não exista dúvida qumzto ao direito do reclammzte.

§ 10 Se duvidoso esse direit0, 0 pedido de restituição autum'-se-á em apartad0, assinando-se ao requerente 0 pmzo

de 5 (cinco) dias para a proz›a. Em tnl caso, só 0 juiz Críminal poderá decidir 0 incidente.

Art. 282, As medidas cautelares previstas neste Título devcrão ser aplícadas observmzdo~se a: (Redaçã0 dada pela

Lein”12.403, de 2011).

§ 39 Ressalvados os cnsos de urgêncía ou de perigo de ineficácia da medida, 0 jui:, ao receber 0 pedido dc medida

cautelar, determinará a intimação da parte contrária, pam se manzfestar no prazo de 5 ('cinco) días, acompmzhada

de cópia do requerimento e das peças necessárias, permaneccndv 05 autos em juí:0, e os Casos de urgêncin ou de

perigo deverão ser justificndos e fzmdamentados em decísão que Contenlm elementos do Caso concreto que

justifíquem essa medida excepcíonaL (Redaçã0 dada pela Lei nÚ 13.964, de 2019) ( Vigância)
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Art. 306. A prisão de qualquer pessaa e 0 local onde se encontre serão comzmicados ímediatamente ao juíz
competente, ao Ministério Público e à família da preso ou à pessoa por ele indícada. (Redaçã0 dada pela Lei
›1*-'12.403, de 2011).

§ 10 Em até 24 (z›inte e quatr0) horas após a realização da prisã0, será encaminlmzw ao juiz competente 0 auto de
prisão em flagmnte e, caso 0 autzmdo não informe o nome de seu advogndo, cópín integml pam a chfensoria
Pública. (Redaçã0 dada pela Leí n“ 12.403, de 2011).

§ 20 No mesmo prn:0, sení entregue ao preso, medimztc recibo, a nota dc culpa, assínada pela nut01'z'dade, com o
motívo da prisão, 0 nome do condutor e os dns tcstemzmlms.

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagmnte, no pmzo máximo de até 24 (Ui11te e qzmtro) lzoms após a
renlização da prisão, 0 juíz dezrerá promover nudíência de Custódia com a presença da ncusado, sezt adzrogado
constituído ou membro da Defensoria Pública e 0 membro do Minístérío Pziblic0, e, nessn mtdiêncizL 0 jui: dezwri

fmzdamentadnnzente: (Redaçã0 dada pela Lei n” 13.964, de 2019) (Vígência)

§ 3” A autoridade qzze deu cnusa, sem motivação ídônea, à não realização da audiêncía de custódin no prazo
estabelecido 110 Caput deste artígo responderá adnzinistmtízm, civil e penalmente pela omissãa (Incluz'do peln
Leí ng 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 49 Trmzscorridas 24 (z›ínte e quatr0) horas zzpós o decurso do pm:o estabelecida no cuput deste artigo, n não
realização de audiência de custódía sem motívação idônea ensejará também a ílegalidade da prísã0, a ser relaxada
pela autorídade Competmte, sem prejuízo da possíbílidade de imediatn decremção de prísão preventím.

Art. 798. Todos os pmzos Correrão em cartório e serão contínuas e peremptários, não se interrompendo porférz'a5,
domingo ou ditzferiad0.

§ 10 Não se computará no prazo 0 dia do começo, íncluindo-se, porénL 0 do Uenciment0.

§ 20 A terminação dos pmzos será certzficada nos autos pelo escrivão; será, porénu consideradoyñndo 0 pm:0,
aínda que omítida aquelaformalidude, sefeíta a provn do día em que começou a correr.

§ 30 O prazo qzte terminar enz domingo ou diaferiado Considerar-se-á prorrogndo até 0 dia zltil inzedz'at0.

§ 40 Não correrão 05 pra:05, se houzw ínzpedimento do juí:,força mai0r, ou obstácula judicial oposto pela parte
contráría.

§ 50 Salvo os cnsos expressos, os prazos correrão:

rz) da intimação;

b) da azzdiêncin ou sessão em quefor prqferída Il decisãa se n ela estizver presente n pm'te;

C) do dizz em que a parte mmzzfestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

Art. 799. O escrívã0, 5017 pemz de multa de cinqüenta a quinhentos mil-réis e, nn reíncídência, suspensão até 30
(trinta) dias, executzmí dentro do prazo de dois días os atos determinados em leí ou ordenados pelojui:.

Art 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, qumzda outros mío
estiverem estabelecidos:

I - de dez dias, se a decisãofor definítiva, ou ínterlocutórín mistru

II - de Cinco días, sefor interlocutória sinzples;

III - de um ditL se se tmtar de despaclzo de expediezzte.

§ 10 Os pmzos pam 0 juiz contar-se-ã0 do termo de conclusãa

§ 20 OS pmzos do Mínistério Públíco C011tm'-se-ão do termo de Uistm salvo pam a interposição do recurso (nrt. 798,“

50).

§ 30 Em qualquer instância, declarmzdo motivo just0, poderá 0 juiz exceder por igual tempo os pmzos n elefíxados
neste Códiga

§ 40 O escrivão que não envíar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Públíco no dia em que assinar termo de
conclusão ou de z›z'sta estará sujeito fz sançâo estabelecída no art. 799.
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Para atos de investigaçã0, portant0, não há prazo para 0

Ministérío Público. A passagem do tempo não ímplica em qualquer

consequência processual em desfavor do titular da ação penaL a quem incumbe

a decisão da melhor estratégía de investigação, definíndo quais diligências serão

úteis e necessárias e de quando serão oportunas para 0 deslinde da persecução

pena1.

Além dísso, prazo para manifestação em medídas Cautelares ou

diligências em ínquéritos não tira 0 poder~dever de 0 titular privativo da ação

penal de inicíativa pública manifestar~se ou requerer dilígências

Complementares, uma Vez que é 0 destinatário dos elementos informativos

colhídos.

Liminares em controle concentrado de constitucíonalídade

Os arts. 10, §19, e 12-F, § 29, da Lei 9.868/1999 Conferem ao

Procurad0r-Gera1 da República prazo de 3 (três) dias, após a manífestação do

Advogado-Geral da Uníão, para se pronuncíar sobre pedido de medída Cautelar

em ação direta de Constitucionalídade (ADI), ação declaratóría de

constitucionalidade (ADC) e ação direta de inconstítucionalídade por omissão

(ADO), caso 0 relator consídere indispensável o parecer do Ministério Público

FederaLL

Já o art 59, § 19, da Leí 9.882/1999 estabelece prazo Comum de 5 (Cinco)

dias para o Advogado-Geral da União e 0 Procurador-Geral da República

manifestarem-se sobre medída cautelar requerída em arguição de

descumprimento de preceíto fundamental (ADPF).

Tem se Verifícado, no âmbito desse egrégío Supremo Tríbunal

FederaL prática de se estabelecerem prazos processuais muito mais exíguos do que

os previstos na legíslação de regência, definídos a Critério do Relator, para a

manifestação da Procuradoria~Geral da República nas ações de Controle

concentrado de constitucionalidade.

Exemplo dessa prática foram os despachos dos relatores nas

ADPFs 568/DF-s, 665/DF4, 666/DF5, 709/DFs, 747/DF: e 748/DF›, entre outras, nos quaís

fixados prazos de 24 e 48 horas para a manifestação do Advogado~Gera1da União

A7't.801. Findos os rcspcctivos pm:ns, os juizcs c us órgãns do Ministúriu Púlwlim rcsponsávcís pcla

retnrdmnenm pwderão tmzfos díns de zwnvímmfns qumzfnsjbmn ns urvndídm Nn mníagmz dn fmzpú EÍC svrvím

para 0 cfcito dc promação c aposmtadorz'n, n purdn smi do dobm dos dias L'.\'CL7L'I,ÍdUS.
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e do Procurador-Geral da República em temas complexos e capazes de gerar

impactos sociais relevantes.

Para os Casos de excepcional urgência e relevância, o Relator

pode deferir medida cautelar ad referendum do Plenário, sem a prévia

manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da

República. Todavia, caso Consídere indispensável a prévia oitiva da PGR, há de

oportunízar prazo processual hábíl para a respectiva manifestação, prazo esse

já aquílatado pelo legislador ordínário (3 dias para ADL ADC e ADO, e 5 dias

para ADPF).

Nada 0bstante, Verifica-se outra prátíca que se afasta dos ritos de

tramitação das ações de controle concentrado estabelecidas pelas Leís 9.868 e

9.882/1999. Tem se tornado usual 0 envío de ofícios do relator solicítando parecer do

Procurador-Gera1 da República em casos que a norma de regência não prevê prazo

comum, a fim de acelerar 0 Curso processual das ações.

Apenas no período de 08/2020 a 07/2021 foram encaminhados

à Procuradoría-Geral da República um total de 44 ofícios fixando prazo para

manífestação em processos de Controle abstrato de constitucionalidade.

Investigações criminais

Embora a Via normal seja uma Comunicação ao Ministério

Público, qualquer Cidadão pode dirigír~se ao Judiciário para noticiar a

ocorrêncía de suposta prática Criminosa.

A propósit0, por mês, chegam à Procuradoria-Gera1 da

República Centenas de representações de Cidadãos, entidades e parlamentares

de todo o país acerca de atos atribuídos a autoridades de todos os níveis. Todas

passam por acurada análise, 0 que inclui diligências Como pedidos de

informações, requisição de documentos e oítivas de testemunhas, entre 0utras.

Ou seja, demandam tempo para uma atuação responsável e sob as balizas legais.

No caso de suposta prática de Crime por pessoa detentora de

prerrogativa de foro no Supremo Tribunal FederaL tem-se adotado a praxe de

autuar, na Classe ”Petição”, as noticias criminís formalizadas perante a Corte. É

necessário esclarecer que, embora tais documentos sejam autuados, não

constituem processo judicíaL mas mera petição, incumbindo ao Judiciário o

encaminhamento ao titular da ação penaL para as providências que se fizerem

necessárias.
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As investigações criminais tramitam, em regra, não autuadas

pela Secretaria do Supremo Tribunal FederaL mas em procedimento próprío no

âmbito da Procuradoria-Geral da República, denominada Notícía de Fato, na

qual diligências ínvestigatórias prelíminares são ultimadas para embasar a

eventual decisão de instauração de inquérito criminal.

Nos últimos dias, a imprensa tem noticiado suposto

descumprímento de prazos pelo Procurador-Geral da República, sobretudo em

investígações criminais nas quais, repíta-se, ínexiste prazo 1egale, ante 0 sístema

acusatórío, surge íncompatível a fíxação de prazo judicíaL

Importante registrar que, em boa parte dos casos, as reportagens

fazem referêncía a procedimentos penais cujos autos estão sob sígilo legal e que,

portanto, não poderiam ser objeto de dívulgação de qualquer natureza por parte

das autoridades e instituíções que neles atuam.

Finalmente, nos últímos dias, distintos jornalístas têm buscado

junto à Secretaria de Comunicação da PGR informações sobre PETs em curso na

Suprema Corte e que sequer chegaram à PGR para apreciação da assessoria

CriminaL

A fixação de prazos judicíais impróprios no âmbito das

ínvestigações criminais, portanto, há que ser reservada a situações

excepcionalíssimas, aguardand0-se, de todo modo, a manifestação da PGR

quanto à realização de diligêncías restritívas de direitos dos cidadãos, sob pena

não só de Violação ao sistema acusatório, mas mesmo de desnecessário desgaste

das instítuições republicanas perante a opinião pública.

Processos Cíveis

Some-se a esse quadro que as demandas do Gabinete do

Procurad0r-Gera1 da República incluem a resposta a outras medídas urgentes,

a exemplo de suspensões de líminar, de tutela antecipada, de tutela provisória

e de segurança, que representaram 2.377 processos no período de 22 meses,

numa médía de 108 processos por mês, cujo prazo legal já é exígu0.

Paralelamente, também aportam ao Gabinete ações Cíveís

originárías de alta complexidade, que exigem a detida atençã0, e que para as

quaís, Conquanto haja a previsão regimental do prazo de 5 (Cinco) dias,

Conforme art. 249 do RISTF, tal prazo Conflita Com a disciplina Constante do

artígo 178 do Código de Processo CiViL o qual melhor se harmoniza com os
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desafios próprios das indígitadas Causas que Compõem a previsão da

Competência orígínária desse Supremo Tribunal Federa1.

Funcionamento do STF durante a pandemia

Em setembro de 2019, ao assumír o Cargo, 0 Procurador-Geral da

República encontrou cerca de 5 míl processos judiciais e extrajudicíais no acervo

do gabinete. Os Gabinetes de Ministros do Supremo Tribunal Federal

solicitavam, em médía, a devolução de 36 processos por mês, que se

encontravam Com prazos Vencidos na PGR. A época, era praxe inclusíve a busca

e apreensão de autos determinada por Mínistros do Supremo Tribunal FederaL

Nos últimos meses, Verifica-se uma média de apenas 5

solicitações por mês, que são prontamente atendidas, encamínhando~se os autos

Com a respectiva manifestação.

Mesmo com entraves orçamentários, reformas internas

permitiram um deslocamento de força de trabalho para a área fim, resultando

em um feito histórícoz as assessorias cíveis e as representações de

inconstitucionalídade encontram-se rigorosamente em dia, e a PGR ajuizou um
número recorde de ações de Controle de Constitucíonalidade.

Com a superveniência da pandemía, e o consequente aumento

nas demandas que chegaram à Suprema Corte, 0 desafío foi sensivelmente

ampliado. Ainda assim, diminuímos o acervo Com uma redução significativa do

tempo de permanência dos processos na PGR.

Em 23 de março de 2020, medíante a Resolução 670/STF, foram

suspensos os prazos de processos físicos, situação que se manteve até o último

dia 19 de julho de 2021 (Resolução 736/STF). Formalmente, os prazos Voltam a

transcorrer normalmente, Contudo, 0 protocolo do Supremo Tribunal Federal

continua funcionando até às 17h dificultando-se a devolução de processos

penais, os quaís são físicos e sigílosos.

Conclusão

Na atual gestão, o Procurador-Geral da República tem se

reservado ordinaríamente à atuação pessoal nos processos judiciais do controle

concentrado de Constitucionalidade e da competência cível 0riginária,

sobretudo em processos da competência do Plenário.
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Em paralelo à atuação de inestimável Valor técníc0-jurídic0 dos

colegas que atuam sob delegaçã0, o PGR atuou e continuará atuando nas

investigações e ações penaís apenas em Casos pontuais, tudo Com o objetivo de

manter 0 acervo do Gabinete organizado.

O Procurador-Geral da Repúblíca é tanto o titular da ação penal

Como 0 defensor da ordem jurídica, do regíme democrático e dos interesses

sociais e indivíduais indisponíveis. Assim, o transcurso do tempo há de

assegurar não só a devida persecutio Criminis, mas também direitos e garantias

fundamentais, o que passa pela observância estrita das normas processuais.

Conferír prazos exíguos e não previstos em lei ao Procurador-

Geral da República para a apreciação de temas juridicamente complexos e de

grande impacto socíaL econômíco, financeir0, ambientaL é o mesmo que alijar

deste Órgão mínisteríal a sua atuação como custos iuris.

Sem descuidar de suas responsabilidades e do cumprimento de

deveres funcíonais, sobretudo na atuação junto aos processos da competêncía

do Supremo TribunaL o Procurador-Geral da República não tem poupado

esforços em Colaborar com a redução de acervo processual dessa Corte,

manifestand0-se a tempo e modo com rígor técnico-jurídico.

Igualmente tem Concentrado suas equipes no tratamento devído

a todas as representações Criminaís que aportam a este órgã0, Visando a uma

resposta Célere e adequada à sociedade. É de se mencionar que a atuação

investigatóría da PGR não se limita a eventuais representações autuadas na

classe de Petição no STF, o que são a exceçã0, mas sobretudo nas dezenas de

Notícías de Fato em tramítação na Procuradoria-Gera1 da Repúblíca, em sua

maioria sigílosas. Ou seja, não se pode medir, quantificar e tampouco avalíar a

eficíência dos atos investigatórios da PGR apenas pela tramitação de Petições

formalizadas perante 0 Supremo Tríbunal Federal.

Em face do exposto, o Procurador-Gera1 da Repúblíca íntenta,

Com esses esclarecimentos, sensibilizar Suas Excelências os Minístros do

Supremo Tribunal FederaL para a necessidade de razoabílidade na fixação de

prazos judiciais impróprios, tanto para a melhor organização dos trabalhos,

quanto para assegurar uma manifestação amadurecída e abalizada do

Ministérío Públíco nas relevantes questões que são postas a exame dessa Corte

Suprema.



Ofícío GAB/PGR 781/2021

Nesse sentido, este Procurador-Geral da República coloca-se à

disposíção para o diálogo respeitoso de sempre, intentando o aperfeiçoamento

da tramitação de processos entre ambas as ínstituições.

Nesse intento solicíta a Vossa Excelência 0 encaminhamento de

Cópia deste ofício aos demais integrantes do Tribunal e, caso assím se entenda,

o encaminhamento à Comissão Permanente de Regimento (art. 27, § 19, do

RISTF), para o estudo de possíveis aperfeiçoamentos no trato regimental das

questões ora trazidas.

_
A

Atenc105amente, ,

¡'f

Ê
Au usto Aíqts

Procurador-Geral da Repúblíca
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