
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 771, DE 25 DE AGOSTO DE 2017.

Altera o Regimento Interno do Gabinete do Procurador-Geral da República,
aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 556, de 13 de agosto de 2014.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere

o art. 49, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve:

Art. 1° O Regimento Interno do Gabinete do Procurador-Geral da República, que

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 30. ..........................................................

I - Assessoria de Articulação Parlamentar;

II - Assessoria Jurídica.

III - REVOGADO.

Art. 31. ..........................................................

..........................................................

IV - acompanhar as proposições legislativas de interesse da Instituição;

V - elaborar estudos e notas técnicas de natureza jurídica em proposições legislativas

submetidas ao acompanhamento da Secretaria;

VI  -  realizar  tarefas  de  natureza  consultiva  e  de  pesquisa  técnico-jurídica  em

proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional, a pedido do Procurador-Geral da

República,  do  Secretário  de  Relações  Institucionais  ou  de  outro  órgão  do  Ministério  Público

Federal;

VII  -  formular  anteprojetos  de  lei  em temas  de  interesse  do  Ministério  Público,

quando  solicitado  pelo  Procurador-Geral  da  República  ou  pelo  Secretário  de  Relações

Institucionais;
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VIII - assistir o Procurador-Geral da República ou membro do Ministério Público

Federal,  quando for  designado representante  da  Instituição,  na participação de  atos,  sessões  ou

eventos  no  Congresso  Nacional,  fornecendo  subsídios  e/ou  informações  técnicas  à  sua  efetiva

participação;

IX  -  encaminhar  às  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão  ou  outro  setor  da

Procuradoria-Geral da República as proposições legislativas de interesse da respectiva unidade;

X - consultar as Câmaras de Coordenação e Revisão, quando notificada acerca da

designação de audiência  pública  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  para  assegurar  a  presença de

membro com atuação ou experiência na matéria em debate no encontro;

XI  -  desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  determinadas  pela

autoridade superior.

Art.  32.  A  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  tem  a  seguinte  estrutura

administrativa: 

I – Assessoria-Chefe;

II - Secretaria Executiva;

III - Assessoria de Relações Internacionais; 

IV - Assessoria Administrativa; 

V - Assessoria Jurídica Criminal;

VI - Assessoria Jurídica Cível;

VII - Assessoria Especial em Matéria Internacional;

VIII - Grupo Executivo de Cooperação Internacional.

Parágrafo único. (Revogado)

Art. 33........................................................... 

..........................................................

XXXIII – coordenar o Grupo Executivo de Cooperação Internacional ou designar,

dentre seus membros, o coordenador.

Art.  33-A. O Procurador-Geral  da República,  ouvido o Secretário de Cooperação

Internacional, designará membro do Ministério Público Federal para, sem prejuízo de suas funções,



compor o Grupo Executivo de Cooperação Internacional, que auxiliará o Secretário de Cooperação

Internacional no exercício das competências previstas no art. 33.

§ 1º O Grupo Executivo de Cooperação Internacional deverá ter,  no mínimo, um

membro do Ministério Público Federal lotado em primeira instância, em cada um dos Estados da

Federação e no Distrito Federal, assim como pelo menos um membro nas Procuradorias Regionais

da República.

§ 2º O Secretário de Cooperação Internacional apresentará ao Procurador-Geral da

República a proposta  de designação de membros do Ministério  Público Federal  para compor o

Grupo Executivo de Cooperação Internacional, considerando, dentre outros fatores, a igualdade de

gênero  e  a  prévia  experiência  profissional,  ou  formação  acadêmica,  em  cooperação  jurídica

internacional, bem como o domínio das línguas inglesa e espanhola e de outros idiomas.

..........................................................

Art. 41. ..........................................................

..........................................................

XII  -  Procedimento  de  Monitoramento  Legislativo:  procedimento  administrativo

destinado ao acompanhamento de proposições legislativas de interesse da Instituição.

….......................................................

Art. 93. Não sendo o caso de execução direta pelo Procurador-Geral da República, a

Secretaria de Cooperação Internacional:

I  -  nos  pedidos  passivos  envolvendo  pessoas  politicamente  expostas  (PPE),  nos

pedidos passivos que envolvam pessoas com foro especial por prerrogativa de função e em casos

sensíveis,  assim  definidos  pela  Procuradoria-Geral  da  República,  executará,  por  intermédio  do

Grupo  Executivo  de  Cooperação  Internacional,  o  Procedimento  de  Cooperação  Internacional,

ressalvado o disposto na parte final do inciso II e no inciso II do § 1º;

II -  nos  demais  casos,  encaminhará o Procedimento  de  Cooperação Internacional

Passiva  à  unidade  do  Ministério  Público  Federal  com  atribuição  em  tese,  para  distribuição,

observadas as hipóteses de prevenção, conexão e continência previstas na legislação processual em

relação  a  quaisquer  procedimentos  extrajudiciais,  inquéritos  policiais  e  processos  judiciais  em

curso.

§  1º  O  Procedimento  de  Cooperação  Internacional  Passiva  será  encaminhado

diretamente ao membro do Ministério Público Federal titular do ofício com atribuição:



I - se for do conhecimento da Secretaria de Cooperação Internacional a existência de

prevenção, conexão ou continência;

II - se houver relação de qualquer natureza, não abrangida pelas hipóteses de conexão

e continência, com investigação ou processo judicial em curso no Brasil, a critério do Secretário de

Cooperação Internacional, motivadamente.

§  2º  Não  sendo  fixada  a  atribuição  por  prevenção,  conexão  ou  continência,  a

distribuição  deverá  ser  feita,  sempre  que  possível,  a  ofício  especializado  em  cooperação

internacional.

§  3º  Onde  não  houver  ofício  especializado,  a  distribuição  seguirá  as  normas  da

respectiva  unidade,  que  deverá  informar  à  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  a  data  da

distribuição e o membro do Ministério Público Federal responsável.

§  4º  Em  todos  os  casos,  os  pedidos  de  cooperaçao  internacional  passiva  serao

distribuidos  as  unidades  do  Ministerio  Publico  Federal  já  autuados  como  Procedimento  de

Cooperaçao Internacional (PCI) e assim tramitarao, mantida a numeraçao da origem, ate restituiçao

a Secretaria de Cooperaçao Internacional, tendo caráter itinerante durante todo o trâmite.

§ 5º Sempre que houver solicitação da presença, ainda que por videoconferência, de

autoridade  do  país  rogante  nos  atos  de  execução  do  pedido  de  cooperação  passiva,  a  data  de

cumprimento  deverá  ser  ajustada  previamente  entre  os  responsáveis  no  país  requerente  ou  sua

adidância no Brasil, a Secretaria de Cooperação Internacional e o membro do Ministério Público

Federal designado na forma desse artigo.

Art. 94.….......................................................

….......................................................

§  3º  Nos  casos  sensíveis,  assim  definidos  pelo  Secretário  de  Cooperação

Internacional, em que se tenha verificado prevenção, conexão, continência ou a hipótese do art. 93,

§ 1º, II, a execução do pedido de cooperação jurídica internacional passiva poderá a qualquer tempo

ser diretamente realizada, ou assistida, pelo Grupo Executivo de Cooperação Internacional, a pedido

do membro do Ministério Publico Federal titular do ofício a que for distribuído o Procedimento de

Cooperação Internacional ou com seu consentimento.” (NR)

Art. 2º A Assessoria Jurídica da Secretaria de Relações Institucionais, referida no art.

30,  II,  do Regimento Interno do Gabinete do Procurador-Geral  da República,  terá sua estrutura

conforme Anexo I da presente portaria.



Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  12  set  .  2017  .  Caderno
Administrativo  , p. 1.  
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ANEXO I

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL

Nº de Cargos/ 
Funções

Denominação Código
Nº de Cargos/ 
Funções

Denominação Código

GABINETE DO 
PROCURADOR-GERAL 
DA REPÚBLICA

GABINETE DO 
PROCURADOR-GERAL 
DA REPÚBLICA

Secretaria de Relações 
Institucionais

Secretaria de Relações 
Institucionais

Assessoria Especial Assessoria Especial

2 Assessor Nível IV CC-4

Assessoria Técnica Assessoria Técnica

2 Assessor Nível IV CC-4

Assessoria Jurídica

4 Assessor Nível IV CC-4


