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A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, com 

fundamento no art. 49, XV, alíneas "d" e "e", da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 

resolve: 

Art. 1º Designar, para compor grupo de trabalho, com o objetivo de auxiliar o 

Procurador-Geral da República na análise dos desdobramentos das investigações levadas a efeito pela 

força-tarefa designada pela Portaria PGR/MPF nº 217, de 3 de abril de 2014, publicada no Diário 

Oficial da União, Seção 2, p. 61, de 7 de abril de 2014, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, os 

seguintes membros do Ministério Público: 

HEBERT REIS MESQUITA 

JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA 

JOSE RICARDO TEIXEIRA ALVES 

LEONARDO SAMPAIO DE ALMEIDA (Incluído pela Portaria PGRMPF nº 1.362, de 19 

de dezembro de 2017) 

LUANA VARGAS MACEDO 

MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

MARIA CLARA BARROS NOLETO 

PEDRO JORGE DO NASCIMENTO COSTA 

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO 
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VICTOR RICCELY LINS SANTOS (Incluído pela Portaria PGRMPF nº 1.361, de 19 de 

dezembro de 2017) 

§ 1º Os membros designados integrarão grupo de trabalho vinculado à Secretaria da 

Função Penal Originária junto ao Supremo Tribunal Federal do Gabinete do Procurador-Geral da 

República, cuja titular é a Procuradora Regional da República RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA 

MAMEDE NASCIMENTO. 

§ 2º A atuação no grupo se dará com dedicação exclusiva, sem prejuízo das 

designações efetivadas pelas Portarias PGR/MPF nos 141, de 14 de fevereiro de 2017, e 170, de 23 

de fevereiro de 2017. 

§ 2º A atuação no grupo se dará com dedicação exclusiva, sem prejuízo da designação 

efetivada pela Portaria PGR/MPF nº 141, de 14 de fevereiro de 2017. (Redação dada pela Portaria 

PGR/MPF nº 47, de 26 de janeiro de 2018) 

 Art. 2º A coordenação do grupo será exercida pelo Procurador Regional da República 

JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA e, na condição de substituta eventual, responderá a titular da 

Secretaria da Função Penal Originária junto ao Supremo Tribunal Federal. 

Art. 3º Ficam delegadas aos membros do grupo de trabalho as seguintes atribuições: 

I - realizar oitivas e participar de outros atos de produção de prova que se fizerem 

necessários; 

II - participar de audiências judiciais, relativas a feitos da Operação "Lava Jato", 

presididas por juízes auxiliares ou instrutores dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

III - responder a expedientes ordinários encaminhados ao grupo de trabalho; 

IV - requisitar informações e documentos de interesse das investigações desenvolvidas 

pelo grupo de trabalho; 

V - participar de atos instrutórios objetivando a celebração de acordos de colaborações 

premiadas. 

§ 1º As atribuições constantes do inciso II poderão ser delegadas a outros membros do 

Ministério Público Federal mediante portaria específica. 

§ 2º As delegações constantes dos incisos III e IV deste artigo não se aplicam às 

autoridades referidas no § 4º do art. 8º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. 
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Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Portaria PGR/MPU nº 

64, de 13 de julho de 2017, e as anteriores a ela. 

Art. 5º Desonerar integralmente todos os integrantes do grupo de trabalho de suas 

atribuições na unidade de origem. 

Art. 6º Esta portaria produz efeitos a partir de 18 de setembro de 2017. 

 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

 

 

Este texto não substitui o (*) republicado por ter saído no DOU de 19/9/2017 seção 2, pág. 108, com 

incorreções no original. 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 27 set. 2017. Seção 2, p. 42. 
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