MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
PORTARIA Nº 483, DE 22 DE JUNHO DE 2015.
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 6º, inciso XLIV, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal,
aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 5/5/2015, e o art. 18 da Portaria PGR/MPF nº 734, de
28/12/2011, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº
1.00.000.002804/2015-82, resolve:
Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Tabela Parametrizada para Dosimetria da
Pena”, sob o código P0082, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.
Art. 2º Designar os seguintes membros para comporem a equipe do projeto:
I - ENRICO RODRIGUES DE FREITAS, matrícula 903;
II - CARMEN SANTANNA, matrícula 1123;
III - ALEXANDRE SENRA, matrícula 1255;
IV - DANIELA BATISTA RIBEIRO matrícula 887;
V - LUDMILA BORTOLETO MONTEIRO, matrícula 1135;
VI - PEDRO JORGE DO NASCIMENTO COSTA, matrícula 960;
VII - ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, matrícula 1312;
VIII - GUILHERME GUEDES RAPOSO, matrícula 980.
Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:
I - DAYSE SIQUEIRA DE MELO FRAGA, matrícula 25806;
II - ADRIANA CONTI, matrícula 10114.
Art. 4º Ficam designados o Procurador da República Enrico Rodrigues de Freitas
como Gerente do Projeto e a Procuradora da República Carmen Sant´Anna como Gerente
Substituta.

Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta
Portaria, para registro das informações do projeto no Sistema Channel.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 24 jun. 2015. Caderno Administrativo, p. 8.

Anexo da Portaria PGR/MPF nº 483/2015

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões
Versão
1

Data
05/06/2015

Descrição
Versão Inicial

Responsável pelo preenchimento
Dayse Siqueira de Melo Fraga

Identificação do projeto
Código:
Nome (título do projeto):
P0082
Tabela Parametrizada para Dosimetria da Pena
Dados do projeto
Patrocinador:
José Bonifácio Borges de Andrada, Subprocurador-Geral da República
Coordenador da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade gestora:
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
(Grupo de Trabalho de Dosimetria da Pena)
Gerente do projeto:
Enrico Rodrigues de Freitas, Procurador da República, PR/RS
Gerente substituto do projeto:
Carmen Sant'Anna, Procuradora da República, PR/RJ
Partes envolvidas (unidades ou entes externos):
- 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
- Secretaria de Comunicação Social - SECOM
Equipe do projeto:
Membros:
- Alexandre Senra, Procurador da República, PRM Cachoeiro do Itapemirim/ES;
- Daniela Batista Ribeiro, Procuradora da República, PR/MG;
- Ludmila Bortoleto Monteiro, Procuradora da República, PR/MT;
- Pedro Jorge do Nascimento Costa, Procurador da República, PR/PE;
- Roberson Henrique Pozzobon, Procurador da República,PRM-Guarapuava/PR;
- Guilherme Raposo Guedes, Procurador da República, Secretário Executivo da 2ª CCR.
Servidores:
- Dayse Siqueira de Melo Fraga, Técnica do MPU/Administração, 2ª CCR;
- Adriana Conti, Técnica do MPU/Administração, SECOM.

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico:
O presente projeto contribui para a consecução dos seguintes objetivos estratégicos definidos pelo
Ministério Público Federal no planejamento institucional 2011-2020:
− Aperfeiçoar a atuação judicial (OE 17): Uma vez que a tabela parametrizada para dosimetria da pena
nos crimes de tráfico de drogas e relacionados seja consolidada indubitavelmente será aperfeiçoada a
atuação judicial do MPF, pois ela servirá como um importante referencial na busca do adequado
apenamento de tais ilícitos penais.

− Fomentar relacionamento com públicos de interesse (OE 9): o produto deste projeto incontestavelmente

servirá para “promover integração, articulação e relacionamento com outros órgãos e instituições, de
modo a desenvolver soluções conjuntas em relação à administração da justiça”. Com efeito, uma vez que
a tabela tenha sido consolidada poderá e deverá ser amplamente compartilhada com Órgãos e
Instituições parceiras, servindo, nesta medida, como valioso recurso para atuação não só dos membros

do MPF em suas atividades finalísticas, como também dos demais operadores do direito no Estado
brasileiro;
− Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas relevantes para o MPF
(OE 20): a consolidação da tabela parametrizada ora comentada em decorrência de projeto desenvolvido
pelo MPF nitidamente revelará seu protagonismo na política criminal pátria.
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:
Não

Descrição do projeto
Finalidade:
O presente projeto se destina a consolidar uma tabela parametrizada para a dosimetria da pena nos
crimes de tráfico de drogas e relacionados. Pretende-se a partir deste trabalho a fixação de parâmetros
objetivos, técnicos e uniformes para o adequado apenamento de tais crimes conforme a natureza e a
quantidade da droga envolvida.
Importante ressalvar desde já, contudo, que o projeto não se destina a compor uma tabela que sirva
como o único parâmetro durante a fixação das penas nos crimes de tráfico de drogas e relacionados. Ao
contrário, a ideia é que por ocasião da dosimetria esta tabela fundamente especificamente a valoração
dos critérios prioritários da natureza e quantidade da droga envolvida, sem prejuízo da necessária
consideração das demais circunstâncias previstas em lei.
Oportuno salientar, ainda, que os estudos não serão conduzidos de forma a contemplar todos os produtos
e substâncias capazes de causar dependência, mas apenas das drogas que mais frequentemente são
traficadas no território nacional.
Lista de entregas:
- Tabela Parametrizada;
- Treinamento e Capacitação de Pessoal;
- Elaboração de um Roteiro de Atuação;
- Plano de Comunicação;
- Divulgação da Tabela Parametrizada.
Prazo e custo do projeto
Previsão de início:
Previsão de conclusão:
Previsão de duração:
Estimativa de custo:

01/11/14
01/11/15
365 dias
R$ 198.913,28

