
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 76, DE 30 DE JANEIRO 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° Alterar o Regimento Interno do Gabinete do Procurador-Geral da República,

que passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.  3º  O Gabinete  do  Procurador-Geral  da  República  tem a  seguinte  estrutura

administrativa:

I - Chefia de Gabinete;

II - Secretaria de Apoio Jurídico;

III - Secretaria de Apoio à Função Eleitoral;

IV - Secretaria de Relações Institucionais;

V - Secretaria de Cooperação Internacional;

VI - Secretaria de Pesquisa e Análise;

VII - Secretaria de Apoio Pericial.

Parágrafo único. As Secretarias organizar-se-ão observando as disposições contidas

neste regimento e elaborarão os respectivos regimentos, que, uma vez aprovados pelo Procurador-

Geral da República, serão parte integrante deste.

Art.  4º  A Chefia  de  Gabinete  do  Procurador-Geral  da  República  tem a  seguinte

estrutura administrativa:

I - Assessoria de Cerimonial;

II - Assessoria Especial;
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III - Assessoria de Apoio Administrativo no Supremo Tribunal Federal e no Conselho

Nacional de Justiça;

IV - Subsecretaria de Gestão Documental e Processual;

V - Assessoria de Revisão;

VI - Centro de Comunicação Integrada;

VIII - Assessoria de Comunicação Estratégica do Procurador-Geral da República.

Art. 5º ….......................................................

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

XI - despachar os documentos e/ou autos extrajudiciais remetidos para decisão sobre

conflito de atribuição, determinando o respectivo registro e autuação;

XII - fazer publicar os enunciados sobre os conflitos de atribuição, nos termos do

artigo 13, inciso VI;

XIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade,  determinadas pelo

Procurador-Geral da República.

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

Art. 11-A. ….......................................................

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

II – planejar e coordenar juntamente com a Assessoria de Comunicação Estratégica

do Procurador-Geral da República ações estratégicas com vistas à uniformidade da comunicação no

âmbito do Ministério Público Federal;

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

Parágrafo único. O Centro de Comunicação Integrada será composto pelo Chefe de

Gabinete do Procurador-Geral da República, pelo Secretário-Geral do Ministério Público Federal,

por dois membros do Ministério Público Federal indicados pelo Procurador-Geral da República,

pelo  Secretário  de  Comunicação  Social,  pelo  Secretário  de  Comunicação  Social  Adjunto,  pelo

Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Estratégica do Procurador-Geral da República e por

dois  assessores  da  área  de  comunicação  social,  também  indicados  pelo  Procurador-Geral  da

República.

Seção VII

Da Assessoria de Comunicação Estratégica do Procurador-Geral da República



Art.  11-B.  A Assessoria  de  Comunicação  Estratégica  tem  a  seguinte  estrutura

administrativa:

I - Assessoria de Imprensa;

II - Assessoria de Planejamento e Atendimento;

III - Assessoria de Análise de Conteúdo.

Art. 11-C. À Assessoria de Comunicação Estratégica compete:

I  -  planejar,  coordenar,  orientar,  supervisionar  e  executar  as  atividades  de

comunicação social do Gabinete do Procurador-Geral da República;

II - produzir material jornalístico sobre a atuação institucional do Procurador-Geral

da República e divulgá-lo em veículos de comunicação externos e internos;

III  -  produzir  material  jornalístico  sobre  a  atuação institucional  das  secretarias  e

assessorias  ligadas  ao Gabinete  do Procurador-Geral  da República e  divulgá-lo em veículos  de

comunicação externos e internos;

IV - produzir material jornalístico sobre a atuação institucional da Função Eleitoral e

divulgá-lo em veículos de comunicação externos e internos;

V  -  produzir  material  jornalístico  sobre  as  atividades  do  Procurador-Geral  da

República delegadas a outros membros do Ministério Público Federal e divulgá-lo em veículos de

comunicação externos e internos;

VI - prestar atendimento à imprensa, seja ele demandado ou provocado: fazer contato

com os repórteres, receber as demandas e dar o encaminhamento devido;

VII  -  orientar  e  acompanhar  os  porta-vozes  do  gabinete  do  Procurador-Geral  da

República nos seus contatos com profissionais da imprensa;

VIII - desenvolver estratégias para divulgar de maneira profissional e eficiente as

atividades do gabinete do Procurador-Geral da República e áreas relacionadas;

IX - coordenar e intermediar junto à Secretaria de Comunicação Social a criação de

material gráfico e de campanhas institucionais que envolvam as áreas demandantes; 

X - coordenar e intermediar junto à Secretaria de Comunicação Social a divulgação

de eventos e de ações de relacionamento com públicos de interesse, incluindo o credenciamento da

imprensa;

XI - coordenar a divulgação do material produzido pela Assessoria nos veículos de

comunicação institucionais, dentre eles Portal, Intranet e Mídias Sociais;



XII -  produzir  análises  das  repercussões  da  atuação institucional  do Gabinete  do

Procurador-Geral da República;

XIII  -  produzir  estatísticas  e  indicadores  acerca  do  serviço  de  comunicação  do

Gabinete do Procurador-Geral da República; 

XIV - analisar diariamente o noticiário e acompanhar os cenários para planejamentos

estratégicos de comunicação de acordo com a ordem do dia;

XV - elaborar relatórios ou clipagens especiais para temas específicos;

XVI - elaborar planos e ações para gerenciamento de crise;

XVII  -  coordenar  e  intermediar  junto  à  Secretaria  de  Comunicação  Social  o

monitoramento da imagem institucional;

XVIII - subsidiar o Gabinete do Procurador-Geral da República com informações de

análise e cenários para tomada de decisões estratégicas;

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

autoridade superior.

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

Art. 13. ….......................................................

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

VI - propor ao Procurador-Geral da República a publicação de enunciados sobre os

conflitos de atribuição, para fins de divulgação no site da Procuradoria-Geral da República;

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

autoridade superior.

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

Art. 15. ….......................................................

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

VII - instruir Procedimentos Extrajudiciais que versem sobre conflito de atribuição

entre  membros  do  Ministério  Público  e  minutar  a  decisão,  quando  a  matéria  de  fundo  for  de

natureza criminal;

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

Art. 17. ….......................................................

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



III - instruir Procedimentos Extrajudiciais que versem sobre conflito de atribuição

entre membros do Ministério Público e minutar a decisão, quando a matéria de fundo versar sobre

tutela coletiva;

IV - instruir Procedimentos Preparatórios relativos a incidentes de deslocamento de

competência, nos termos do inciso III do art. 18;

V - elaborar  minutas de peças extrajudiciais  de assuntos jurídicos em matéria de

tutela coletiva de atribuição do Procurador-Geral da República;

VI -  realizar tarefas de natureza administrativa,  consultiva e de pesquisa técnico-

jurídica em matéria de tutela coletiva, de atribuição do Procurador-Geral da República;

VII - executar atos por delegação específica do Procurador-Geral da República; 

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

autoridade superior.

Parágrafo único.….......................................................

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

Art. 20. ….......................................................

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

VI - instruir procedimentos extrajudiciais que versem sobre conflito de atribuição

entre membros do Ministério Público e minutar a decisão,  nas matérias não compreendidas nas

seções anteriores deste Capítulo;

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

autoridade superior.

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

Art. 31.….......................................................

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

V - 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;

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

autoridade superior.

Art. 32. ….......................................................

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.

Parágrafo Único. ….......................................................

Art. 33. ….......................................................

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

III - estabelecer, manter e desenvolver, em apoio ao Procurador-Geral da República,

as relações do Ministério Público com outras instituições nacionais ou estrangeiras, representações

diplomáticas  no  Brasil  e  organismos  internacionais,  em  questões  relativas  à  cooperação

internacional;

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

V - planejar e coordenar, como unidade executiva de assessoramento, a participação

do  Procurador-Geral  da  República,  de  membros  e  servidores  do  Ministério  Público,  em foros

internacionais;

VI - propor, planejar e coordenar cursos e eventos internacionais na Procuradoria-

Geral da República e em unidades do Ministério Público;

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

XII - organizar, coordenar, dar cumprimento, acompanhar e apoiar, por delegação do

Procurador-Geral da República, a atuação do Ministério Público no âmbito da cooperação jurídica

internacional;

XII-A - articular-se com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e com as

Câmaras de Coordenação e Revisão competentes para promover o cumprimento de recomendações

emitidas e decisões proferidas por organismos, órgãos e tribunais internacionais;

XIII  –  exercer,  em  apoio  ao  Procurador-Geral  da  República,  as  atribuições  de

autoridade  central  de  cooperação  jurídica  internacional,  conforme  designação  em  lei,  tratado,

decreto ou declaração unilateral;

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

XV - promover a realização de cursos, estudos, pesquisas e eventos relacionados à

cooperação internacional;



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

XVII -  promover,  com apoio da Escola Superior do Ministério Público da União

(ESMPU) ou de instituições ou agências, nacionais ou estrangeiras, visitas técnicas e treinamento

de membros e servidores do Ministério Público Federal em matéria de cooperação internacional,

extradição, transferência de condenados, transferência de execução penal e recuperação de ativos,

assim como direito internacional dos direitos humanos e direito penal internacional;

XVIII - executar e acompanhar, por delegação do Procurador-Geral da República,

pedidos  de  cooperação  penal  passiva  distribuídos  às  unidades  do  Ministério  Público  e  dar

seguimento aos pedidos ativos, inclusive de extradição, transferência de condenados, transferência

de execução penal e recuperação de ativos;

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

XIX-A -  auxiliar  membros  do  Ministério  Público  na  execução  de  pedidos  de

cooperação internacional relacionados à subtração internacional de menores;

XX - articular-se com o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria Especial de

Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, a Advocacia-Geral da União e com outros

órgãos para acompanhamento de casos submetidos ao sistema interamericano ou internacional de

Direitos Humanos;

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

XXII -  participar diretamente,  indicar e  coordenar a  participação de membros do

Ministério Público em reuniões internacionais e participar de redes de cooperação internacional;

XXII-A - prestar e obter diretamente informações para fins de inteligência em casos

de cooperação internacional;

XXIII - promover a padronização dos pedidos ativos de extradição, de transferência

de  condenados,  de  transferência  de execução penal,  de  recuperação de ativos  e  de  cooperação

internacional, com o objetivo de facilitar sua tramitação e reduzir a necessidade de tradução;

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

XXVIII  -  registrar  e  acompanhar  pedidos  passivos  em  matéria  penal,  prisão

preventiva  para  extradição,  transferência  de  condenados,  transferência  de  execução  penal,

recuperação  de  ativos  e  pedidos  ativos  de  interesse  do  Ministério  Público  e  dar  apoio  à  sua

execução;

XXVIII-A - acompanhar, perante o Ministério da Justiça e Cidadania e outros órgãos

nacionais, os procedimentos administrativos para aplicação de medidas compulsórias;



XXVIII-B - articular-se com a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério

Público Federal e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para acompanhar a situação de

presos estrangeiros no Brasil e presos brasileiros no exterior;

XXIX -  coordenar  e  auxiliar  a  atuação dos  membros  e  servidores  do  Ministério

Público  designados  pelo  Procurador-Geral  da  República  para  funções  de apoio  à  Secretaria  de

Cooperação Internacional, no Brasil e no exterior;

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

XXXI - propor ao Procurador-Geral da República e às Câmaras de Coordenação e

Revisão a adoção de enunciados em matéria de cooperação jurídica internacional;

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

autoridade superior.

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

Capítulo VIII

Da Assessoria de Comunicação Estratégica

Art. 36. (Revogado)

Art. 37. (Revogado)

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

Art. 41. ….......................................................

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

IV - Procedimento Investigatório Criminal: procedimento de natureza extrajudicial e

inquisitorial, instaurado e presidido pelo Procurador-Geral da República, que tem como finalidade

apurar  a  ocorrência  de  infrações  penais  de  natureza  pública,  servindo  como  preparação  e

embasamento para o juízo de propositura, ou não, de ação penal ou de outras medidas processuais;

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

VI - Procedimento Administrativo: procedimento destinado ao acompanhamento de

fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e instituições e de políticas públicas e demais

questões não sujeitas a outra espécie de procedimento que não tenham o caráter de investigação

cível ou criminal de determinada pessoa, em função de ilícito específico;

VII  -  Procedimento  Preparatório  de  Incidente  de  Deslocamento  de  Competência:

procedimento de natureza facultativa,  extrajudicial  e  unilateral,  instaurado para apurar  qualquer



situação, a fim de verificar se a hipótese se amolda ao  artigo 109, §5º, inciso V, da  Constituição

Federal;

VIII  -  Procedimento  Preparatório  Eleitoral:  procedimento  de  natureza  facultativa,

extrajudicial e unilateral, instaurado para colher subsídios necessários à atuação do MP Eleitoral,

para propositura de medidas em relação às infrações eleitorais de natureza não criminal;

IX  -  Procedimento  de  Cooperação  Internacional:  procedimento  extrajudicial

destinado  ao  controle,  à  instrução  e  à  execução  dos  pedidos  de  cooperação  internacional  de

competência do Ministério Público;

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

XI - Procedimento de Conflito de Atribuição: procedimento de natureza extrajudicial,

com  área  de  atuação  criminal,  cível  ou  tutela  coletiva,  instaurado  para  dirimir  conflitos  de

atribuições entre membros do Ministério Público da União, entre estes e os membros do Ministério

Público dos Estados, ou entre membros de Ministérios Públicos Estaduais diversos.

Art. 42. ….......................................................

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

VIII  -  Procedimento  Preparatório  Eleitoral:  60  (sessenta)  dias,  permitidas

prorrogações por igual período, mediante decisão fundamentada;

IX  -  Procedimento  de  Cooperação  Internacional:  180  (cento  e  oitenta)  dias,

permitidas prorrogações por igual período, mediante decisão fundamentada;

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

XI - Procedimento de Conflito de Atribuição: 60 (sessenta) dias, prorrogável uma

vez, por igual período, mediante decisão fundamentada.

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

Art. 46. ….......................................................

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

III - houver motivo previsto em lei ou tratado.

Parágrafo único.….......................................................

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

Art.  90.  O  Procedimento  de  Cooperação  Internacional  será  instaurado  pelo

Procurador-Geral da República e tramitará na Secretaria de Cooperação Internacional, inclusive de

forma eletrônica.

….......................................................
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Art. 91.….......................................................

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

IV - Extradição, medidas compulsórias e temas correlatos;

V - Recuperação de ativos;

VI - Subtração internacional de menores;

VII - Pedido internacional de informações;

VIII - Relações internacionais.

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

Art.  91-A. Os processos  de homologação de sentenças estrangeiras,  de sentenças

estrangeiras contestadas ou de cartas rogatórias em matéria de prestação de alimentos no exterior,

da competência do Superior Tribunal de Justiça, relativos à aplicação da Convenção de Nova York

de 1956, deverão ser distribuídos ao Gabinete do Procurador-Geral da República.

Art.  91-B.  Serão  igualmente  distribuídos  ao  Gabinete  do  Procurador-Geral  da

República os pedidos de homologação de sentenças estrangeiras em matéria penal, conforme os

artigos 789 e 790 do Código de Processo Penal, e as cartas rogatórias em matéria penal submetidas

a exequatur no Superior Tribunal de Justiça.

Art. 91-C. Caberá à Secretaria de Cooperação Internacional acompanhar e realizar os

procedimentos necessários ao trâmite dos processos descritos nos artigos 91-A e 91-B.

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

Art. 93.….......................................................

§  1º  A distribuição  será  feita,  sempre  que  possível,  a  ofício  especializado  em

cooperação internacional ou a membro do Ministério Público Federal designado pelo Procurador-

Geral da República.

§ 2º Não havendo ofício especializado em cooperação internacional, a distribuição

poderá ser feita pelo órgão competente da unidade do Ministério Público Federal, ao qual caberá

observar a prevenção.

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

Art.  94.  O  membro  do  Ministério  Público  Federal  titular  do  ofício  a  que  for

distribuído o Procedimento de Cooperação Internacional deverá executar todas as medidas judiciais

ou  extrajudiciais  úteis  ao  atendimento  do  pedido  de  cooperação  internacional  passiva  em,  no

máximo, 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de autuação do procedimento na Secretaria de

Cooperação Internacional.
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§ 1º Havendo necessidade, o membro do Ministério Público Federal responsável pela

execução  do  pedido  de  cooperação  internacional  poderá  prorrogar  o  prazo  de  finalização  do

Procedimento  de  Cooperação  Internacional,  por  igual  período,  quantos  vezes  for  necessário,

mediante justificativa fundamentada.

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

Art.  95.  O  membro  do  Ministério  Público  Federal  titular  do  ofício  a  que  for

distribuído o Procedimento de Cooperação Internacional passiva deverá informar à Secretaria de

Cooperação Internacional a adoção de medidas de execução, extrajudicial ou não, bem como, a

cada  60 (sessenta)  dias  após  a  primeira  prorrogação do prazo de finalização do procedimento,

informar acerca do andamento da execução do pedido de cooperação internacional passiva.

Parágrafo  único.  A cada  prorrogação,  o  membro  do  Ministério  Público  Federal

deverá informar o estado de cumprimento do pedido.

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

Art. 97. ….......................................................

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

§ 2º Em todas as hipóteses, o membro do Ministério Público Federal a quem for

distribuído  o  feito  poderá  promover,  com  apoio  da  Secretaria  de  Cooperação  Internacional,

contados  diretos  com a  autoridade  requerente  ou  com a  autoridade  central  estrangeira,  com o

objetivo de construir solução que harmonize os interesses envolvidos.

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

Art. 99.….......................................................

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

Parágrafo único. O membro do Ministério Público Federal comunicará à Secretaria

de Cooperação Internacional a expedição de pedido de cooperação internacional formulado pela

Polícia Federal ou pelo juízo nos autos de inquérito ou de ação penal em que oficie.

Art. 99-A. As cartas rogatórias cíveis, de natureza ativa, expedidas em procedimentos

ou  ações  de  interesse  do  Ministério  Público,  tramitarão  pela  Secretaria  de  Cooperação

Internacional, para fins de registro, tradução, remessa ao exterior e acompanhamento.

Art. 100. A Secretaria de Cooperação Internacional analisará o pedido de cooperação

internacional  ativa e  poderá  devolvê-los  à  autoridade brasileira  requerente,  para  adequação aos

parâmetros previstos nos acordos internacionais bilaterais ou multilaterais.

Parágrafo único. A Secretaria de Cooperação Internacional facilitará o contato direto

da autoridade requerente com a autoridade estrangeira competente.



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

Art. 103. Os pedidos de cooperação ativa, inclusive de extradição, transferência de

condenados, transferência de execução penal, recuperação de ativos e a respectiva tradução serão

encaminhados  pela  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  à  autoridade  central  competente,

observados os requisitos do tratado aplicável, as regras sobre assistência jurídica em matéria penal e

a proposta de promessa de reciprocidade.

Parágrafo  único.  A proposta  de  promessa  de  reciprocidade  será  elaborada  pela

Secretaria de Cooperação Internacional e encaminhada ao Ministério das Relações Exteriores e ao

Ministério da Justiça e Cidadania.

Art.  104.  As  regras  estabelecidas  para  os  pedidos  de  cooperação passiva  e  ativa

aplicam-se,  no  que  couber,  aos  pedidos  de  extradição,  de  transferência  de  condenados,  de

transferência  de  execução  penal,  de  recuperação  de  ativos,  às  transmissões  espontâneas  de

informações e às transferências de procedimentos.

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

Art. 106. ….......................................................

§ 1º A Secretaria de Cooperação Internacional oficiará periodicamente à autoridade

central, à Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), ao Supremo Tribunal Federal

(STF) e ao Ministério das Relações Exteriores para obtenção de informações sobre novos pedidos

em matéria extradicional.

§  2º  A Secretaria  Jurídica  e  de  Documentação  da  Secretaria-Geral  comunicará

imediatamente à Secretaria de Cooperação Internacional a distribuição dos autos de que trata o

caput, para registro e acompanhamento.

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

Art. 108. A Secretaria de Cooperação Internacional manterá estrita articulação com a

autoridade  central  em  matéria  extradicional,  com  a  representação  brasileira  da  Organização

Internacional de Polícia Criminal (Interpol), com outros órgãos brasileiros competentes e com os

adidos policiais ou magistrados e membros do Ministério Público acreditados no Brasil, a fim de

assegurar  rápida tramitação dos  pedidos  de extradição  e  cumprimento  dos  mandados  de  prisão

preventiva extradicional.

Subseção IV

Das Disposições Especiais sobre o Sistema Interamericano sobre Direitos Humanos



Art.  108-A.  As  notificações  ou  comunicações  de  quaisquer  atos  relativos  a

procedimentos ou processos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte

Interamericana  de  Direitos  Humanos,  assim  como  solicitações  de  visitas,  relatórios  ou

recomendações  oriundas  desses  órgãos  serão  autuadas  e  acompanhadas  pela  Secretaria  de

Cooperação Internacional.

Art. 108-B. A Secretaria de Cooperação Internacional enviará cópia dos expedientes

recebidos para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e para as Câmaras de Coordenação e

Revisão com atribuição na matéria, para a adoção das medidas pertinentes nas suas respectivas

áreas de atuação.

§  1º  A Secretaria  de  Cooperação  Internacional  solicitará,  no  prazo  de  60  dias,

informações sobre as medidas adotadas ou eventual manifestação fundamentada pela ausência de

necessidade de intervenção institucional na matéria.

§  2º  A Secretaria  de  Cooperação  Internacional,  em atividade  coordenada  com a

Procuradoria  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão  e  a  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  com

atribuição na matéria, quando for o caso, fornecerá informações aos órgãos do Poder Executivo para

subsidiar eventual instrução nos processos e procedimentos a que se refere este artigo.

Art. 108-C. A Secretaria de Cooperação Internacional velará pelo cumprimento dos

seguintes princípios do sistema interamericano de direitos humanos: 

I - cooperação com o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria Especial de

Diritos  Humanos  do  Ministério  da  Justiça  e  Cidadania  e  a  Advocacia-Geral  da  União  para  o

recebimento e envio de informações e documentos; 

II - pronta atuação com tomada de providências cabíveis no âmbito de atribuição do

Ministério Público Federal;

III - independência funcional do Ministério Público Federal em relação à posição

adotada pelos órgãos de representação formal do Estado brasileiro nos referidos procedimentos e

processos; e

IV - preservação do sigilo de atos e documentos, quando estabelecido nas normas

convencionais  ou  legais  que  regulam  os  procedimentos  e  processos  nos  órgãos  do  sistema

interamericano de direitos humanos ou em outros organismos internacionais.

Art. 108-D. O Procurador-Geral da República poderá designar órgãos e membros do

Ministério Público Federal para atuar em processos ou procedimentos de órgãos ou organismos

internacionais relacionados à proteção de direitos humanos.

Art. 108-E. As recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no

que diz respeito a competências e funções do Ministério Público Federal, serão atendidas conforme



orientação  do  Procurador-Geral  da  República,  ouvidas  a  Procuradoria  Federal  dos  Direitos  do

Cidadão e as Câmaras de Coordenação e Revisão com atribuição na matéria.

Parágrafo  único.  O  cumprimento  dos  pontos  resolutivos  de  decisões  da  Corte

Interamericana de Direitos Humanos, no que disser respeito a competências e funções do Ministério

Público Federal, será imediato e prioritário.

Art. 108-F. As disposições desta subseção aplicam-se aos processos, procedimentos e

comunicações do sistema internacional de direitos humanos, no que couber.

Subseção V

Da Conclusão do Procedimento de Cooperação Internacional

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

Seção VII

Do Procedimento de Conflito de Atribuição

Art. 112-A. O procedimento de conflito de atribuição será instaurado por despacho

assinado  pela  Chefia  de  Gabinete  do  Procurador-Geral  da  República  em face  de  manifestação

formulada por membros do Ministério Público, por juízes ou por terceiros interessados.

Art. 112-B. Durante a instrução do procedimento de conflito de atribuição, poderá o

Procurador-Geral  da República,  de ofício ou a  requerimento dos  interessados,  designar  um dos

membros suscitantes para adoção, em caráter provisório, das medidas urgentes necessárias a evitar

o perecimento do direito.

Art.  112-C. Poderão ser  solicitadas,  por  ofício eletrônico do Procurador-Geral  da

República,  informações  às respectivas  Procuradorias-Gerais dos Ministérios  Públicos  e a outros

órgãos envolvidos, no prazo de 10 (dez) dias, para esclarecimento do fato que for objeto do conflito.

Art.  112-D.  Encontrando-se  o  procedimento  instruído,  o  Procurador-Geral  da

República decidirá o conflito, de forma fundamentada, remetendo os autos ao Ministério Público

competente, dando-se ciência a todos os interessados.

Art. 112-E. A atribuição do Procurador-Geral da República de decidir os conflitos de

atribuição não prejudica a competência das Câmaras de Coordenação e Revisão estabelecida no art.

62, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93.” (NR)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm


Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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