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Caríssimos colegas, 

anuncio-lhes, com alegria e elevado espírito público, que participarei do processo eleitoral para 

formação da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República. Para mim, é uma grande 

honra figurar entre os candidatos. 

Ao longo de minha carreira de 27 anos no Ministério Público Federal, atuei sob a diretriz de que 

advogamos para o povo brasileiro, na defesa do interesse público e de direito humanos 

fundamentais. O combate à corrupção, a eficiência das políticas públicas, sobretudo dos serviços 

de relevância pública, e o foco em resultados efetivos sempre estiveram no horizonte de minha 

atuação institucional. Em minha atuação criminal, atuei sob a diretriz de que o direito penal deve 

estar a serviço dos direitos humanos.  

Compreendi, desde cedo, que no cotidiano de meu ofício, nas Câmaras (que integrei desde a 

primeira composição em 1993), na PFDC ou no Conselho Superior, deveria atuar de modo 

integrado com os demais membros da instituição em grupos de trabalho e articulando com 

instituições afins, como modo de otimizar o alcance de nossa missão institucional. 

Na defesa do poder investigatório do Ministério Público, não hesitei um minuto ao defender e 

coordenar as eleições para autoconvocação do Colégio de Procuradores da República e a própria 

reunião, contra a aprovação da PEC-37. Tenho imenso orgulho da resposta dada por todos os 

colegas, que compareceram às próprias expensas, acolhendo a nossa articulação 

interinstitucional. 

A formação que recebi de meu pai, o Subprocurador-Geral da República aposentado José 

Rodrigues Ferreira, que quero também honrar neste momento, sempre exigiu de mim 

compromisso com a ética, com valores morais, com resultados efetivos, com a atuação integrada 

com várias colegas, para fomentar o debate tão necessário em uma instituição plural, de modo a 

construir a credibilidade da atuação do Ministério Público Federal. 

Ao longo da campanha, que se inicia amanhã, espero estabelecer um diálogo direto com todos 

sobre os temas institucionais e também receber as indagações e sugestões que aprimorem o 

trabalho da instituição e do Ministério Público da União. 

Espero que minha participação agregue valor para a consolidação do processo democrático de 

escolha do titular deste elevado cargo, validando a lista tríplice, contribuindo também para sua 

credibilidade. 

Saúdo os candidatos, com a certeza de que o processo eleitoral será presidido pelo mais elevado 

respeito e cordialidade que têm dignificado cada um de nós e nossa valiosa instituição. 

Um forte abraço, 

Raquel Elias Ferreira Dodge 


