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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2A CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO (MATÉRIA CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL)

ATA DA 006ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO

Local e data:  Brasília (DF), 21 de junho de 2010.
Início e término: Das 14h11 às 18h54.

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2010, em sessão realizada na Sala de Reuniões da 2ª  
Câmara de Coordenação e Revisão, estavam presentes a Subprocuradora-Geral da República Raquel  
Elias  Ferreira  Dodge,  Coordenadora,  as  titulares  Subprocuradora-Geral  da  República  Julieta  E.  
Fajardo Cavalcanti  de Albuquerque e Subprocuradora-Geral  da República Elizeta Maria de Paiva  
Ramos,  e  os  suplentes  Procuradora  Regional  da  República  Mônica  Nicida  Garcia,  Procurador 
Regional  da  República  Alexandre  Espinosa  Bravo  Barbosa  e  Procurador  Regional  da  República 
Douglas Fischer. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deliberou sobre os seguintes temas:

1.  Reunião com Procuradores-Chefes das Procuradorias Regionais da República para 
formação do Fórum e do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Corrupção, Apropriação e 
Desvio de Verbas Federais nos Municípios

Atendendo ao convite da 2ª Câmara, deliberado na 5ª Sessão de Coordenação, realizada no 
dia  14 de junho de 2010,  com o objetivo de definir  diretrizes e metas comuns para aprimorar a 
persecução penal na matéria de corrupção de verbas federais nos municípios e estratégia de atuação 
nacional,  compareceram a esta  reunião os  seguintes membros do MPF: Procuradora Regional  da  
República  Cristina  Schwansee  Romanó,  Procuradora-Chefe  da  PRR  da  2ª  Região;  Procuradora 
Regional da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Procuradora-Chefe da PRR da 3ª Região;  
Procurador Regional da República João Carlos de Carvalho Rocha, Procurador-Chefe da PRR da 4ª 
Região; e Procurador Regional da República Antônio Edílio Magalhães Teixeira, representando a 
Procuradoria Regional da República da 5ª Região. Ausente, justificadamente, o Procurador Regional  
da República  Alexandre Camanho de Assis, Procurador-Chefe da PRR da 1ª Região.

A Subprocuradora  Geral  Raquel  Dodge  agradeceu  a  presença  dos  Procuradores-Chefes, 
ressaltando que a 2ª Câmara, em sua atividade de coordenação, pretende priorizar a persecução penal  
dos crimes de corrupção e de desvio de verbas públicas federais que são objeto de transferências 
voluntárias  da  União  por  intermédio  de  convênio,  para  serem empregadas  na  execução  de  uma 
política pública federal, notadamente na área de saúde e de educação. Tais crimes têm sido, muitas  
vezes, praticados com a participação de prefeitos, responsáveis pela execução do convênio, os quais  
têm foro privilegiado em um dos Tribunais Regionais Federais do país. Para tanto, a 2ª Câmara inicia  
este projeto de coordenação convidando os Procuradores-Chefes de todas as  cinco Procuradorias  
Regionais  da República,  que são as  unidades do Ministério Público Federal  com atribuição para  
promover a persecução penal de quem tem foro privilegiado em TRF. A idéia da 2ª Câmara é instituir  
com os Procuradores-Chefes um Forum de debates para definir os rumos deste projeto no âmbito das 
Procuradorias Regionais da República das cinco regiões.
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A Procuradora Luiza Cristina expôs o trabalho realizado na PRR da 3ª Região, destacando o 
controle  dos  inquéritos  policiais  em andamento.  Entende  que  a  investigação  deve  ser  rápida  e 
concluída dentro do mandato do prefeito, sendo importante o contato com a primeira instância, para  
integração de atribuições.

A  Subprocuradora  Raquel  Dodge  participou  que,  à  última  sessão  de  coordenação, 
compareceram  representantes  da  Secretaria  de  Direito  Econômico  do  Ministério  da  Justiça  – 
SDE/MJ,  que  se  referiram  a  medidas  empregadas  no  combate  a  cartéis  em  licitações,  e  o 
representante da Controladoria-Geral da União – CGU, que apresentou dados referentes a licitações  
públicas. Estes foram convidados para a reunião do dia 30/6/2010, às 16h.

O Procurador Regional João Carlos, Chefe da PRR da 4ª Região, agradeceu o convite e falou  
sobre os procedimentos de acompanhamento de convênio que foram instaurados na 4ª Região, no 
âmbito do NAOR, e sobre os resultados desta estratégia de atuação.

O  Procurador  Regional  Antônio  Edílio  narrou  as  dificuldades  de  atuação  nesta  matéria 
criminal no âmbito da PRR da 5ª Região. Informou que não há um sistema informatizado de controle 
dos  inquéritos  policiais  envolvendo  prefeitos,  por  inexistir  banco  de  dados,  que  não  há 
aprofundamento  nas  investigações   policiais  e  que  estas  são  muito  demoradas.  Ressaltou  que  o  
convencimento do Tribunal depende de elementos probatórios concretos, o que não tem ocorrido e 
que são comuns os casos de prescrição. Ressaltou a necessidade de correção dos rumos da atuação do 
MPF, para que os inquéritos policiais sejam melhor instruídos.

A Procuradora Cristina Romanó disse que o problema é interno e que não há instrumento na 
PRR da 2ª Região para fazer o inquérito “andar”. Entende que falta estrutura interna.

A Subprocuradora Raquel Dodge informou que a 2ª Câmara pretende estimular um debate no 
âmbito do Ministério Público Federal no intuito de  melhorar o resultado nas Procuradorias Regionais  
das cinco Regiões e, consequentemente, melhorar a atuação no combate a esses crimes, inclusive com 
interação  entre  as  Procuradorias  nos  Estados.  Entende  que  o  trabalho  deve  ser  iniciado  nas 
Procuradorias Regionais que, certamente, influenciarão a primeira instância e os Tribunais. Propõe a 
definição dos focos de atuação e as maneiras de se enfrentar a corrupção nos municípios. O assunto 
deve ser colocado no próximo Encontro Nacional Criminal, a ser promovido pela 2ª Câmara.

A Procuradora Regional Mônica Nicida entende que a ideia é construir uma estratégia a partir 
de agora. Sugeriu a participação da 5ª Câmara em razão dos casos de improbidade.

A Procuradora Luiza Cristina sugeriu a demonstração das boas práticas e a criação de um 
grupo de trabalho. 

Decisão: a 2ª Câmara, por unanimidade, acolhendo a proposta da Subprocuradora Raquel  
Dodge,   decidiu:  a)  Criar  um Fórum para  Enfrentamento  da  Corrupção de  Verbas  Federais  nos  
Municípios, que poderá promover reuniões presenciais ou virtuais, e atuará de modo permanente para  
o  enfrentamento  da  corrupção.  Será  integrado  pelos  Procuradores-Chefes  das  Procuradorias 
Regionais da República; b) Criar o Grupo de Trabalho para Enfrentamento da Corrupção de Verbas 
Federais nos Municípios, a ser integrado por membros do MPF, mediante edital de inscrição, com o 
propósito de formular a política de atuação nesta matéria, identificar boas práticas, propor soluções  
sobre os meios necessários para atuar na matéria e auxiliar na execução das deliberações do referido  
Fórum. As reuniões deverão ser  preferencialmente virtuais, e poderá haver reuniões presenciais, se 
necessárias;  c)  Realizar campanha contra  a  Corrupção de Verbas  Federais  nos  Municípios,  a  ser 
iniciada no dia 08 de dezembro de 2010, com o apoio da Secretaria de Comunicação – SECOM/PGR; 
d) Comunicar ao Procurador-Geral da República a criação do Fórum, do Grupo de Trabalho e da 
intenção de realizar a Campanha. Na oportunidade, a Subprocuradora Raquel  Dodge agradeceu a 
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presença da equipe da SECOM, e da Secretária de Comunicação Giselly Siqueira, que participou da  
reunião com os Procuradores-Chefes.

2. Reunião do Projeto Tentáculos
Às 16 horas, foi aberta a reunião do Projeto Tentáculos, com a distribuição de cópias dos 

relatórios da Polícia Federal e da Caixa Econômica Federal aos presentes. Participaram da reunião, 
além dos que já se encontravam presentes, os seguintes convidados:

Do Ministério Público Federal:
– Dr. José Robalinho Cavalcanti (PR/DF);
– Dr. Leonardo Augusto Santos Melo (PR/MG);
– Dra. Ana Paula Ribeiro Rodrigues (PR/RJ);
– Dr. Enrico Rodrigues de Freitas (PR/RS); e
– Dr. Marcos Antônio da Silva Costa (PR/PE).
Ausente, justificadamente, o Dr. Rodrigo Fraga Leandro Figueiredo (PR/SP).

Do Departamento de Polícia Federal:
– Dr. Cláudio Ferreira Gomes, Coordenador-Geral de Polícia Fazendária;
– Dr. Luiz Pontel de Souza, Diretor Executivo da Polícia Federal; e
– Dr. Carlos Eduardo Miguel Sobral, Chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos.

Da Caixa Econômica Federal:
– Dra. Karla Regina Prince Pinto, Gerente Nacional de Segurança Eletrônica da CEF.

Da Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA:
– Dr. Rildo Costa;
– Dr. Renato Barbosa.

A Coordenadora da 2ª Câmara, Subprocuradora Raquel Dodge, agradeceu a presença de todos 
e expôs que o motivo da reunião é dar início aos trabalhos da comissão responsável pela elaboração  
de um relatório preliminar sobre a situação atual do “Projeto Tentáculos”, e apresentar sugestões de  
atuação aos membros do MPF, além de promover interação com a Polícia Federal.

Dada  a  palavra  aos  representantes  da  Polícia  Federal,  foram  relatadas  as  dificuldades  
encontradas  nas  investigações  dos  inquéritos  policiais,  objeto  do  Projeto  Tentáculos,  os  dados 
estatísticos, e a criação do banco de dados que, com a canalização das informações e padronização das  
rotinas, possibilitou maior agilidade e eficiência nas investigações.

Informaram que a Polícia Federal criou um Grupo Permanente de Análise para receber as  
informações e inseri-las na base de dados do Projeto Tentáculos, o que proporcionou maior interação 
entre  a  polícia  e  a  área  de  segurança  eletrônica  da  Caixa  Econômica  Federal,  denominada 
Centralizadora de Prevenção, Monitoramento e Combate à Fraude – CESEG.

Ao  final  da  exposição,  a  Subprocuradora  Raquel  Dodge  ressaltou  a  importância  do 
aprimoramento do diálogo entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, que será doravante  
efetuado com o auxílio dos membros do Grupo de Trabalho – Projeto Tentáculos.

O Diretor Executivo da Polícia Federal, Dr. Luiz Pontel, convidou os integrantes do Grupo de 
Trabalho para  visitar  a  Polícia  Federal  a  fim de conhecerem o trabalho desenvolvido no  Projeto 
Tentáculos.

O  Procurador  da  República  em  Pernambuco,  Dr.  Marcos  Costa,  sugeriu  reuniões  por 
videoconferência entre a Polícia Federal e os integrantes do Grupo de Trabalho da 2ª Câmara.
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Decisão: O Grupo de Trabalho fará seu plano de atuação, para ser submetido à 2ª Câmara, o 
qual  incluirá  a  análise  dos  dados  colhidos  junto  à  Polícia  Federal.  O  relatório  preliminar  será  
apresentado no X Encontro Nacional da 2ª Câmara. O Procurador  Marcos Antônio da Silva Costa 
(PR/PE) foi indicado para ser o Coordenador do Grupo de Trabalho do Projeto Tentáculos. A lista de 
presença, que contém os contatos dos participantes, deverá ser juntada aos autos do Procedimento 
MPF nº 1.00.000.005863/2010-06, que reúne as informações relacionadas com o Projeto Tentáculos, e  
este remetido ao Coordenador do Grupo. Considerado atingido o objetivo da presente reunião, esta foi  
encerrada às 18 horas.

4. Trabalho Escravo: Informatização e Banco de Dados 
A Secretária Executiva da 2ª Câmara,  Cláudia  Roque,  narrou as medidas requeridas para 

informatização da 2ª Câmara e para a criação do banco de dados sobre trabalho escravo.

5. Próxima sessão de coordenação: Marcada para o dia 30/06/2010, às 14h. 

Brasília – DF, 21 de junho de 2010.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara
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