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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 17ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 6  de dezembro  de 2010.
Início e término: Das 13h30 às 16h30

Aos seis dias do mês de dezembro 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,  Procurador  Regional  da República  Alexandre Espinosa Bravo Barbosa e 
Procurador Regional da República Douglas Fischer. Ausente justificadamente a Suplente Procuradora 
Regional  da República  Mônica Nicida Garcia.  A 2ª Câmara de Coordenação e  Revisão do MPF 
deliberou sobre os seguintes temas:

1. Reunião de Coordenação na Procuradoria da República em Goiás.
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: A Coordenadora narrou a pauta de debates na Procuradoria da República em Goiás. 
Foram apresentadas  as  diretrizes  de  atuação  da  2ª  Câmara,  de  fazer  o  direito  penal  um 
instrumento de garantia  de direitos  humanos,  e  de fortalecer  a  atribuição de integração e  
coordenação da matéria criminal. Os membros do MPF em Goiás apresentaram sugestões de  
atuação, que serão examinadas caso a caso pela 2ª Câmara, especialmente em relação aos 
critérios  de concessão de indulto,  de  participação no CNPCP e de  criação  de  Central  de  
Cumprimento de Medidas Alternativas.
Decisão: A 2ª Câmara tomou conhecimento da pauta de debates e das questões suscitadas na 
reunião, por unanimidade.

2. Reunião de Coordenação na Procuradoria Regional da República da 1ª Região.
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Incrementar a coordenação e a integração institucional em matéria penal.
Decisão: A 2ª Câmara decidiu, por unanimidade, agendar para o dia 09/12/2010 a visita que 
fará à PRR 1ª Região, com o mesmo objetivo da visita à PR/GO.

3. Central de Cumprimento de Medidas Penais Alternativas.
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Sugestão  de  criar  uma  Central  de  Medidas  Alternativas,  para  controle  de 
cumprimento de penas diferentes da prisão. A Procuradora da República Léa Batista, lotada  
na PR/GO, propõe que seja implantado um projeto piloto na PR/GO, que poderá servir de  
referência para outras unidades do MPF.
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Decisão:  A  2ª  Câmara  resolveu,  por  unanimidade,  aprovar  a  sugestão.  Convidará  a 
Procuradora  Léa  Batista  de  Oliveira  para  coordenar  a  implementação  dessa  iniciativa, 
elaborando um projeto específico.

4. Indulto anual a condenados.
Interessada: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Os Procuradores da República Léa Batista e Daniel Resende Salgado, lotados na 
PR/GO, propões a participação do MPF, como titular exclusivo da ação penal, na reunião do  
CNPCP para definir critérios para concessão anual de indultos a condenados. 
Decisão:  A 2ª Câmara resolveu, por unanimidade, convidar a Procuradora  Léa Batista e o 
Procurador  Daniel  Resende  Salgado  para  participar  da  Sessão  de  Coordenação  do  dia 
13/12/2010, para tratar do assunto.

5. Calendário de Reunião Coordenação da 2ª Câmara com unidades do MPF.
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Incrementar  a  integração  e  a  coordenação  institucionais  em  matéria  penal.  A 
Coordenadora propõe definir um calendário de reuniões nas unidades do MPF em todo o país,  
para o ano de 2011, visando conhecer a estrutura e as condições locais de trabalho, o fluxo 
processual,  a  necessidade  de  atuação  penal  e  colher  sugestões.  A Câmara  fará  coincidir  
algumas dessas visitas com suas reuniões ordinárias itinerantes, com o objetivo de ampliar a  
interlocução com os membros do MPF e promover a integração institucional.
Decisão:  A 2ª Câmara aprovou, por unanimidade, a proposta e incumbiu a Subprocuradora 
Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos de elaborar o calendário de reuniões para 2011.

6. Estrutura física e condições de trabalho na 2ª Câmara.
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  A  Câmara  deliberou  fazer  uma  reunião  com Secretário  Geral  do  MPF  com o 
objetivo de solicitar a ampliação da estrutura física da Câmara, vez que o espaço de trabalho é  
insuficiente;  e  de  solicitar  instrumentos  de  trabalho  adequados,  que  hoje  não  estão 
disponíveis, como notebook para as sessões e ferramentas de informática para formatação de 
pautas, atas, relatórios, base de dados. O elevado número de processos que tramitam na 2ª 
Câmara,  de  cerca  de  13  mil  casos  por  ano,  oriundos  tanto  do  Judiciário  Federal  quanto 
estadual, de Tribunais, como de unidades do MPF ou de Ministérios Públicos estaduais alguns 
sob  sigilo,  outros  com réus  presos,  para  onde  deverão  ser  remetidos  depois  de  julgados,  
exigem estrutura de apoio adequada, que não existe no momento.
Decisão:  A 2ª Câmara aprovou,  por  unanimidade,  a  proposta,  que será  encaminhada pela 
Coordenadora.

7. Sociedade  Interamericana  de  Imprensa:  Relatório  sobre  atentados  a  jornalistas  e  à 
liberdade de imprensa.
Interessada: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Decisão:  A  Câmara deliberou  preparar  um  documento  a  ser  enviado  à  Sociedade 
Interamericana  de  Imprensa  a  respeito  dos  17  casos  de  jornalistas  assassinados,  cujos 
responsáveis não foram punidos (Ver HC 69.325/GO).

8. Procedimento nº 1.00.000.012370/2010-14.
Interessada: Procuradoria da República no Município de Caçador/SC
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
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Assunto: Destinação e destruição de bens apreendidos pela Receita Federal (Caçador/SC. OF. 
490/2010 - PRM/CDOR/GAB). ICP 1.33.0090034/2010-06 -  Solicita análise da conveniência 
de atuação direta da 2ª Câmara junto à Procuradoria Geral  da Fazenda Nacional,  visando  
viabilizar a expedição de portaria ministerial tendente a acatar parcialmente recomendação 
deste Parquet.
Decisão:  A 2ª Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar por ofício, ao Procurador-Geral  
da  República  sobre  eventual  remessa  ou  recomendação  ao  Ministro  da  Fazenda  ou  ao 
Secretário da Receita Federal, sobre o assunto.

9. Ofício/COOJUER/PRM/RG/RS nº 1818/2010
Interessado: Procuradoria da República no Rio Grande do Sul
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Nos autos do Inquérito Policial eletrônico nº 50012900420104047101, apura-se a 
responsabilidade  pela  importação  irregular,  pela  cidade  de  Chuí/RS,  de  medicamentos 
estrangeiros sem registro no território Nacional. O Relatório final da Polícia Federal concluiu 
pela ausência de de crime.
Decisão: A  2ª  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  informar  que  a  Câmara  não  tem 
conhecimento  sobre  a  legalidade  da  introdução  em  território  nacional  do  medicamento 
Plenovit 50 mg, Sildefanil, e se o relatório da Polícia Federal de Rio Grande encontra eco em 
outras  regiões  de  fronteira,  bem  como  na  própria  Anvisa,  em  Brasília,  e  sugere  o 
prosseguimento da ação e/ou procedimento.

10. Enunciados 19 e  20 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  O Procurador Regional da República da 1ª Região Aldenor sugere a revogação dos  
enunciados 19 e 20 da 2ª Câmara. , sendo que o enunciado nº 20 foi revogado na Sessão de 
Coordenação 016/2010 de 29/12/2010. 
Decisão: A 2ª Câmara resolveu, por unanimidade, comunicar que revogou o enunciado nº 20 
na Sessão de Coordenação 16/2010, de 29/12/2010 e que o enunciado 19 será submetido a  
nova revisão.

11. Instrução de Carta Precatória e de Carta de Ordem: Correção de Deficiências.
Interessada: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Os Procuradores da República Daniel  Resende Salgado, da PR/GO, e  Elizabeth 
Mitiko Kobaiashi, da PR/SP, sugerem a adoção de medidas para correção de deficiências na 
instrução de cartas precatória e de ordem, que têm dificultado a instrução criminal.
Decisão:  A 2ª Câmara resolveu,  por  unanimidade,  acolher a sugestão,  que será objeto de  
distribuição entre os membros da Câmara, para estudo e deliberação posterior.

Brasília, 6 de dezembro de 2010.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara
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