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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 038ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 05 de dezembro de 2011.
Início e término: Das 16h00m às 19h39m

Aos cinco dias do mês de dezembro de 2011, em sessão realizada na Sala de Reuniões da 2ª 
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  estavam  presentes  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge, 
Coordenadora, a Titular Dra.  Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e Dra. Elizeta Maria de 
Paiva  Ramos,  os  Suplentes  Dra.  Mônica  Nicida,  Dr.  Alexandre  Espinosa  Bravo  Barbosa  e  Dr. 
Douglas Fischer, contando com a participação da Procuradora da República no Distrito Federal Dra.  
Anna Carolina Resende Maia Garcia, que participou da reunião com a Receita Federal. A 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPF deliberou sobre os seguintes temas:

1. Procedimento nº 1.00.000.014454/2011-73
Reunião com o COAF
Participante: Joaquim da  Cunha  Neto,  Diretor  do  Conselho  de  Controle  de  Atividades 
Financeiras – COAF 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Explanação, por parte do COAF, sobre os dados extraídos do Sistema Eletrônico de 
Intercâmbio  de  Informações  -  SEI,  que  gerencia  os  relatórios  de  inteligência  financeira 
(RIF´s), objeto de requisições e solicitações do Ministério Público Federal ao Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras – COAF.
Decisão: A 2ª Câmara tomou conhecimento dos dados e convidou o Presidente do COAF Dr. 
Gustavo para  apresentar  a referida explanação,  na  mesa a  ser  presidida pela  Dra.  Raquel  
Branquinho, no XI Encontro Nacional da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão a ser realizado 
nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2011.
Os  membros  presentes  decidiram  que  os  relatórios  de  análise  do  COAF  relativos  a 
investigações que envolvam verbas federais administradas por prefeitos ou ex-prefeitos serão 
encaminhados para a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, e sob a coordenação da Dra.  
Raquel Branquinho, da PRR1, serão distribuídos às Procuradorias da República dos locais dos 
fatos apurados nos relatórios, para as providências necessárias. O relatório do COAF deverá  
ser autuado na 2ª Câmara antes de ser remetido a outra unidade do MPF, com o objetivo de  
receber um número de tombamento no Ministério Público Federal,  que servirá para posterior  
acompanhamento.
Também ficou decidido que a Dra. Raquel Branquinho, a Secretária-Executiva da Câmara, 
Sra. Cláudia Roque, e o Perito da ASSPA, Sr. Renato Barbosa, reunir-se-ão com o COAF a 
fim de viabilizar a padronização de rotinas de fluxo das informações que serão encaminhadas 
por esse órgão ao Ministério Público Federal.
Deliberou-se que essas questões acima expostas serão objeto de um protocolo de cooperação 
a ser celebrado entre a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF.
No protocolo de cooperação há de se considerar que as comunicações do COAF são úteis para 
exame tanto do crime de responsabilidade na omissão de prestação de contas, tipificado no 
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art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, quanto em relação ao crime de responsabilidade de desvio de 
verbas públicas, tipificado no mesmo Decreto-Lei. Deve-se enfatizar que eventual aprovação 
de contas não afasta automaticamente o crime de omissão de prestação de contas. 

2. Procedimentos  nºs  1.00.000.012370/2010-14,  1.00.000.009720/2011-46, 
1.00.000.009751/2011-05, 1.00.000.015675/2011-69 (Enunciado nº 19 da 2ª CCR).
Reunião  com  a  Receita  Federal,  Polícia  Federal  e  Procuradoria  Geral  da  Fazenda 
Nacional
Participantes:  Paulo  Ricardo de  Souza  Cardoso,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  da 
Dívida  Ativa  da  União;  Carlos  Occaso,  Subsecretário  de  Arrecadação  e  Atendimento  da  
Receita  Federal  do  Brasil;  Aylton  Dutra  Leal,  Chefe  da  Assessoria  da  Subsecretaria  de  
Arrecadação  e  Atendimento  da  Receita  Federal  do  Brasil;  Delegado  de  Polícia  Federal  
Cláudio  Ferreira  Gomes,  Coordenador-Geral  de  Polícia  Fazendária.  Ausente  a  Advocacia 
Geral da União.
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: a) Representações fiscais cujos débitos estão parcelados e tais parcelamentos gerem 
efeitos penais diretos; b) Ofício Circular da CGU orientando as corregedorias regionais da 
Receita Federal que as comunicações em caso de indícios de crime sejam feitas à Polícia  
Federal;  c) Possibilidade da assinatura de um protocolo comum entre a Receita Federal do 
Brasil e o Ministério Público Federal semelhante ao feito pela Procuradoria da República em 
Minas Gerais – PR/MG;  d) Comunicação do crime à Polícia Federal e não ao Ministério 
Público  Federal;  e) fraudes  com a  utilização  de  títulos  públicos;  f) firmar  Protocolo  de 
Cooperação Jurídica com a Receita Federal para definir rotinas de investigação para incluir os  
tipos penais conexos específicos de investigação de fraudes de títulos públicos.
Decisão: a) ficou deliberado que a Câmara indicará um membro para atuar no Grupo de  
Trabalho  de  Combate  à  Fraude  de  Títulos  Públicos  já  existente,  o  qual  conta  com  a 
participação da Receita Federal, a fim de que seja dado também um enfoque penal ao tema.  
Com esse propósito deverá ser assinado um termo de cooperação interinstitucional, visando 
definir rotinas específicas para combate ao crime de fraude na utilização de títulos públicos.
b) com relação ao parcelamento do crédito tributário, os representantes da Receita Federal  
informaram que já consultaram todas as suas Superintendências Regionais, que indicaram a 
possibilidade  de  adotar  rotinas  de  acompanhamento  do  parcelamento,  à  semelhança  do 
protocolo  firmado  entre  a  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais  –  PR/MG  e  a  
Superintendência Regional da Receita Federal em Minas Gerais – SR/SRF/MG. A 2ª Câmara 
esclareceu  aos  participantes  da  reunião  sobre  a  deliberação  contida  no  processo  nº 
1.00.000.015675/2011-69,  que  trata  da  suspensão  da  pretensão  punitiva  nos  casos  do 
parcelamento do crédito tributário e do não pagamento do débito como condição objetiva de 
punibilidade. Cópia dessa deliberação será remetida ao Diretor-Geral da Polícia Federal, ao  
Secretário da Receita Federal e ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
c) Ainda com relação a esse assunto, retomando o debate sobre as questões tratadas no dia 30  
de maio de 2011, a 2ª Câmara e os presentes deliberaram pela constituição de um grupo de  
trabalho que será  integrado por  três  membros do MPF, dois  da Receita  Federal  e  um da 
Procuradoria Geral  da Fazenda Nacional.  O Grupo de Trabalho terá o objetivo de definir  
rotinas de acompanhamento do parcelamento do débito tributário em relação aos casos em 
que  já  houve  representação  fiscal  para  fins  penais,  e  em relação  aos  futuros  casos  de  
representações fiscais para fins penais; também definirão rotinas específicas de investigação  
de fraudes de títulos públicos, com o objetivo de investigar crimes conexos e atuação de 
grupos criminosos. Os nomes dos integrantes do Grupo de Trabalho deverão ser indicados  
pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na reunião 
a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2012.
d) Decidiu-se pela retomada das discussões referentes ao acesso à base eletrônica da Receita 
Federal para acompanhamento do controle dos parcelamentos por parte do Ministério Público 
Federal, sem prejuízo de comunicação a ser feita pela Receita no caso do inadimplemento,  
haja  vista  que  os  inquéritos  policiais  permanecerão  acautelados  no  Ministério  Público  
Federal.
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A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão entregou à Receita Federal uma minuta de termo de 
cooperação para estudo pelos participantes do Grupo de Trabalho. A próxima reunião para  
tratar desses assuntos ficou marcado para 27 de fevereiro de 2012, quando será examinado o  
termo de cooperação.

3. Procedimento nº 1.00.000.016381/2011-54
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Interessado: Procuradoria da República em Mato Grosso
Assunto: Projeto de enfrentamento e combate aos crimes de tráfego de drogas
Decisão: A 2ª Câmara por unanimidade resolveu aprovar o projeto. Encaminhe-se cópia dos 
autos para a Secretaria-Geral para adoção das medidas cabíveis.

4. Procedimento nº 1.00.000.017020/2011-25
Novas Medidas cautelares dispostas na Lei nº 12.403/2011
Relatora: Elizeta Maria de Paiva Ramos
Assunto: Utilização das novas Medidas Cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011. Sugestão 
de elaboração de recomendação sintetizando a matéria, bem como o seu encaminhamento aos  
demais membros do MPF, a fim de que possa servir como parâmetro e subsídio nos casos  
concretos.
Decisão: A 2ª Câmara por unanimidade aprovou a proposta da Relatora, de sugerir orientação 
aos  membros do Ministério  Público  Federal  para  adotarem,  sempre que cabível,  medidas  
cautelares  penais  específicas  em substituições  à  prisão  preventiva  no  forma  da  nova  Lei  
12.403/2011.

5. Procedimento nº 1.00.000.005016/2010-33
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Interessado: Sociedade Interamericana de Imprensa 
Assunto: Resolução  emitida  pela  65ª  Assembleia  Geral  da  Sociedade  Interamericana  de 
Imprensa, que faz considerações sobre diversos crimes praticados contra jornalistas no Brasil.
Decisão: A 2ª  Câmara  acolheu  por  unanimidade  o  voto  da  Coordenadora  no  sentido  de 
solicitar informação aos MPEs e ao MPF para adoção de medidas em cada caso.

6. Procedimento nº 1.00.000.015954/2011-22
Relatora: Julieta E. Fajardo de Albuquerque
Interessado: Escola Superior do Ministério Público da União
Assunto: Projeto  Curso  de  Ingresso  e  Vitaliciamento  elaborado  pela  Escola  Superior  do 
Ministério Público da União – ESMPU com vistas à formação inicial de novos membros do 
Ministério Público Federal, e que constitui etapa obrigatória do estágio probatório do cargo de 
Procurador da República, conforme o disposto do art. 93, IV c/c art. 129, §4º da Constituição  
Federal.
Decisão: A 2ª  Câmara  por  unanimidade  acolhe  as  considerações  feitas  pela  Dra.  Julieta 
Elizabeth Fajardo de Albuquerque Cavalcanti e pela Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos que 
proferiu voto complementar. A 2ª Câmara parabeniza a ESMPU, na pessoa de seu Diretor-
Geral  Nicolao  Dino  de  Castro  e  Costa  Neto,  pelo  projeto  do  Curso  de  Ingresso  e  
Vitaliciamento,  na  mesma  oportunidade  em que  sugere  à  Escola  Superior  do  Ministério 
Público União que o curso de formação inicial  de novos membros do Ministério Público 
Federal tenha como diretriz de todos os módulos que o direito penal é instrumento de garantia  
e de proteção de direitos humanos.

7. Procedimento nº 1.00.000.015117/2011-01 – Voto 2824/2011
Relatora: Mônica Nicida Garcia
Interessado: Procuradoria da República no Distrito Federal
Procuradora Oficiante: Anna Carolina Resende de Azevedo Maia
Participantes:  Paulo  Ricardo de  Souza  Cardoso,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  da 
Dívida  Ativa  da  União;  Carlos  Occaso,  Subsecretário  de  Arrecadação  e  Atendimento  da  
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Receita  Federal  do  Brasil;  Aylton  Dutra  Leal,  Chefe  da  Assessoria  da  Subsecretaria  de  
Arrecadação  e  Atendimento  da  Receita  Federal  do  Brasil;  Delegado  de  Polícia  Federal  
Cláudio  Ferreira  Gomes,  Coordenador-Geral  de  Polícia  Fazendária.  Ausente  a  Advocacia 
Geral da União.
Ementa: 
PROCEDIMENTO  DE  COORDENAÇÃO  (LC Nº  75/93,  ART.  62,  I).  PEDIDO  DE 
REALIZAÇÃO  DE  TRABALHO  COORDENADO  EM  INQUÉRITO  CIVIL  E 
INQUÉRITOS POLICIAIS CORRELATOS.
1. Procedimento instaurado a partir de solicitação de  Procuradora da República no sentido da  
realização de trabalho coordenado na investigação em curso em  apontado Inquérito Civil e  
nos inquéritos policiais correlatos.
2. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão, nos exatos termos do inciso I, do art. 62, 
da  Lei  Complementar  nº  75/93,  “promover  a  integração  e  a  coordenação  dos  órgãos 
institucionais  que  atuem  em  ofícios  ligados  ao  setor  de  sua  competência,  observado  o 
princípio da independência funcional”.
3. Acolhimento da proposta.
Decisão: A 2ª  Câmara  acolhe  a  representação  feita  e  decide  sugerir  à  Receita  Federal  a  
criação de um Grupo de Trabalho,  por  meio de Termo de Cooperação,  com indicação de  
membros  em número  paritário  para  definir  de  uma rotina  específica  a  ser  observada  nas 
representações para fins penais envolvendo fraudes por meio de títulos da dívida pública.  
Além disso,  a  Câmara decide  indicar  um dos seus  membros participantes  nesse  GT para 
integrar concomitantemente o Grupo Interinstitucional já em andamento no âmbito cível, do 
qual participa a Procuradora representante. 

Brasília-DF, 05 de dezembro de 2011.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora

Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Subprocuradora-Geral da República

Titular

Elizeta Maria de Paiva Ramos
Subprocuradora-Geral da República

Titular

Mônica Nicida Garcia
Procurador Regional da República

Suplente

Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Procurador Regional da República

Suplente

Douglas Fischer
Procurador Regional da República

Suplente
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