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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 060ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF),  04 de fevereiro de 2013.
Início e término: Das 15h00 às  15h15.

Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2013, em sessão realizada na Sala de Reuniões, presentes os  
titulares,  Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e Dr. Oswaldo José Barbosa Silva, os  suplentes Dr. Carlos 
Alberto Carvalho de Vilhena Coelho e  Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré,  a 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal deliberou sobre os seguintes temas: 

 
1. Procedimento nº 1.00.000.000142/2013-44

Interessado: Procuradoria da República em Santa Catarina
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto:  Cuida-se  de  procedimento  administrativo,  instaurado a  partir  de  ofício  encaminhado pelo 
Procurador  da  República  ANDERSON  LODETTI  CUNHA DE  OLIVEIRA,  da  Procuradoria  da 
República no Estado de Santa Catarina, requerendo providências que disciplinem uma rotina para a 
atuação em procedimento ou processo que tramita sob sigilo, em especial para evitar que informações 
neles  contidas  deixem  de  ser  utilizadas  em  outros  processos  que  porventura  apuram  fatos 
correlacionados  e  assim  possibilitar  a  observância  do  devido  processo  legal.  Relata  o  Procurador 
oficiante  a  ocorrência  de  um caso  em que  o  omissão  de  informações  em relação  a  existência  de 
procedimento criminal e de medidas neles já adotadas ocasionou a análise equivocada em ação judicial 
apuradora dos mesmos fatos, gerando, inclusive, a absolvição de um do autores do crime, em completa 
dissonância com as provas já colhidas em procedimento que tramitava sob sigilo.
Noticia, ainda, que esta “preocupação já foi externada a essa Egrégia Câmara de Coordenação e Revisão, 
em 2008, através do Ofício nº 410/2008-PRM-FB/PR, por esse mesmo signatário”, conforme documento 
anexo.
Decisão:  A 2ª Câmara, por sua Coordenadora, entrará em contato com o comitê gestor do único, para 
verificar a possibilidade de evitar que situações semelhantes se repitam.

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2013.
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