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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 061ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF),  04 de março de 2013.
Início e término: Das 15h30 às 18h00.

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

1. Criação do GT para acompanhamento do Fórum Permanente de Acompanhamento do Sistema 
Penitenciário Nacional
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Dra Raquel Dodge foi designada pelo Procurador-Geral da República para participar da quarta 
reunião  do  Conselho  da  Justiça  Federal  (CJF)  sobre  o  desenvolvimento  do  Fórum Permanente  de 
Acompanhamento do Sistema Penitenciário Nacional, realizada em Porto Velho/RO. O MPF tem direito 
a quatro votos, havendo necessidade de designação de quatro membros para formar uma comissão de 
representantes da Instituição. O Fórum do Sistema Penitenciário Federal é coordenado pelo Conselho da 
Justiça  Federal,  sendo  integrado  pelos  Juízes  Federais  Corregedores  dos  Presídios  Federais,  pelos 
Diretores dos Presídios Federais e por representantes do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 
do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU). Durante as reuniões do 
Fórum,  são  aprovados  enunciados  e  recomendações,  planos  de  gestão  e  propostas  de  alterações 
legislativas, de modo que é de capital importância para os interesses da instituição a participação do 
MPF com seus quatro votos.  Dra.  Raquel Dodge propôs ao PGR que os representantes do MPF no 
Fórum sejam designados pela 2ª  CCR e tenham ligação com o GT Execução Penal,  previsto como 
prioritário no “XII Encontro Nacional da 2ª Câmara”, realizado nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 
2012, em Brasília/DF. Dra. Luiza Frischeisen opinou que, embora se comuniquem, os dois grupos têm 
papéis diferentes, por isso sugeriu que os membros de ambos sejam pessoas diferentes. 
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por unanimidade,  decidiu publicar  edital,  com prazo até 19 de março,  para  
inscrição dos interessados em participar da comissão que irá representar o MPF no Fórum Permanente de 
Acompanhamento  do  Sistema  Penitenciário  Nacional.  Poderão  inscrever-se  membros  do  MPF com 
atuação  nos  processos  relacionados  com a  execução  penal,  atuantes  nos  presídios  de  Mossoró/RN, 
Catanduva/PR, Campo Grande/MS e Porto Velho/RO. Um membro da 2ª CCR será o responsável pela 
coordenação dos trabalhos, tendo sido nomeado o Dr. Oswaldo Silva para esse mister.

2. Grupo de Trabalho sobre Execução Penal
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Paralelamente  à  discussão  sobre  a  representação  do  MPF  no  Fórum  Permanente  de 
Acompanhamento  do  Sistema  Penitenciário  Nacional,  foi  também proposta  a  criação  do  Grupo  de 
Trabalho sobre Execução Penal, previsto como prioritário entre os Temas Processuais debatidos no “XII 
Encontro Nacional da 2ª Câmara”, realizado nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2012, em Brasília/DF, 
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inclusive considerando o momento atual em que há uma proposta no Senado Federal para revisão da Lei 
de Execução Penal.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, de acordo com as prioridades e estratégias debatidas no “XI  
Encontro  Nacional  da  2ª  Câmara”  decidiu  criar  o  Grupo  de  Trabalho  sobre  execução  Penal, 
determinando a publicação de edital, com prazo até o dia 22 de março, para inscrição dos interessados  
em participar do referido GT.

3. Proposta de Edição de Enunciado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Edição do Enunciado nº 47 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.
Enunciado nº 47: 
A persecução penal dos crimes sexuais contra vulnerável (capítulo II do título VI da parte especial do  
Código Penal), por si só, não é de atribuição do Ministério Público Federal, salvo se cometidos a bordo 
de navio ou aeronave, ou incidir em outra hipótese especifica de competência federal ou tiver conexão 
com crime federal.
Precedentes:  1.15.002.000102/2012-79;  1.34.004.001135/2012-61;  1.34.004.001228/2012-95; 
1.34.004.001304/2012-62; 1.34.001.005188/2012-81, entre outros.
(2ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)
Decisão: O Colegiado da 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou o texto do Enunciado nº 47.
 

4. Proposta de Edição de Enunciado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Edição do Enunciado nº 48 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.
Enunciado nº 48: 
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal do crime de obtenção fraudulenta de 
financiamento em instituição financeira para aquisição de automóvel, tipificado no artigo 19 da Lei nº  
7.492/86.
Precedentes: 1.00.000.008902/2012-81;  1.00.000.008878/2012-80;  0003211-32.2012.403.6102; 
0007962-62.2012.4.03.6102; 000521372.2012.403.6102; 0004155-34.2012.403.6102,  entre outros.
(2ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)
Decisão: O Colegiado da 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou o texto do Enunciado nº 48.

5. Proposta de Edição de Enunciado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Edição do Enunciado nº 49 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.
Enunciado nº 49: 
Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para 
a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da 
conduta.
Precedentes:  1.15.000.000479/2007-81,  1.13.000.001811/2008-80,  1.20.001.000144/2010-98, 
1.20.001.000184/2010-30, 1.00.000.003238/2011-01, 1.00.000.003426/2011-21, entre outros.
(2ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)
Decisão:  O Colegiado da 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou o texto do Enunciado nº 49.

6. Procedimento nº 1.00.000.001082/2013-87
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Dra. Raquel Dodge apresentou a pauta de discussões do “I Encontro Regional Criminal da 3ª 
Região”, a ser realizado no dia 11 e 12 de março de 2013, em São Paulo. A referida pauta passa a ser um  
anexo da presente Ata. 
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Decisão:   A 2ª  Câmara,  por unanimidade,  aprovou a  pauta do I  Encontro Regional  Criminal  da 3ª 
Região”.

7. Procedimento nº 1.00.000.012835/2012-07
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Cuida-se do  Memorando-Circular/MPF/PGR/SG nº  11  de  14  de  fevereiro  de  2013,  que 
encaminha os formulários que tratam da reprogramação orçamentária da 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão referente ao exercício de 2013, para preenchimento e devolução até 12 de março de 2013. No 
Memorando, foi informado que quaisquer acréscimos aos referenciais monetários indicados deverão ser 
justificados, sendo possível sua análise somente após a aprovação da Lei Orçamentária Anual para 2013 
(LOA/2013) e a divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, prevista para o 
vigésimo segundo dia após o encerramento do bimestre (22 de março de 2013).
Decisão: O Colegiado da 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a reprogramação orçamentária.

8. Procedimento nº 1.00.000.003110/2013-09
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Dra.  Raquel  Dodge expôs a Programação Orçamentária para  2014,  considerando todas  as 
atividades desenvolvidas pela 2ª Câmara, inclusive as estruturas para descentralização da Coordenação 
nas cinco Procuradorias Regionais da República, as estruturas para os Grupos de Controle Externo da  
Atividade Policial nos estados e as Centrais de Penas Alternativas, também nos estados. A elaboração da 
Proposta foi encaminhada por meio do Memorando-Circular/MPF/PGR/SG/Nº 13, de 18 de fevereiro de 
2013, comdata-prazo para elaboração até 14/03/2013. 
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou o Projeto Orçamentário para 2014.

9. Procedimento nº 1.00.000.015429/2012-98 
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Trata-se de procedimento administrativo, que encaminha relatório final da ação 05  
da ENCCLA, cujo objetivo é “promover um diagnóstico acerca dos fundos de arrecadação e  
administração de bens, valores e direitos oriundos de práticas ilícitas, identificando: o tipo de 
legislação;  a  origem dos valores,  bens e direitos;  os  valores,  bens e direitos  arrecadados;  
possíveis  beneficiários  do  Fundo  e  seu  administrador/responsável”  (fl.  05).  Nos 
encaminhamentos 1, 3 e 6, a ação 05 da ENCCLA sugeriu o seguinte: i) que o Conselho Nacional 
do Ministério Público – CNMP emita ao administrativo no sentido de orientar os membros dos 
Ministérios Públicos a postularem, em caráter cautelar, a alienação dos bens apreendidos no intuito  
de preservar os valores; ii) que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ avalie a criação de uma 
estrutura de apoio administrativa específica para gerenciar a administração e o leilão judicial dos 
bens apreendidos com o intuito de preservar os valores correspondentes; iii) que o Ministério da 
Justiça  envide  esforços  para  que  o  orçamento  do  Fundo  Nacional  Antidrogas  não  sofra 
constrangimento, pois várias ações do Fundo dão suporte à execução do Plano de Enfrentamento, 
como combate ao tráfico de drogas,  tratamento de usuários e prevenção ao uso.  Instado a se 
manifestar  acerca  dos  referidos  encaminhamentos,  o  GT-CEAP ponderou que  “não basta, 
assim, que os membros do Ministério Público sejam incentivados a aviarem requerimentos de 
alienação  antecipadas  de  bens.  Mais  do  que  isso.  É  necessário  que,  durante  o  
sequestro/arresto  de  tais  bens,  sejam  efetivadas  medidas  para  sua  preservação  e 
administração, com o condão de se conseguir auferir,  a partir de tais bens, montantes que  
beneficiário à União (ou ofendido), em caso de condenação, ou ao próprio acusado, em caso  
de absolvição. E, sendo o parquet  o principal ator da persecução penal, cabe a ele também 
zelar  pelo  patrimônio apreendido” (fl.  300).  Assim,  solicitou “a  criação de um subgrupo, 
composto por no máximo 5 membros, ligado ao Grupo de Trabalho sobre controle externo da 
atividade  policial,  com o  condão  de,  no  prazo  máximo  de  um ano,  elaborar  um roteiro  
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(manual  de  atuação)  sobre  medidas  cautelares  reais,  especialmente  no  que  concerne  à 
administração,  alienação  de  bens  e  persecução  financeira,  com a  devida  apresentação  de 
estudos  e  boas  práticas  sobre  o  tema”  (fls.  300/301).   Considerando  os  encaminhamentos 
mencionados  e  a  pertinência  da  criação  de  um subgrupo  ligado  ao  GT sobre  controle  externo  da 
atividade policial, submeto a questão a esta Câmara, para análise e aprovação.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve acolher a sugestão, nos termos do voto da Relatora,  
comissionando a confecção desse  roteiro à próxima composição do Grupo de Trabalho do Controle 
Externo da Atividade Policial, que será designada oportunamente.

10. Procedimento nº 1.00.000.011135/2012-97
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Relatório do Coordenador do Grupo de Trabalho Intercameral  sobre Violação de Direitos 
Indígenas (Portaria nº 52, de 14/09/2012). Inspeção em terra indígena no interior de Rondônia.
Decisão: A 2ª  CCR,  por unanimidade,  resolveu oficiar ao Promotor Natural  para que informe, com 
urgência, sobre as providências adotadas em relação ao ilícito apurado, conforme relatório.

11. Procedimento nº 1.29.000.000272/2012-69
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Trata-se de Consulta formulada a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão pelo 
Procurador  da  República  Felipe  Souza,  solicitando  orientação  sobre  qual  deve  ser  a  
destinação  dada  aos  processos  eletrônicos. Pelo  que  foi  exposto  pelo  consulente,  os 
documentos  que instruem o Procedimento Administrativo nº  1.29.000.000272/2013-69 são 
documentos avulsos que foram digitalizados e carregados no Inquérito Policial eletrônico nº 
5004711-05.2010.404.7100/RS, arquivado na 3ª Vara Criminal Federal de Porto Alegre, tendo 
sido devolvidos ao Ministério Público Federal e autuados nos presentes autos. Os documentos 
em questão integram o inquérito policial e com ele devem ser arquivados, após informações à  
Polícia Federal, para a finalidade de dar baixa em sua base de dados. No Ministério Público 
Federal, só devem ser arquivados os autos das investigações conduzidas pelos Procuradores  
da República. Assim, devolvam-se os autos ao Procurador da República Felipe Souza, na Procuradoria 
da República no Rio Grande do Sul, com nossas homenagens. 
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu responder à consulta nos termos do voto da Relatora.

12. Reunião do Grupo de Peritos sobre Crimes Cibernéticos.
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto:  Participação  do Subprocurador-Geral  da  República  Dr.  Oswaldo José  Barbosa Silva e  da 
Procuradora da República em São Paulo, Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva, por designação do 
Procurador-Geral da República, na “Segunda Reunião do Grupo de Peritos sobre Crimes Cibernéticos”, 
realizada em Viena, de 25 a 28 de fevereiro de 2013. Segundo o Dr. Oswaldo Silva, que fez um relato  
verbal  sobre  os trabalhos, os crimes que interessam ao  United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) são os seguintes: fraude bancária, pedofilia, invasão de privacidade para obtenção de dados 
pessoais e violação a direito autoral (pirataria em geral). Dr. Oswaldo opinou pelo encaminhamento de 
sugestão ao PGR, para que o MPF seja ouvido em todos os casos que envolva multilateralidade. 
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência  do relato do Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
sobre sua participação na “Segunda Reunião do Grupo de Peritos sobre Crimes Cibernéticos” e  da 
informação de que prosperou a proposta brasileira para que a Organização das Nações Unidas (ONU) 
assuma  o  projeto  de  uma  convenção  mundial  sobre  crimes  cibernéticos.  O  passo  seguinte  para 
atingimento desse objetivo foi dado com a remessa do relatório dos peritos ao órgão responsável. A 2ª  
Câmara  decidiu  também  parabenizar  os  designados  por  sua  atuação  nos  seus  ofícios  designados,  
encaminhando-se  ofício  nesse  sentido  à   Procuradora da  República  em São  Paulo,  Melissa  Garcia 
Blagitz de Abreu e Silva.
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13. Elaboração  ou  exame  de  tratados  ou  convenções  internacionais  cujo  objeto  seja  a  repressão 
criminal. Colaboração do Ministério Público Federal.
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto 1:  O Ministério das Relações Exteriores, quando se trata de elaboração ou exame de tratado 
internacional  sobre  crimes,  tem por  hábito  ouvir  apenas  o  Ministério  da  Justiça.  Propõe-se  que  o 
Procurador-Geral da República intervenha perante o Ministro das Relações Exteriores, para que o MPF 
também seja chamado a colaborar na elaboração ou exame de tratados ou convenções internacionais 
cujo objeto seja a repressão criminal.
Assunto  2:  A 2ª  Câmara  estabelecerá  relação  institucional  direta  com  o  Departamento  de  Polícia 
Federal,  com a Coordenação-Geral de Combate a Ilícitos Transnacionais do Ministério das Relações 
Exteriores  (COCIT),  com  o  Departamento  de  Recuperação  de  Ativos  e  Cooperação  Jurídica 
Internacional  do  Ministério  da  Justiça  (DRCI)  e  com  o  Gabinete  de  Segurança  Institucional  da 
Presidência da República, com o propósito de tratar das questões relacionadas com o tema.
Decisão:  A 2ª CCR, por unanimidade, acolheu a proposta de emenda constitucional sugerida pelo Dr. 
Oswaldo Silva,  a  ser  elaborada com auxílio  da  Assessoria de Cooperação Jurídica  Internacional  da 
Procuradoria Geral da República (ASCJI), que também deverá fazer as primeiras tratativas.

14. Procedimento Administrativo nº 1.00.000.002288/2013-24
Relatório Geral da Correição Ordinária realizada pela Corregedoria Geral do MPF, em 2012, na  
PR/PI e na PRM de Picos. Relatório encaminhado para conhecimento da 2ª CCR.
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: O Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão, 
encaminhou a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação e  Revisão  do MPF o Relatório Geral  da  Correição 
Ordinária, realizada na Procuradoria da República do Piauí e na Procuradoria da República no Município 
de Picos, no período de 16 a 19 de abril de 2012. O referido relatório contém a síntese dos Relatórios 
Individuais  e  das  retificações  e  complementações  relativas  à  Correição,  tendo  sido  aprovado  pelo 
Despacho CMPF nº 56/2013, de 06 de fevereiro de 2013.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou conhecimento do relatório de inspeção, e reiterará o 
pedido de adoção de providências para corrigir as necessidades, junto ao Procurador-Geral da República, 
determinando o seu arquivamento. Impedido de se manisfestar o Dr. Carlos Vilhena, uma vez que fez 
parte da equipe de Correição.

15. Processo MPF nº 1.00.000.005241/2011-51
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Apresentação do Plano de Trabalho para o período de 2012/2013 do Grupo de Trabalho sobre 
Crimes Cibernéticos da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, acolheu o voto do relator no sentido de solicitar ao Grupo de 
Trabalho sobre Crimes Cibernéticos que complemente o Plano de Trabalho na forma indicada no voto do 
Relator.

16. Processo MPF nº 1.00.000.003190/2012-11
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto:  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  nesta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e 
Revisão, no âmbito de suas atribuições relativas ao Controle Externo da Atividade Policial, versando 
sobre proposta de recomendação, a ser expedida pelos Coordenadores Criminais/Grupos de Controle 
Externo da Atividade Policial  nos  Estados e  dirigida às  respectivas  Superintendências  Regionais da 
Polícia Federal, no sentido de orientar a atuação dos Delegados de Polícia relativa à concessão de fiança.  
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Ficou deliberado, na Sessão de Coordenação nº 52, realizada em 01 de outubro de 2012, que o conteúdo 
do documento de fls.  3/6 não deve ser formulado como recomendação,  mas como comunicação de 
critérios que o MPF há de observar sempre que tiver que examinar, em autos de inquérito policial, a  
concessão de fianças. Desse modo, os autos foram devolvidos à origem para adequação do documento. 
Retornaram os autos após a adequação da redação do documento.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, acolheu a sugestão, nos termos do voto do Relator, que será 
encaminhada aos integrantes dos Grupos de Controle Externo da Atividade Policial nos estados, por 
meio de ofício-circular.

17. Procedimento nº 1.18.000.002184/2011-13
Interessado: Procuradoria da República em Goiás 
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Assunto: Trata-se  de  sugestão  feita  pelo  Procurador  da  República  em  Goiás  (PR/GO),  Daniel  de 
Resende Salgado,  para que “...a  2ª  Câmara de Coordenação e  Revisão,  por meio de seu grupo de 
trabalho sobre Controle Externo da Atividade Policial,  recomende às demais unidades do Ministério 
Público Federal que verifique (nas inspeções ordinárias ou em procedimentos a serem instaurados) se a 
Portaria  Interministerial  nº  4.226/2010,  que  prevê  diretrizes  para  o  uso  da  força  pelos  agentes  de 
segurança pública, é observada e implementada pelas Superintendências Regionais da Polícia Federal e 
da Polícia Rodoviária Federal”.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, acolhe a sugestão, nos termos do voto do relator, que será  
difundida aos  Grupos de Controle Externo da Atividade Policial nos estados, por meio de ofício-circular.

18. Procedimento nº 1.00.000.017613/2012-72
Interessado: Procuradoria da República no Paraná
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa: Coordenação. Procedimento Administrativo. Solicitação à 2ª CCR de informações acerca da 
padronização das diligências nos inquéritos policiais que versam sobre os delitos referentes à ordem 
tributária,  quando o contribuinte opta pelo parcelamento do débito,  para instrução de inquérito civil  
público em curso na origem. Sugestão pelo Relator no sentido de que o Colegiado informe ao colega  
oficiante o conteúdo e a tramitação atual da proposta de minuta de Termo de Cooperação Técnica a ser  
firmado entre o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, sugerida pela 2ª CCR/MPF e encaminhada, para aprovação, ao Procurador-
Geral da República.
Decisão:  A 2ª Câmara,  por unanimidade,  está  de acordo com a expedição do ofício sugerido pelo  
Relator ao Procurador da República consulente.

19. Dr.  Carlos  Alberto  Carvalho  de  Vilhena  Coelho  fez  consignar  nesta  ata  o  registro  do  seu 
agradecimento ao Analista Processual,  Geraldo Barbosa Filho,  pelo bom trabalho desenvolvido 
enquanto fez parte de sua equipe de Assessores. 

Brasília-DF, 04 de março de 2013.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora 

José Bonifácio Borges de Andrada
Subprocurador-Geral da República

Titular

Oswaldo José Barbosa Silva
Subprocurador-Geral da República

Titular
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Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Procurador Regional da República da 1ª Região

Suplente

Carlos Augusto da Silva Cazarre
Procurador Regional da República da 4ª Região

Suplente

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Procuradora Regional da República da 3ª Região

Suplente
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