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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 062ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF),  18 de março de 2013.
Início e término: Das 09h00 às 13h00.

Aos dezoito 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. Reunião Intercameral para definir objeto para atuação conjunta entre a 2ª, 4ª e 5ª CCR e a PFDC
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Situação das águas brasileiras 
Presentes:  Carlos Alberto de  Oliveira  Lima,  Secretário  Executivo da 5ª  Câmara  de  Coordenação e 
Revisão, representando a Dra. Denise Vinci Túlio, Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora 
da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; Dr. Mário Gisi, Subprocurador-
Geral da República e Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão; Sandra Akemi Shinada 
Kishi, Procuradora Regional da República da 3ª Região e Coordenadora do GT-Águas; Adriana Zawada 
Melo,  Procuradora  Regional  da  República  da  4ª  Região  e  membro  suplente  do  GT-Águas,  e 
representante do MPF no Conselho Nacional de Recursos Hídricos; Rodrigo da Costa Lines, Procurador 
da República  no Rio de Janeiro e  membro do GT-Águas;  Maria Rezende  Capucci,  Procuradora da 
República e membro do GT-Águas; Adriana Farias, Procuradora Regional da República da 2ª Região;  
José Rômulo Silva Almeida, Procurador da República em Sergipe; Caroline R. Queiroz, Procuradora da 
República na Bahia; Sheila T. Meyer, Analista Pericial em Engenharia Sanitária, da Procuradoria da 
República  no Rio de Janeiro;  Adailton Ramos do Nascimento,  Procurador da República  em Minas 
Gerais; Antonio José Donizetti Molina Dahoria, Procurador da República em São Paulo
Decisão: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão decidiu, por unanimidade, firmar atuação conjunta com 
a 4ª e a 5ª CCR e com a PFDC, na matéria objeto da reunião, bem como instituir o GT-Poluição das 
Águas, devendo ser escolhidos dois ou mais casos para serem objeto de atuação integrada no decorrer de 
um ano.

2. Calendário de eventos a serem realizados pela 2ª Câmara 
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Proposta  de  calendário  de  eventos  da  2ª  CCR para  o  ano de 2013:  I  Encontro  Regional 
Criminal da 1ª Região, em data a ser oportunamente divulgada; I Encontro Regional Criminal da 2ª 
Região, nos dias 17 e 18 de junho, no Rio de Janeiro; I Encontro Regional Criminal da 5ª Região, nos 
dias 12 e 13 de agosto, em Recife; e,  XIII Encontro Nacional da 2ª CCR, nos dias 16, 17 e 18 de  
setembro, em Brasília.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou o calendário de eventos a serem realizados pela 2ª  
CCR no decorrer do ano de 2013 e decidiu enviar ofício ao Procurador-Geral da República, solicitando 
autorização para a realização dos eventos, bem como expedir ofícios-circulares para os membros da 1ª,  
2ª  e  5ª  Região,  solicitando o envio de  sugestão  de  temas  para  os  respectivos  Encontros  Criminais 
Regionais. 
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3. I Encontro Regional Criminal da 1ª Região, a ser realizado em Belo Horizonte
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a realização do I Encontro Regional Criminal da 1ª 
Região, em data a ser oportunamente divulgada.

4. Homologação da política criminal para a 3ª Região 
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Dra. Raquel Dodge apresentou a política criminal para a 3ª Região, definida no I Encontro 
Regional Criminal da 3ª Região, realizado em São Paulo, nos dias 11 e 12 de março de 2013.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, decidiu homologar  formalmente o documento, cuja redação 
final será oportunamente encaminhada.

5. Aprovação  do  protocolo  de  proteção  institucional  contra  crimes  praticados  pela  internet 
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, decidiu aprovar o protocolo de proteção institucional contra 
crimes  praticados  pela  internet,  apresentado  pelos  integrantes  da  Mesa  4  no  I  Encontro  Regional  
Criminal da 3ª Região.

6. Descaminho. Necessidade de Constituição Definitiva do Crédito Tributária.
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: O Subprocurador-Geral  Washington  Bolívar  de  Brito  Junior  encaminha seu  entendimento 
contrário à necessidade de constituição definitiva do crédito tributário antes de iniciar a persecução penal  
do crime de descaminho e solicita manifestação da Coordenação da 2ª Câmara sobre este tema.
Presentes:  Subprocurador-Geral  da  República  Washington  Bolívar  de  Britto  Junior;  Delegados  de 
Polícia Federal Oslain Campos de Santana (Diretor de Combate ao Crime Organizado), Bráulio Cézar 
Gailoni e Fernando Queiroz Segovia.
Debates:  Dr. Washington agradeceu a atenção da 2ª CCR. Relata que recebeu um HC e, diante dos 
reflexos que a jurisprudência do STJ traz,  particularmente afetando a atuação do MPF e da Polícia 
Federal, entendeu por bem trazer à questão à 2ª CCR, para refletir e traçar diretriz, que seja um norte  
para aqueles que estão na linha de frente, recebendo processos. O caso é o seguinte: foram apreendidas  
pela Receita Federal 25 aeronaves. Grandes empresários estavam se utilizando da contratação de … 
dessas  aeronaves,  que possuem nome fantasia  de fachada.  No caso específico,  foram 25 aeronaves 
apreendidas pela Receita Federal. Deram perdimento. Duas dessas aeronaves já estão sendo utilizadas  
pela Receita Federal. Uma delas recebeu liberação pela Justiça Federal. Porém, foi tomada providência  
criminal. A Procuradoria da República de Campinas requisitou a instauração de inquérito policial, o que 
gerou impetração de HC no TRF-3ª Região, que foi denegado, com base na tese de que o ajuizamento de 
ação penal  no crime de descaminho independe de lançamento definitivo do crédito tributário.  Esse 
expediente  vem  sendo  utilizado  não  apenas  nesses  casos.  Verificou-se  que  há  jurisprudência  se 
consolidando no STJ no sentido de que nos crimes de descaminho se exige, não apenas para a ação 
penal, mas para o inquérito policial, a constituição definitiva do crédito tributário. A autoridade policial e 
o MP, prevalecendo essa jurisprudência, teriam que aguardar todo o procedimento administrativo fiscal, 
que é longo e termina com pedimento. O MPF e a Polícia Federal estariam impedidos de atuar: a Polícia,  
ao lavrar o flagrante ou instaurar inquérito por portaria; e o próprio MPF, ao requisitar a instauração de 
inquérito policial,  enquanto não esgotada a esfera administrativa fiscal. Está evidenciado um grande 
risco, haja vista que o MPF e a Polícia federal estariam passíveis de responder pelo crime de abuso de  
autoridade, se lavrado um inquérito policial ou requisitada a instauração deste. A meu ver, a Justiça está 
se precipitando naquilo que é investigação. O inquérito policial é investigativo. Ainda que se admita que 
no caso da ação penal se pudesse aguardar a conclusão do procedimento administrativo fiscal, pois a 
ocorrência  de descaminho pode ser  derrubada,  estender  essa  exigência  no  inquérito  policial  estaria 
havendo abuso da magistratura. Assim, foi oportuno dar ciência à Polícia Federal. Foi explicado que a 
Diretoria Geral da Polícia Federal imediatamente encaminhou a questão ao Dr. Oslain. Formulado o 
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convite, o Delegado foi até o Gabinete do Dr. Washington, o qual provocou a 2ª CCR, diante do seu  
ofício específico na matéria criminal. Um caminho possível de solução seria a via judiciária, na qual o 
MPF, se a 2ª CCR assim entender, resistiria a essa corrente jurisprudencial, interpondo recurso cabíveis, 
em  defesa  das  prerrogativas  institucionais,  prevenindo  essa  situação,  já  que  os  membros  do  MPF 
estariam passíveis de responder pelo crime de abuso de autoridade. A jurisprudência do STJ é expressa  
(HC nº 31368/PR), no sentido de entender que o crime de descaminho é crime material (embora seja  
crime formal), não sendo possível a instauração de inquérito policial ou o ajuizamento de ação penal,  
enquanto não satisfeita a condição objetiva de punibilidade. Dr. Washington opinou pelo desprovimento 
do RHC e, perdendo o recurso, vai interpor embargos declaratórios, para prequestionar a matéria para ir 
até o STF. A causa aqui parece que tem a ver com o ofício institucional dessas duas instituições. O que 
preocupa não é a questão fazendária em si mesma, sem menosprezar essa questão, mas o potencial 
ofensivo de um crime tributário, conquanto afete toda a sociedade, a preocupação maior é com relação 
ao sentimento de impunidade que situações  como essa  trazem para  a  sociedade.  Dr.  Oslain melhor 
poderá dizer sobre as repercussões nefastas
Dr. Oswaldo: em relação ao HC nº 31368/PR, foi interposto RE. Vamos acompanhar e seguir neste 
recurso.
Dr. Oslain: é louvável a preocupação do Dr. Washington quanto à questão do descaminho. Preocupa a ele 
a situação prática de colegas que atuam nas fronteiras. Ao transportar mercadorias clandestinamente,  
preocupa bastante a situação de segurança dos policiais. No caso da sonegação fiscal, também preocupa 
o fato serem montadas verdadeiras organizações criminosas voltadas à sonegação. Alguns segmentos 
econômicos são dominados por empresas que praticam a sonegação fiscal, como o setor de frigoríficos, 
entre  outros.  Essas  empresas montam  um esquema.  O descaminho preocupa mais  pela  questão da 
segurança dos policiais nas suas atuações. 
Dr. Fernando: relembra que quando a autoridade policial recebe a comunicação de crime, não quer dizer  
que há crime, ou não. Cercar o Estado de tentar verificar a regularidade de um fato é preocupante. Isso 
poderia trazer problemas, limitando as investigações.
Dr. Bráulio: cria-se mais uma condição de procedibilidade para a ação penal. A questão do rito tributário 
e o descaminho são situações diferentes. Se for aguardar um procedimento fiscal  que não vai gerar  
crédito tributário, mas perdimento, não tem como igualar a situação aos crimes tributários comuns. 
Dra. Luiza: Ministro Marco Aurélio Bellizze é novo, não vem da área federal. Vale a pena esclarecer aos 
juízes, por meio de uma reunião, por exemplo.
Dr. Oswaldo: A 2ª CCR montou um dossiê. Não é apenas o Min. Bellizze. Tem a Min. Maria Thereza,  
Min. Haroldo Rodrigues na 6ª Turma, entre outros. 
Dra. Luiza: tem o caso da Lei Maria da Penha, que a gente conseguiu reverter. Os Ministros não vêm da 
área  federal.  Pode  reverter  colocando a  realidade.  Se  tem crime organizado,  eu  apreendo diversas 
mercadorias e faço o quê? É crime organizado, quadrilha? Pode-se pensar em uma estratégia processual. 
Estava  analisando  o  HC.  Trazer  para  a  realidade  ajuda,  mas  como fazer  isso?  Conversar  com os  
Ministros, realizar Seminário? Quer dizer que posso ter quadrilha fazendo descaminho e aí posso ter  
inquérito policial. E nas demais situações? 
Dr. Oslain: Prende-se o caminhão, ou avião carregado de mercadorias.
Dra. Luiza: tem que ter noção de que isso que o Tribunal está fazendo vai ser aplicado em todos os 
casos.
Dr.  Cazarré:  muitos  problemas  vêm  da  4ª  região.  Nesse  ponto,  porém,  a  4  Região  está  bem.  O 
Desembargador Paulo Afonso analisa detidamente o contrabando/descaminho e diz porquê não se aplica 
a SV 24 nesse caso. A matéria ganhou corpo nessa questão porque a DPU começou a averbar essa tese e  
isso acabou chegando ao STJ. Mas isso perde a perspectiva do crime organizado. A falta de técnica desse 
tipo de decisão é absurda. Como abordar essa questão no STJ? Acho que tem que ter estratégia conjunta 
do MPF, da Polícia e da Receita Federal, do ponto de vista do Fisco. Devemos investir nisso, pois se o 
STF cair nessa tese, acabou. Quanto à preocupação do Dr. Washington, é compreensível. Mas enquanto 
não houver Súmula Vinculante eu continuo recorrendo.
Dr.  José Bonifácio:  Já  concertaram o ato  regulamentar?  Esse  ato  regulamentar “matava  a  cosia  no 
nascedouro”. Eu achava que a orientação era o que estava escrito na Súmula. Esta é vinculante, mas a 
jurisprudência não. A Súmula não pode ser esticada. Nem o STF fez uma Súmula além do que está  
escrito. Se o STJ vai além da Súmula, não dá para a Polícia ser “mais boazinha” do que o Tribunal.  
Excluindo a hipótese da Súmula, a Polícia tem que agir. São duas situações: o Delegado se esconde atrás  
da Súmula e a outra é a seguinte: a polícia é o levantador, e o MPF não vai bater se não houver bola na  
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rede. Não dá para fazer RE se a polícia não criou o incidente. Minha sugestão à Polícia é determinar que 
a atuação dos Delegados seja restrita e estrita no que diz a Súmula. A SV nº 24 está restrita aos incisos I  
a IV. O inciso V não entra. A jogada começa na Polícia. 
Dr.  Washington:  Creio que o caminho que pode conduzir  a  uma reflexão sobre  isso pode ser mais 
simples. Sob uma lógica procede: vamos resistir, com a Polícia Federal, lavrando os flagrantes, ainda 
que sejam impetrados diversos HCs. O MPF também vai resistir, vai requisitar inquérito policial, ainda 
que sobrevenham Hcs. Com a situação judicializada, em algum momento haverá reflexão. Mas existe  
outra estratégia, que me parece mais rápida e eficaz, que é o viés legislativo (levar a questão ao pessoal  
encarregado da Revisão do Código Penal). Mas a advocacia, às vezes, dá soluções criativas. Pode ser 
preparado um trabalho contributivo (um memorial in abstracto), abordando a questão em tese, e não em 
concreto, para dar ciência os Ministros, não apenas pontualmente ao relator, mas a todos de uma só vez, 
por meio de um estudo. A 2ª CCR conduziria essa jurisprudência, mostrando como eles estão julgando, e 
nós acrescentaríamos a experiência da Polícia Federal, os reflexos que isso traz, as investigações que  
estão acontecendo, na dimensão do crime organizado, para que os juízes entendam que não se trata da 
“formiguinha”, mas de situações que colocam em risco a ordem jurídica e social. Fica aí a sugestão, para 
que possamos atacar em três frentes: policial, institucional do MPF e nos processos (recorrendo). Seria  
produzido um documento, simultaneamente oferecido à Comissão Legislativa de Revisão do Código 
Penal e a todos os Ministros que compõem a 3ª Seção do STJ.
Dra. Luiza: os acórdãos se aplicam a valores pequenos. Esse esclarecimento seria importante.
Dr. Oswaldo: os dois casos que subiram no STF não vão ajudar, pois o prequestionamento não foi feito. 
Tem que prequestionar com base no princípio da isonomia,  no art.  129,  § 1º da CF, bem como no 
cumprimento da Súmula.
Ressaltou a pesquisa que a Dr. Raquel suscitou entre os procuradores, ressaltando que as decisões do 
STF são no sentido defendido pela Câmara. O STF não alterou sua orientação. Pede o envio de peças 
dos procuradores que estão resistindo a essa questão e artigos escritos por eles. vamos falar um a um, 
com os Ministros do STJ, ou será elaborado um memorial, com base nesse dossiê, para que o STF tenha 
dimensão da importância de ele manter a sua jurisprudência, mesmo com as decisões do STJ.
Dr. Oswaldo: encaminhar essa sugestão aos Procuradores da República. 
Dra. Raquel: malgrado as decisões desfavoráveis, vamos prequestionar a matéria desde a origem, para 
chegar  até  ao  STF.  Para  que  o  dossiê  tenha sentido  prático,  Dra.  Raquel  pediu  ao  Dr.  Oslain que 
elaborasse material com descrição da atuação prática dos Delegados da Polícia Federal na matéria. O 
leading case será o HC nº 31.368/PR, trazido pelo Dr. Washington, o qual se encarregou de dar um novo 
posicionamento à 2 CCR até o dia 30/03/2013.
Decisão: A 2ª CCR resolve acolher a sugestão do Dr. Washington, com os acréscimos do Dr. Oswaldo e 
do Dr. Bonifácio, no sentido de que a Súmula Vinculante nº 24 tem que ser interpretada restritivamente e 
que a mudança de jurisprudência deve ser construída organicamente, desde a 1ª instância. Ademais, a 2ª 
CCR convida o Dr.  Washington a auxiliar  na elaboração desse  material  e  agradece a  presença  dos 
representantes da Polícia Federal. Por fim, ressaltando a relevância do Encontro Temático realizado em 
Foz  do  Iguaçu,  onde  foi  acentuada  a  importância  da  atuação  do  MPF  no  âmbito  do 
contrabando/descaminho, com foco na atuação das quadrilhas, a 2ª CCR agendou nova reunião para o 
dia 08/04, para tratar do tema das quadrilhas que praticam contrabando e descaminho.

7. Encerramento do mandato dos membros do GTCEAP
Assunto: Análise da sugestão de transformar o GTCEAP em Comissão Permanente de Assessoramento 
da 2ª CCR
Presente: Dr. Daniel de Resende Salgado, Procurador da República do Estado de Goiás
Decisão:  a 2ª CCR, por unanimidade, resolveu acolher a proposta do GT e aprovar a criação de um 
Órgão de Assessoramento Permanente sobre o Controle Externo da Atividade Policial, cuja composição 
e forma de atuação serão oportunamente deliberadas. 

8. Procedimento nº 1.00.000.002100/2013-48
Interessado: Procuradoria da República em Santa Catarina
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto:  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pelo 
Procurador da República Thiago dos Santos Luz, da Procuradoria da República no Município de Teófilo 
Otoni/MG,  contendo  relatório,  em  mídia,  sobre  o  Estágio  (Pasantía)  “Refuerzo  institucional  entre  
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Fiscalías em materia de cooperación internacional em lucha contra el tráfico de drogas” no âmbito do 
Projeto AMERIPOL-UE, ocorrido em Bogotá, Colômbia, de 26 a 30 de novembro de 2012.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência do relatório encaminhado.

9. Procedimento nº 1.00.000.002289/2013-79
Interessado: Caorregedoria do Ministério Público Federal 
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto:  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela 
Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão, instruído com 
cópias do Despacho CMPF nº 58/2013, de 6 de fevereiro de 2013, e do Relatório Geral da Correição 
Ordinária,  que  contém  a  síntese  dos  Relatórios  Individuais  e  das  retificações  e  complementações 
relativas  à  correição  ordinária  realizada  nos  gabinetes  dos  membros  lotados  na  Procuradoria  da 
República no Estado de Pernambuco e PRMs vinculadas no período de 21 a 24 de maio de 2012. O 
referido  expediente  encaminha,  ainda,  ofício  da  chefia  administrativa  da  PR/PE,  que  relaciona  as 
demandas consideradas prioritárias pela unidade correicionada, solicitando especial atenção para os itens 
relativos  às  dificuldades  e  sugestões  consolidadas  no  relatório  da  mencionada  correição  ordinária.  
Inclua-se o presente procedimento em pauta, para cientificação e análise do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência dos documentos encaminhados.

10. Procedimento nº 1.30.001.005777/2012-16
Interessado: Procuradoria da República no Rio de Janeiro
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de Representação formulada por 
Ramon Rincon, requerendo que a autoridade competente registre nos autos resultantes em morte, sob 
qualquer alegação policial, o respectivo exame pericial, tendo em vista que, segundo o representante,  
80% (oitenta por cento) das mortes são decorrentes de execuções simuladas em autos de resistência.  
Pede, por fim, seja verificada a ocorrência de execução de pessoas, punindo-se os responsáveis pelos 
homicídios.  O Procurador  da  República  Luiz  Fernando  Vossa  Chagas  Lessa,  no  exame  das  peças 
constantes dos autos, entendeu que o pedido formulado diz respeito à atribuição funcional individual de 
cada membro do MPF, ou seja, à sua atuação em inquéritos e investigações instaurados em função de 
mortes suspeitas, falecendo, pois, ao GCEAP atribuição para atuar no presente feito. Ressaltou, ainda,  
que se trata de providência a ser feita em sede de controle difuso e não concentrado, motivo pelo qual 
determinou o arquivamento das presentes peças de informação (fl. 04v.).  Antes, contudo, da análise da 
promoção de arquivamento, sugere-se a remessa dos autos ao GT do Controle Externo da Atividade 
Policial da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para conhecimento, análise e sugestões acerca 
do  quanto  noticiado  e  requerido  inicialmente.  Com o retorno  dos  autos,  este  Colegiado  poderá  se 
pronunciará quanto à promoção de arquivamento, bem como em relação às providências eventualmente 
sugeridas pelo GT do Controle Externo da Atividade Policial.  Inclua-se o presente procedimento em 
pauta da Sessão de Coordenação, para análise da possibilidade de remessa dos autos ao   GT do Controle 
Externo da Atividade Policial.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a remessa dos autos ao GTCEAP, nos termos do voto 
do Relator.

11. Procedimento nº 1.00.000.002125/2013-41
Interessado: Procuradoria da República no Estado da Paraíba
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Presente: Dr. Daniel de Resende Salgado, Procurador da República no Estado de Goiás
Assunto: Representação da Associação Nacional dos Peritos Criminais-APCF e Recomendação enviada 
à Polícia Federal  em Goiás, com sugestões de tratativas junto à Direção Geral da Polícia Federal e  
disseminação às demais unidades do MPF.
Decisão: O Relator se deu por impedido, razão pela qual a 2ª CCR, por unanimidade, decidiu redistribuir 
os autos a novo relator.

12. Procedimento nº 1.00.000.002071/2013-14
Interessado: Procuradoria da República no Estado da Paraíba
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré

5



Assunto:  Cuida-se  de Procedimento Administrativo  instaurado a  partir  de  ofício  encaminhado pelo 
Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão, instruído com 
cópias do Despacho CMPF nº 5830/2012, de 12 de dezembro de 2012, e do Relatório Geral da Correição 
Ordinária,  que  contém  a  síntese  dos  Relatórios  Individuais  e  das  retificações  e  complementações 
relativas  à  correição  ordinária  realizada  nos  gabinetes  dos  membros  lotados  na  Procuradoria  da 
República no Estado da Paraíba e PRMs vinculadas no período de 19 a 21 de março de 2012. O referido 
expediente encaminha,  ainda,  ofício da chefia  administrativa  da PR/PB,  que relaciona as  demandas 
consideradas prioritárias pela unidade correicionada, solicitando especial atenção para os itens relativos 
às dificuldades e sugestões consolidadas no relatório da mencionada correição ordinária.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência dos documentos encaminhados.

13. Procedimento nº 1.00.000.003669/2013-21
Origem: Corregedoria do Ministério Público Federal
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto:  Cuida-se  de Procedimento Administrativo  instaurado a  partir  de  ofício  encaminhado pelo 
Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão, instruído com 
cópias do Despacho CMPF nº 131/2013, de 28 de fevereiro de 2013, e do Relatório Geral da Correição  
Ordinária,  que  contém  a  síntese  dos  Relatórios  Individuais  e  das  retificações  e  complementações 
relativas  à  correição  ordinária  realizada  nos  gabinetes  dos  membros  lotados  na  Procuradoria  da 
República no Estado do Maranhão e PRMs vinculadas no período de 16 a 19 de abril de 2012. O referido 
expediente encaminha,  ainda,  ofício da chefia administrativa da PR/MA, que relaciona as demandas 
consideradas prioritárias pela unidade correicionada, solicitando especial atenção para os itens relativos 
às dificuldades e sugestões consolidadas no relatório da mencionada correição ordinária.  Inclua-se o 
presente procedimento em pauta da Sessão de Coordenação, para cientificação e análise do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência dos documentos encaminhados.

14. Processo MPF nº 1.00.000.015580/2012-26
Origem: PGR-PFDC
Relator: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto:  Trata-se de convite encaminhado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC, 
para que a 2ª Câmara participe do relançamento da cartilha “Lei Maria da Penha & Direitos da Mulher”, 
organizada e publicada pela referida PFDC.  As alterações da 2ª CCR já foram propostas, via e-mail, 
tendo a  cartilha sido publicada,  no sítio da PFDC. A cartilha também encontra-se anexa aos autos.  
Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão de Coordenação, para ciência e deliberação do 
Colegiado, sugerindo-se o arquivamento do feito nesta 2ª CCR.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência do documento encaminhado e deliberou acolher 
a sugestão da Relatora, para arquivar os autos na 2ª CCR.

15. Processo MPF nº 1.00.000.014643/2012-27
Origem: PGR-PFDC
Relator: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto:  Certifico que em razão de deliberação da última sessão de coordenação desta 2ª CCR , esta  
Relatora entrou em contato com a assessoria parlamentar do MPF e obteve a informação de que a  
comissão para a apresentação da nova lei de execução penal  não foi instalada e não deu inicio aos  
trabalhos e que a assessoria informará sobre o tema se houver novidades.  Comuniquem-se aos demais 
integrantes da 2ª CCR.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência do comunicado.

Brasília-DF, 18 de março de 2013.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora 
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José Bonifácio Borges de Andrada
Subprocurador-Geral da República

Titular

Oswaldo José Barbosa Silva
Subprocurador-Geral da República

Titular

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

Suplente

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

Suplente

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

Suplente
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