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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 064ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 20 de maio de 2013.
Início e término: Das 15h30 às 18h00.

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

1. I Encontro Regional Criminal da 2ª Região. Data anteriormente programada - 17 e 18 de junho de 
2013. Indisponibilidade da rede hoteleira. Necessidade  de nova data para realização do evento. 
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Memorando  SA/SG nº  841  o  qual  informa  que,  devido  o  evento  da  Copa  das 
Confederações marcado para o mês de junho de 2013, a Secretaria de Administração vem 
enfrentando problemas de indisponibilidade da rede hoteleira para as cidades de Fortaleza, 
Recife, Salvador, Brasília e Rio de Janeiro, que irão sediar os jogos. 
Decisão: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu alterar a data da realização 
do  I  Encontro  Regional  Criminal  da  2ª  Região  para  os  dias  29  e  30  de  agosto,  em  razão  da 
indisponibilidade da rede hoteleira do Rio de Janeiro, na data anteriormente programada.

2. Calendário de Sessões da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Calendário das sessões da 2ª CCR para o segundo semestre de 2013
Decisão: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, aprovou o calendário de sessões 
para o segundo semestre de 2013, nas seguintes datas: 19 e 26 de agosto; 9 e 23 de setembro; 7 e 21 de  
outubro; 11 e 25 de novembro e 16 de dezembro de 2013. 

3. Criação do Grupo de Trabalho sobre Contrabando e Descaminho
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:   A criação  do  Grupo  de  Trabalho  sobre  Contrabando e  Descaminho  é  uma das 
prioridades  definida no XII Encontro  Nacional  da 2ª  Câmara de Coordenação e  Revisão, 
realizado nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2012, em Brasília, e está de acordo com o 
planejamento  estratégico  do  Ministério  Público  Federal,  além de  fazer  parte  da  política 
criminal da instituição, que deverá ser implementada mediante planos de ação específicos, a 
serem elaborados, inclusive, por meio de grupos de trabalho.
Decisão: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar a criação do Grupo 
de Trabalho sobre Contrabando e Descaminho e decidiu publicar edital para inscrição dos interessados 
em compor o referido Grupo de Trabalho.

4. Criação do Grupo de Trabalho sobre Medidas Cautelares 
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Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  A criação do Grupo de Trabalho sobre Medidas Cautelares é uma das prioridades  
definida no XII Encontro Nacional da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, realizado nos  
dias 19, 20 e 21 de novembro de 2012, em Brasília, e está de acordo com o planejamento  
estratégico  do  Ministério  Público  Federal,  além  de  fazer  parte  da  política  criminal  da 
instituição,  que  deverá  ser  implementada  mediante  planos  de  ação  específicos,  a  serem 
elaborados, inclusive, por meio de grupos de trabalho.
Decisão: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar a criação do Grupo 
de Trabalho sobre Medidas  Cautelares  e  decidiu publicar  edital  para  inscrição dos interessados em 
compor o referido Grupo de Trabalho.

5. Criação do Grupo de Trabalho sobre Dosimetria da Pena
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  A criação do Grupo de Trabalho sobre Dosimetria da Pena é uma das prioridades 
definida no XII Encontro Nacional da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, realizado nos  
dias 19, 20 e 21 de novembro de 2012, em Brasília, e está de acordo com o planejamento  
estratégico  do  Ministério  Público  Federal,  além  de  fazer  parte  da  política  criminal  da 
instituição,  que  deverá  ser  implementada  mediante  planos  de  ação  específicos,  a  serem 
elaborados, inclusive, por meio de grupos de trabalho.
Decisão: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar a criação do Grupo 
de Trabalho sobre Dosimetria  da Pena e decidiu publicar edital  para  inscrição dos interessados em 
compor o referido Grupo de Trabalho.

6. Situação Atual do caso do “Cartel dos cegonheiros” 
Assunto: Reunião da 2ª Câmara com o Procurador  Regional  da República Dr.  Lafayete  J.  
Petter, juntamente com o Delegado Aldronei,  para exposição da situação atual do caso do 
"cartel dos cegonheiros". A reunião tem por objetivo sensibilizar o colegiado da 2ª Câmara  
para que tal caso seja tido como uma operação especial por parte da Polícia Federal. 
Presentes:  Dr. Lafayete,  Procurador  Regional  da República  da 4ª Região e Dr.  Aldronei,  
Delegado da Polícia Federal
Debates: Dra. Raquel se desculpou por ter desmarcado a última reunião com o Dr. Lafayete e 
com o Dr. Aldronei. Afirmou que o Dr. Lafayete trouxe questão relevante da atuação do MPF  
e que merece atenção da 2ª CCR. Em seguida passou a palavra para o Dr. Lafayete.
Dr. Lafayete: inicialmente agradeceu o colegiado pela oportunidade. O objetivo da reunião é 
demonstrar a importância deste trabalho e de alguma coisa que possa ser realizada, algo que  
trará frutos para o MP, para a sociedade e para os consumidores. Esta questão, conhecida  
vulgarmente como cartel, está relacionada ao valor do frete cobrado no transporte do carro 
novo dos pátios da montadora até o concessionário. Em um transporte, o valor do frete pode  
chegar  até  10 % do valor  do  veículo.  Isso é  incompreensível  para  qualquer  dirigente  de 
multinacional. É uma situação inusitada. Existe mercado de carros usados. Mas aqui falamos 
de transporte de carro novo. O cliente será sempre o importador, dono da marca (ex.: BMW) 
ou uma montadora. Uma coisa importante aqui é que meu trabalho na Ação Civil Pública, em 
2002, mostrou que a produção automobilística brasileira atingiu dois milhões de veículos. 
Hoje, em 2013, estamos em três milhões de veículos. Esse mercado expandiu muito. Só uma 
cifra,  que dá valores em torno de 14 bilhões  de veículos  só em importações de veículos. 
Existe um frete, pelo qual é cobrado determinado valor. Antes do Governo Collor, existia a 
Fiat,  Honda,  GM.  Agora  existe  também a  Hyundai,  que  é  considerada  uma  “princesa”.  
Quando  imaginamos  esses  transportadores  que  detém  o  transporte  até  chegar  aos 
consumidores, observamos que eles detém grande poder econômico. Explicou a relação entre 
o market power e o poder real no Brasil. Pretende mostrar que a questão concorrencial é da  
competência  do  CADE.  Como  transportadoras  no  Brasil  tem força  para  se  opor  uma  a 
montadora? Como ela vai enfrentar a Ford, GM etc? Esse foi o dilema que enfrentei em 2000.  
Ficou muito laro para nós que acontece o seguinte: no Brasil, na década de 80, foi formada a  
ANTV  (Associação  Nacional  dos  Transportadores  de  Veículos),  que  congregava  três 
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empresas  de  transporte,  que  transportavam 100  % da  carga  nacional.  Esse  dado  que  era 
divulgado no site deles (depois que usei essa informação na Ação Civil Pública, eles retiraram 
a informação do site). A ANTV repassa a conta para a FENABRAVE (Federação Nacional da 
Distribuição  de  Veículos  Automotores),  para  a  quem  é  repassado  o  valor  do  frete  por 
quilometro rodado. Há, portanto, uma linearidade absoluta. Como a montadora aceita preço 
tão absurdo? Isso se deve ao fato de que a ANTV tinha braço político, a SINDICAM, com 
sede  em São  Bernardo  do  Campo.  Quando  a  ANTV queria  aumentar  preços,  começava 
movimento paredista dos cegonheiros. Como o negócio é bem organizado, o faturamento do 
carro novo é faturado quando ele é colocado na cegonha. Ali começa a contar um reloginho.  
Se os cegonheiros fazem movimento paredista, e não transportam, não ocorre o faturamento.  
Do ponto de vista do agente econômico, é como se “passasse o gilete na mão dele”. Ele não  
futura mais. Foi esse  o movimento de pressão para aumentar o valor do frete. O prejuízo é da  
concessionária e, por sua vez, do consumidor. 
Dra. Raquel: O preço pode aumentar para o consumidor porque não faturou? Por exemplo, o  
consumidor compra um carro hoje, mas no momento de faturar o preço do carro já subiu, e  
ele perde a promoção. Isso por acontecer? 
Dr.  Lafayete:  Na verdade,  quem arca  com o prejuízo é  a  concessionária.  Dentro de uma  
normalidade de mercado, o concessionário vai vender se ele vai trabalhar com uma venda de  
algo que não tem programação de recebimento, neste momento de demanda, a ideia de parar a 
fabrica, seria uma anormalidade. Teria que falar para o consumidor esperar até as resolverem 
as coisas.
Dr. José Bonifácio: A concessionária fica com lista de espera, até chegar o carro. Há cobrança 
de ágio.
Dr. Lafayete: Foram ajuizadas uma Ação Civil Pública e depois duas ações penais, que se  
seguiram. Nunca tivemos acesso a quem foi  o responsável  por queimar uma cegonha.  Só  
acontece isso quando uma empresa deseja participar do  mercado.  As transportadoras são 
como um condomínio. Eles param quando querem pressionar por maio preço, tal o domínio  
do  mercado.  Já  houve  um  desdobramento,  com  o  passar  dos  anos,  as  notícias,  vários 
Procuradores da República já se envolveram com essa questão, Procuradores Regionais da 
República e até o PGR. A despeito das duas ações penais, isso não ficou resolvido. A grife  
MPF e  Polícia  Federal  também passou a  ser  novo elemento  na  mesa  de  negociação.  As 
montadoras conseguiram arrefecer um pouco o aumento que estava sendo pleiteado por eles,  
por conta dessa Ação Civil Pública. Temos dois homicídios relacionados a essa causa: um 
presidente  de um Sindicato no Espírito  Santo  e  o filho único  da melhor  testemunha que 
tivemos em um caso do Rio Grande do Sul.  Essa pessoa possui empresa que opera e não 
pertence ao cartel. O IP foi conduzido pela Polícia Civil e foi arquivado. É algo que não se 
tem notícia.  A despeito  de  um exército  de  100  advogados,  encontros  com helicópteros,  
Ministro da Justiça, o STJ, deu liminar que não conseguiu ser derrubada. Dois Ministros que  
hoje estão no STF, Min. Teori Zavascki e Min. Luiz Fux conhecem bem a situação. Estou 
dando uma dimensão do trabalho realizado. Houve pronunciamento do Min. Eros Grau, o 
qual deu palestra e citou a liminar em caso da Justiça Federal de impor a a contratação pela  
General Motors com outras empresas, exceto uma determinada empresa. Foi o primeiro em a 
Justiça, em matéria econômica, determinou que se fizesse algo positivo, o que é inusitado na 
questão econômica, cujas decisões normalmente impõem um não fazer. Sobre a Lei nº 8.137,  
esta foi mutilada pela Lei nº 12.259. O MPF ficou mais de lado, seja em sua participação no 
CADE, seja amputando de uma forma forte a Lei nº 8.137, ao ponto de que um especialista na 
área,  Dr.  Marcelo  Moscoglitado,  afirmar  que  a  lei  foi  confeccionada  de  tal  forma  que  
praticamente  não  teremos  como  condenar  alguém.  A própria  questão  dos  cegonheiros,  a 
questão foi definida no sentido de que a competência poderia ser estadual ou federal. Porém,  
por envolver vários estados, é nítida a competência federal. O Brasil é um país que vende 
carros a preços altos. Isso se deve ao fato de que tudo o que se importa tem dono. Temos,  
assim, grande tarefa para trazer sensibilidade aos Procuradores da República para a questão 
concorrencial. O preço do frete é derivado de um arranjo que causa atuação monopolística,  
com abuso de poder econômico, com lucratividade arbitrária. Temos que pensar a questão do  
MPF-CADE.  Neste  caso,  desde  2000,  o  MPF ajuizou  Ação  Civil  Pública  e  depois  duas 
denúncias criminais. Todavia, em 1996, o CADE arquivou a questão, dizendo que não tinha  
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domínio de mercado e nós mostramos que eles estavam errados. Precisamos resgatar na Ação  
Civil Pública a competência da MPF na questão do Inquérito Civil. A liminar não foi cassada 
até hoje  por não haver  sentença de 1º  grau em processo cível.  Liguei  ao Juiz (Dr.  Altair  
Gregório) e ele prometeu sentença para este ano. Falta realizar perícia. Tudo é levado ao TRF,  
ao STJ e até ao STF. Quanto aos aspectos jurídico-econômicos, podemos citar uma vitória,  
mesmo que a Justiça não tenha ido adiante na Ação Civil Pública e sem vitória nas ações  
penais,  mas  economicamente  tivemos  pequena  vitória  ou  grande  vitória,  no  sentido  de 
impedir  o aumento ainda maior de preços. A ANTV usa valor uniforme, independente de 
transportadora. O que acontece? Hoje eles fazem o seguinte: como o frete faz com que o carro  
chegue  com preço  muito  diferente  nas  concessionárias,  eles  fazem com que  chegue  na  
concessionária  com valor único.  Eles  fazem uma soma,  e dividem por todas  as  unidades.  
Assim, até aquele consumidor que está pertinho paga pelo frete. Qualquer cegonheiro está  
muito mais bem situado que o Juiz Federal, que o Procurador da República. A Ford, em 1999  
não  aguentou  mais  esse  valor  do  frete  cobrado  em  valores  abusivos  e  faz  licitação  
internacional, para selecionar uma transportadora. Mas a empresa vencedora nunca conseguiu  
tirar um carro sequer do pátio. Depois que a Ford ficou 41 dias sem tirar um carro do pátio, ou 
seja, sem faturar nenhum dia, acabou fechando acordo com cegonheiro. Os serviços foram 
retomados  por  aqueles  que  sempre  transportaram.  Depois  o  Presidente  dos  Cegonheiros  
prometeu entregar 5.000 veículos em três dias. Ninguém mais se atreveu a ficar longe dessa  
turma. Explicamos às montadoras que elas precisam abrir o mercado, mas mesmo assim, eles 
preferiram ficar de mal com o MP e de bem com a ANTV. Depois foram até denunciados.  
Uma parte final da ação mostra que o direito de prestar o serviço estava sendo vendido. As 
pessoas pagam para estar dentro do cartel. Fazer parte dele implica ganhar de 500 a 1.000 
reais a mais por carro transportado. Esses cegonheiros nem estão aqui no Brasil, estão no  
exterior,  em Paris  etc.  É  como se  fosse  uma licença  de táxi.  Naquele  momento  da  ação  
tínhamos  11  ou  12  empresas  e  hoje  temos  somente  duas  empresas  e  temos  mais  de três  
milhões de veículos. São mais de dois bilhões de reais que vão para a mão dessa gente. É um 
dinheiro retirado da mãos do consumidor brasileiro e vai para um grupo pequeno. Para a  
manutenção desse sistema, esse dinheiro é usado para corrupção na Administração Federal,  
Estadual  e Municipal.  Estamos chegando neste ponto e estamos em condições de apontar  
pessoas e tudo. O CADE, que seria nosso xerife de mercado, não teve sensibilidade em 1996, 
na representação, quando o cartel já estava formado. O segundo acórdão fiquei muto triste. A 
SDE fez um parecer e o Conselheiro Luiz Shwartz entendeu que não era caso e que não tinha  
prova suficiente para condenar. Já havia decisão condenatória contra o diretor da GM, mas 
mesmo assim o diretor do CADE não se sensibilizou. Mas hoje esse Conselheiro não está 
mais no CADE. O MPF não se conformou com essa segunda, e o colega entrou com Ação 
Civil  Pública anulatória da decisão do CADE, mas o Juiz do DF não concordou também.  
Desdobramentos  criminais:  tivemos  duas  denúncias,  da  Dra.  Ana  Luísa  Chiodelli  von 
Mengden e da Dra. Carmen Hessel. Nessas ações, sempre se coloca a questão competencial. 
Decisão: Os membros deliberaram por continuar a reunião em sigilo.

7. Composição da Comissão de Assessoramento Permanente sobre Controle  Externo da 
Atividade Policial
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em sua 63ª Sessão de Coordenação, realizada 
em 24/04/2013,  decidiu  criar  a  Comissão  de  Assessoramento  Permanente  sobre  o  Controle 
Externo da Atividade Policial. A criação dessa Comissão é uma prioridade definida no XII 
Encontro Nacional da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, realizado nos dias 19, 20 e 21 de 
novembro de 2012, em Brasília, e no I Encontro Regional Criminal da 3ª Região, realizado 
nos dias  11 e 12 de março de 2013 e  está  de acordo com o planejamento estratégico do  
Ministério Público Federal, além de fazer parte da política criminal da instituição, que deverá 
ser implementada mediante planos de ação específicos. O edital para inscrição foi encaminhado 
para a lista membrosmpf, possibilitando a inscrição até o dia 13 de maio de 2013.
Os interessados em participar são os seguintes:
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Nr Procurador Unidade E-mail Observação

1 Lucas de Morais 
Gualtieri

PRM 
Muriaé/MG

lucasgualtieri@m
pf.mpf.br

Inscrição  em 
06/05/13

2 João Paulo Holanda 
Albuquerque

PRM 
Caruaru/PE

joaopha@prpe.mf.
gov.br

Inscrição  em 
06/05/13

3 Alexandre Schneider PRM Bento 
Gonçalves/RS

schneider@prrs.m
pf.gov.br

Inscrição  em 
06/05/13
integrante  do 
GCEAP/RS, 
desde  2007  e 
coordenador

4 Silvia Regina Pontes 
Lopes

PRM 
Palmares/PE

silvialopes@mpf.
gov.br

Inscrição  em 
06/05/13.  Informa 
o seguinte:
“integra  a  equipe 
de  Procuradores 
da  Republica 
designados  para 
realizar o controle 
externo  da 
atividade  policial 
no  Estado  de 
Pernambuco”.

5 Fernando José Aguiar 
de Oliveira

PR/RJ fernandoaguiar@p
rrj.mpf.gov.br

Inscrição em 
07/05/13

6 Carlos Eduardo 
Raddatz Cruz

PRM 
Santarém/PA

carloscruz@mpf.
mp.br

Inscrição em 
07/05/13

7 Bruno Alexandre 
Gutschow

PR Sta Rosa/RS bruno@prrs.mpf.g
ov.br

Inscrição em 
07/05/13

8 Cristina Nascimento de 
Melo

PRM Teixeira de 
Freitas/BA

cristinamelo@mpf
.mp.br

Inscrição  em 
13/05/13.  Informa 
o seguinte:
“me  coloco  a 
disposição  para 
participar  da 
comissão  ainda 
que  não  seja 
escolhida  como 
membro efetivo. 
Antes de ingressar 
no  Ministério 
Público  Federal 
exerci  o  cargo  de 
Policial 
Rodoviário 
Federal  por  sete 
anos  e,  dada  a 
relevância  do 
tema,  para  mim 
seria  uma  grande 
satisfação 
colaborar  nessa 
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seara”

10 Marcelo de Figueiredo 
Freire

PRR 2ª Região mffreire@prr2.mp
f.gov.br

Inscrição  em 
13/05/2013.

9 João Raphael Lima PR/PB joaoraphael@mpf.
gov.br

Inscrição  em 
16/05/2013. 
Informa  o 
seguinte:
“No Tocantins fui 
integrante  do 
GCEAP  e  agora, 
na  Paraíba,  tudo 
indica  continuarei 
a  fazer  do  grupo. 
No Tocantins, não 
estando  a  minha 
PRM  instalada, 
passei todo tempo 
na  capital, 
participando  de 
todas  as 
atividades  do 
controle externo.”

10 Ana Carolina Alves 
Roman

PR/DF anacarolina@prdf.
mpf.gov.br

Inscrição  em 
17/05.

Decisão: O Colegiado da 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu nomear Alexandre Schneider, 
da  PRM Palmares/PE;  Ana  Carolina  Alves  Roman,  da  PR/DF;  Fernando  José  Aguiar  de 
Oliveira, da PR/RJ; João Paulo Holanda Albuquerque, da PR/PE; Lucas de Morais Gualtieri, 
da PRM Muriaé/MG e  Marcelo de Figueiredo Freire, da PRR 2ª Região, para integrarem a 
Comissão de Assessoramento Permanente sobre Controle Externo da Atividade Policial, com 
base em critérios de antiguidade e de não participação em Grupo de Trabalho da 2ª CCR.

8. Reabertura  das  inscrições  para  composição  da  Comissão  de  Acompanhamento  do 
Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em sua 63ª Sessão de Coordenação, realizada 
em 6/5/2013, decidiu reabrir edital de inscrição para os membros atuantes nos Presídios Federais 
de  Mossoró/RN  e  Catanduva/PR,  atendidos  os  seguintes  critérios:  se  houver  mais  de  um 
interessado, será nomeado o mais antigo; se não houver interessados, será nomeado o de ingresso 
mais recente na carreira.
Os interessados em participar são os seguintes:

Nr Procurador Unidade E-mail Observações

1 Celso Antonio 
Tres

PR/RS tres@prrs.mpf.gov
.br

Inscrição  em 
03/05/13.  Informa 
o  seguinte: 
“Sempre  quis 
atuar  nisso. 
Inauguraram  o 
presídio  de 
Catanduvas/PR 
após  minha  saída 
de Cascavel/PR.
Aqui  no  RS, 
quando  Min.  da 
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Justiça  o  atual 
governador  Tarso 
Genro,  tinha 
disponibilidade  de 
construir 
estabelecimento 
federal. 
Assumindo  o 
Executivo  do 
Estado,  Tarso 
esqueceu  de 
postular  a 
concretização  da 
medida,  de  todo 
necessária, 
especialmente  em 
face  da  caótica 
segurança 
pública ...”

2 Fernando José 
Aguiar de 
Oliiveira

PR/RJ fernandoaguiar@p
rrj.mpf.gov.br

inscrição  em 
14/03
Reiterada  a 
inscrição  em 
01/04 e em 03/05. 
Nesta  data, 
informou:
“Acredito que não 
tenha  sido 
selecionado  por 
não  atuar  junto 
aos  presídios 
federais  abaixo 
mencionados,  até 
porque  estou 
lotado  na  PR/RJ. 
A  despeito  disso, 
já  trabalhei  por 
mais  de  2  anos 
junto  ao  sistema 
penitenciário 
fluminense,  na 
época  em que  era 
Defensor  Público 
aqui  no  RJ, 
visitando 
semanalmente  os 
presídios, 
entrevistando  os 
presos  do  meu 
acervo  e  me 
manifestando  nos 
seus  processos 
perante  a  VEP. 
Portanto,  acredito 
poder  contribui 
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com  os  trabalhos 
do referido Fórum, 
sem  prejuízo  de 
estar  lotado  na 
PR/RJ, 
reafirmando  a 
disponibilidade do 
meu  nome,  caso 
persista  a 
dificuldade  em 
designar  outros 
colegas  para 
preenchimento das 
vagas  oferecidas 
ao  MPF”.  Dra. 
Raquel pediu para 
levar  este  e-mail 
ao  conhecimento 
da 2ª CCR.

3 Fernando Rocha 
de Andrade

PR/RN secretariageral_pc
rn@prrn.mpf.gov.
br

Inscrição em 
07/05/13

4 Paula Cristina 
Conti Thá – 
Coord. de 
Catanduvas

PR/PR pcconti@prpr.mpf
.gov.br

Inscrição  em 
13/05/13
seguem 
informações  da 
Dra.:”Informo que 
todos  os 
procuradores 
criminais  da 
PR/PR  detém 
atribuição  para 
atuar  nas 
execuções  penais 
relativas  ao 
Presídio  Federal 
de Catanduvas. 
Então deliberamos 
que  a 
representação 
junto  ao  Fórum 
Permanente  do 
Sistema 
Penitenciário 
Nacional  será 
atribuição  do 
procurador  que 
exerce  a  função 
administrativa 
interna  de 
Coordenador  de 
Catanduvas. 
A  função  de 
Coordenador  de 
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Catanduvas  é 
exercida  em 
sistema de rodízio, 
por  todos  os 
procuradores 
criminais,  com 
mandato  de  06 
(seis)  meses. 
Atualmente  eu  a 
ocupo,  até  o  mês 
de  agosto  do 
corrente ano.
Assim,  submeto  o 
meu  nome  para 
preenchimento  de 
uma  das  vagas 
destinadas  ao 
MPF  no  referido 
Fórum,  como 
representante  da 
unidade  atuante 
junto  ao  Presídio 
de Catanduvas.
Informo,  por 
oportuno,  que  no 
mês  de  agosto 
haverá  indicação 
de  novo 
representante,  e 
assim  ocorrerá  a 
cada seis meses.”

Decisão:  O Colegiado, por unanimidade, resolveu nomear  Fernando Rocha de Andrade, da 
PR/RN; e Paula Cristina Conti Thá, da PR/PR, para ocuparem as vagas remanescentes da 
Comissão de Acompanhamento do Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal.

9. Processo n.º 1.00.000.003967/2013-11
Interessado: Procuradoria Regional da República da 1ª Região
Relatora:Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Moeda Falsa
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Moeda Falsa.

10. Processo n.º 1.00.000.004128/2013-10
Interessado: Procuradoria da República de Minas Gerais
Relatora:Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Tráfico de Pessoas
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Tráfico de Pessoas.

11. Processo n.º 1.00.000.004122/2013-42
Interessado: Procuradoria da República no Município de Cachoeira do Sul
Relatora:Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Justiça de Transição
Decisão:   A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Justiça de Transição.
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12. Processo n.º 1.00.000.004092/2013-74
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano  de  Trabalho  do  Grupo  de  Trabalho  sobre  Crimes  contra  o  Sistema  Financeiro 
Nacional
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

13. Processo n.º 1.00.000.004011/2013-36
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Situações de Emergência
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Situações de Emergência.

14. Processo n.º 1.00.000.004081/2013-94
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Crime Organizado
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Crime Organizado.

15. Processo n.º 1.00.000.003979/2013-45
Interessado: Procuradoria da República do Pará
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Desmatamento
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Desmatamento.

16. Processo n.º 1.00.000.004103/2013-16
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Corrupção
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Corrupção.

17. Processo n.º 1.00.000.003966/2013-76
Interessado: Procuradoria da República do Pará
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Escravidão Contemporânea
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Escravidão Contemporânea.

18. Processo n.º 1.00.000.004705/2013-73
Interessado: Procuradoria da República do Rio Grande do Sul
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Cooperação Jurídica Internacional em 
Matéria Penal
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal.

19. Processo n.º 1.00.000.005259/2013-14
Interessado: Procuradoria da República em Rondônia
Relatora:  Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Plano de Ação do Povo Cinta Larga
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Ação do Povo Cinta Larga.
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20. Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Recursos Repetitivos
Relatora:  Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Aprovação do Plano de Trabalho
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o  Plano de 
Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Recursos Repetitivos.

21. Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Crimes Cibernéticos
Relatora:  Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Aprovação do Plano de Trabalho
Decisão:  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por unanimidade, resolveu aprovar o Plano 
de Trabalho do Grupo de Trabalho sobre Crimes Cibernéticos.

22. Procedimento nº 1.00.000.003977/2013-56
Interessado: Procuradoria da República no Estado de Tocantins
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Cuida-se de procedimento administrativo instaurado a partir de ofício encaminhado 
a esta 2ª CCR/MPF pela Procuradora da República Nádia Simas Souza, dando conta que, sem 
a realização de nova reunião do Grupo de Ação Estratégica Petróleo – GAEPE e sem que haja  
uma orientação conjunta dos  Coordenadores  das três Câmaras de Coordenação e  Revisão  
envolvidas  (2ª,  3ª  e  4ª  Câmaras),  no  sentido  de  orientar  os  integrantes  do  GAEPE como 
proceder na elaboração do plano de trabalho, não há como se apresentar um plano nos moldes 
requeridos pela 2ª CCR no Ofício Circular n. 001/2013/2ªCCR, que assim determinou:  “Ao 
cumprimentá-la, comunico que a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão em sua 059ª Sessão de 
Coordenação, de 17 de dezembro de 2012, deliberou por solicitar aos Grupos de Trabalho o 
encaminhamento do Plano de Trabalho para o ano de 2013, de acordo com o modelo geral  
atualmente recomendado pela Câmara (anexo). O Plano de Trabalho deverá conter, além do  
cronograma  de  trabalho,  os  indicadores  de  resultados  para  execução  do  referido  Plano”.  
Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão de Coordenação, para cientificação e 
análise do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, decidiu oficiar à Procuradora da República Nádia  
Simas Souza, para que apresente uma proposta básica de Plano de Trabalho, antes de reunir as  
três Câmaras, se for necessário.

23. Procedimento MPF nº 1.00.001.000077/2013-47
Origem: Conselho Superior do Ministério Público Federal
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Assunto:  No  procedimento  administrativo  epigrafado,  em que  figura  a   Procuradoria  da 
República no Estado do Amapá como interessada, o Conselho Superior do Ministério Público 
Federal  –  CSMPF  solicita,  por  meio  de  sua  eminente  Relatora,  a  Conselheira  e 
Subprocuradora-Geral  da  República  Deborah  Macedo  Duprat  de  Britto  Pereira,  a  
manifestação deste Colegiado acerca da indicação dos nomes dos Procuradores da República  
Felipe de Moura Palha e Silva e Luís de Camões Lima Boaventura,  para representarem a 
Instituição no Conselho Penitenciário do Estado do Amapá, o primeiro na condição de titular 
e o segundo, de suplente. Distribuição a este Relator em 14 de maio passado.  Desconheço 
qualquer ato, conduta ou fato que possa vir a desabonar a aprovação dos nomes dos colegas  
indicados ao Conselho Penitenciário de Roraima. A escolha de seus nomes pelos pares foi  
feita,  na  Unidade  de  origem,  em  reunião  realizada  no  último  dia  29  de  abril  (f.  2),  
precisamente na “semana de convivência” (29 de abril  a 3 de maio), na qual  trabalharam 
juntos os colegas recém-ingressados na carreira e os colegas removidos em decorrência das 
novas  lotações.  Logo,  quero  crer  que  os  colegas  indicados  permanecem  lotados  na 
Procuradoria  da  República  interessada.  Sendo  assim,  manifesto-me  favoravelmente  pela 
aprovação dos nomes. 
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, manifesta-se de modo favorável à indicação  dos 
Procuradores  da  República  Felipe  de  Moura  Palha  e  Silva  e  Luís  de  Camões  Lima  
Boaventura, para representarem a Instituição no Conselho Penitenciário do Estado do Amapá, 
como titular e suplente, respectivamente.
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24. Procedimento nº 1.00.000.007160/2013-57
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto:  Novo relatório da ONU sobre prisões, resultado da visita do Grupo de Trabalho 
sobre Detenção Arbitrária ao Brasil. Tema a ser objeto de discussão no âmbito do Grupo de 
Trabalho sobre Execução Penal.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu encaminhar cópia dos autos para o Grupo 
de Trabalho sobre Execução Penal, o qual ficará encarregado de realizar estudo, no âmbito da  
Justiça Federal, com base no relatório da ONU.

25. Procedimento MPF nº 1.00.000.001983/2013-79
Origem: Corregedoria do Ministério Público Federal
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
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 1048/2012, de 14 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 do Paraná e PRMs vinculadas no 
período de 09 a 19 de abril de 2012. Encaminha, ainda, cópia de expediente 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,  decidiu  aprovar  o  documento  encaminhado  e 
arquivar os autos.

26. Procedimento MPF nº 1.00.000.002073/2013-11
Origem: Corregedoria do Ministério Público Federal
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
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 1052/2012, de 17 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 Regional da República da 5ª Região no período de 10 a 13  
de abril de 2012. Solicita especial atenção para os itens relativos às dificuldades enfrentadas  
no  desempenho  das  atribuições  funcionais  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,  decidiu  aprovar  o  documento  encaminhado  e 
arquivar os autos.

27. Procedimento MPF nº 1.00.000.000106/2011-17
Origem: Conselho Superior do MPF
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: Trata-se de indicação feita pela Procuradoria da República na Bahia da Procuradora 
da República Dra. MELINA CASTRO MONTOYA FLORES para, na qualidade de suplente,  
representar o Ministério Público Federal no Conselho Penitenciário Estadual, em razão do  
afastamento do Dr. DANILO PINHEIRO DIAS para assumir a função de Secretário-Geral 
Adjunto do MPF.  Em despacho proferido no âmbito do Conselho Superior  do Ministério 
Público Federal, os autos foram submetidos à apreciação da 2ª CCR para análise da matéria.  
Diante de tais considerações, manifesto-me favoravelmente à indicação da Procuradora da  
República  Dra.  MELINA CASTRO  MONTOYA FLORES  como  membro  integrante  do 
referido Conselho, na qualidade de suplente, em substituição ao Dr. DANILO PINHEIRO 
DIAS.
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Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, manifesta-se de modo favorável à indicação da Dra. 
Melina Castro Montoya Flores para assumir, como suplente, a vaga de representante do MPF 
no Conselho Penitenciário Estadual. 

28. Procedimento MPF nº 1.00.000.002108/2013-12
Origem: Procuradoria da República no Distrito Federal
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: Cuida-se de Peças de Informações encaminhando a esta 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do Ministério Público Federal,  para conhecimento, cópia da inicial  de Ação de  
Improbidade Administrativa (Processo n° 2597-05.2013.4.01.3400) protocolizada na 8ª Vara 
Federal em desfavor de VALDINHO JACINTO CAETANO, ex-Corregedor Geral da Polícia 
Federal, em razão da prática reiterada por parte do requerido de não atender às requisições 
expedidas pelo MPF na instrução de processos extrajudiciais que apuravam possível ato de  
improbidade administrativa, quanto em processos envolvendo o controle externo da atividade 
policial. Além disso, a Corregedoria-Geral da PF, à época da gestão do requerido, não teria 
encaminhado oportunamente ao MPF a instrução de processos disciplinares que analisaram, 
em tese, possível ato de improbidade administrativa.  Inclua-se o presente procedimento em 
pauta da Sessão de Coordenação, para conhecimento e deliberação do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência da inicial encaminhada e determinou 
o arquivamento dos autos.

29. Procedimento nº 1.00.000.014643/2012-27
Origem: Assessoria de Articulação Parlamentar 
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: Certifico que o Chefe da Assessoria  de Articulação Parlamentar  José M. Arantes,  
encaminhou, para conhecimento, as pautas das 2ª e 3ª Reuniões de Trabalho da Comissão de 
Juristas  do  Senado  Federal  destinadas  a  realizar  estudos  e  propor  a  atualização  da  Lei  de  
Execução Penal, ocorridas, respectivamente, em 4/4/2013 e 26/4/2013 (documentação anexa).  
Considerando a criação do GT sobre Execução Penal (Portaria 2ª CCR n° 79, de 2/5/2013), dê-
se ciência aos membros do referido grupo sobre o andamento da Comissão Especial de Juristas  
formada  para  atualizar  a  Lei  de  Execução  Penal  (LEP),  em especial  sobre  o  levantamento 
preliminar realizado nos presente autos. Comuniquem-se aos demais integrantes da 2ª CCR na 
próxima sessão de coordenação.
Decisão: A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  decidiu  comunicar  o  Grupo  de  Trabalho  sobre  
Execução  Penal  e  encaminhar  ofício  ao  Presidente  da  Comissão  de  Juristas  do  Senado 
Federal,  demonstrando  o  interesse  do  Ministério  Público  Federal  em integrar  a  referida  
Comissão.

30. Procedimento MPF nº 1.00.001.000137/2007-83
Origem: Conselho Superior do Ministério Público Federal
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: Trata-se de indicação feita pelo Colégio de Procuradores da República no Estado do 
Espírito Santo dos membros do Parquet, ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO e CARLOS 
VINICIUS SOARES CABELEIRA, para comporem o Conselho Penitenciário do Estado do 
Espírito Santos,  na  qualidade de titular  e suplente,  respectivamente,  para representarem o 
Ministério Público no Conselho Penitenciário Estadual. Em despacho proferido no âmbito do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, os autos foram submetidos à apreciação da 
2ª CCR para análise da matéria.  Diante de tais considerações, manifesto-me favoravelmente 
às indicações.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, manifesta-se de modo favorável à indicação da Dra. 
Elisandra de Oliveira Olímpio e do Dr. Carlos Vinicius Soares Cabeleira,  para comporem o 
Conselho  Penitenciário  do  Estado do  Espírito  Santos,  na  qualidade  de  titular  e  suplente,  
respectivamente.

Brasília-DF, 20 de maio de 2013.
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Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora 

José Bonifácio Borges de Andrada
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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