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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 066ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 24 de junho de 2013.
Início e término: Das 14h30 às 15h30.

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

1. Aprovação do PL 132/2012. Diretrizes da 2ª Câmara de Coordenação acerca da atuação integrada e 
coordenada dos membros do MPF a partir da entrada em vigor da nova lei.
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Dr. Vinicius Marajó Dal Secchi, da PR/SP, solicita a elaboração de diretrizes pela 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão sobre o que efetivamente mudou com a aprovação Lei nº 12.830/2013, que 
dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia. O objetivo é buscar atuação 
uniforme dos membros do MPF, respeitado o princípio da independência funcional.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolveu  encaminhar  ao  Procurador-Geral  da  República  
solicitação para que examine a constitucionalidade da Lei nº 12.830/2013, bem como comunicar esta 
decisão ao noticiante.

2. Procedimento nº 1.22.000.001330/2012-41
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Trata-se de peça informativa instaurada no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade 
Policial no Estado de Minas Gerais, a partir da remessa de cópia do Inquérito Policial  nº 1043/2011-
SR/DPF/MG,  em que se  apurava o cometimento dos crimes de prevaricação e perigo para a vida ou 
saúde  de  outrem  pela  médica  Patricia  Drumond  Ciruffo,  CRM/MG  nº  44213,  juntamente  com  a 
promoção de arquivamento do procedimento, com fundamento nas seguintes razões: “Consta dos autos 
que, às 23h50 do dia 20/05/2011, o belga JEAN GAHIMA se encontava no Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves e tentava embarcar em voo com destino a Lisboa/Portugal, quando agentes de Polícia 
Federal o abordaram devido à suspeita de que teria ingerido cápsulas contendo cocaína, com o fim de 
transportá-las ao exterior. Diante disso, já na madrugada do dia 21/05/2011, os agentes o transportaram 
coercitivamente ao HOSPITAL JOÃO XXIII, no qual a investigada exercia a atividade de plantonista 
(fls. 03/05). Ocorre que, uma vez que GAHIMA negou a ingestão de substâncias entorpecentes e recusou 
expressamente atendimento e avaliação clínica e radiológica em seu organismo, a médica não procedeu  
aos exames em tal indivíduo (fl. 07). Posteriormente abordado pela Polícia Federal, JEAN GAHIMA foi 
preso em flagrante na porta do hotel em que se encontrava hospedado, com 28 (vinte e oito) cápsulas de 
cocaína em sua bagagem de mão, tendo sido hospitalizado, expelindo, entre os dias 21 e 23 de maio, 52 
(cinquenta e duas) cápsulas contendo tal substância (fls. 10/11).  Ouvida em sede policial, PATRICIA 
CIRUFFO alegou que GAHIMA disse que ninguém colocaria as mãos nele e que não aceitaria em 
nenhuma hipótese ser submetido a qualquer exame físico, não permitindo que se aferisse a sua pressão 
sanguínea, se fizesse ausculta, ou qualquer outro exame em que fosse necessário tocá-lo. Afirmou a 
médica que, diante disso, realizou exame ectoscópico, no qual se verifica a pupila do paciente, presença 
de sudorese,  cor da pele,  agitação psicomotora,  tremores etc.,  no que concluiu que o indivíduo era 
assintomático. A investigada também esclareceu que médicos não lidam com o conceito de suspeito, e 
que trabalham a partir da comprovação de dados, razão pela qual todas as pessoas que chegam ao HPS 
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são consideradas pacientes. Afirmou que o exercício de sua profissão encontra limite quando o paciente, 
capaz de manifestar sua vontade, se recusa a realizar qualquer procedimento médico, sendo que a ética 
médica não confere ao profissional a prerrogativa de forçar o paciente à realização de exame. Ademais,  
disse que não há na literatura médica estudos conclusivos quanto ao percentual de pessoas que venham a 
óbito pela ruptura de cápsulas dentro do organismo, nem quanto ao melhor tipo de tratamento a ser feito  
nesses casos. Por derradeiro, afirmou ter convicção de que não expôs o paciente a risco desnecessário  
com seu atendimento (fls. 34/35). PATRICIA CIRUFFO também apresentou o ofício CRMMG-SP/P-
034/12, juntado à fl. 37, oriundo da Presidência do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, que 
informa acerca de reunião realizada junto à Polícia Federal sobre o fato de estar desobrigado o médico a 
cumprir ordens de agentes federais submetendo pacientes a exames que não estão dispostos a aceitar,  
surgindo-lhes tal obrigação nos casos de urgência e emergência, em que a gestão de drogas evolua e 
ponha em risco a vida do paciente. É o relatório. Oficia-se.  No presente caso, não há que se falar em 
delito de prevaricação, vez que a médica teve fortes motivos para não realizar exames físicos no paciente  
em questão, inclusive a expressa manifestação da autonomia privada deste. Agiu a médica, inclusive, em 
consonância  com orientação  de sua própria  entidade de classe,  qual  seja,  o  Conselho  Regional  de 
Medicina, conforme se depreende do ofício de fl. 37.  […] Quanto ao crime de perigo para a vida e 
saúde de outrem, deve-se atentar para o fato de que a médica não recusou atendimento ao paciente, tanto  
é que, diante da impossibilidade de examiná-lo fisicamente, realizou exame ectoscópico, aferindo dados 
que a levaram à conclusão de que tal indivíduo era assintomático,  tendo, ainda,  alertado GAHIMA 
acerca do risco de ruptura das cápsulas em seu organismo. Assim sendo,  PATRICIA CIRUFFO não 
dispunha de elementos que a levassem a crer,  no exercício de seu mister,  que expunha GAHIMA a 
perigo de vida, como bem ressaltou em seu depoimento, dizendo “QUE não há estudos conclusivos 
quanto ao percentual de pessoas que venham a óbito pela ruptura das cápsulas dentro do organismo; 
QUE também não há estudos conclusivos quanto ao melhor tipo de tratamento a ser feito nesses casos 
[…] QUE tem convicção de que não expôs o paciente a risco desnecessário com o seu atendimento”.  
Portanto, não há que se falar, no presente caso, que a médica incorreu no crime previsto no art. 132 do 
Código  Penal,  devido  à  ausência  de  dolo.   Em  razão  da  peculiaridade  do  caso  e  para  que  seja 
regulamentada administrativamente  a  conduta  dos agentes  de Polícia  Federal  em casos similares  ao 
presente, encaminhou-se cópia dos presentes autos ao Grupo de Controle Externo da Atividade Policial  
desta PR/MG, com sugestão de reunião com a Superintendência Regional de Polícia Federal e Conselho 
Regional  de Medicina.”  O Procurador da República Thiago Menicucci  Franklin de Miranda, às  fls. 
55/62, manifestou-se pela ausência de atribuição do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial em 
Minas Gerais para eventual regulamentação de complexa matéria, mormente por envolver questão de 
interesse nacional, razão pela qual promoveu o arquivamento da presente peça informativa e determinou 
sua remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. De sua manifestação destaca-se o seguinte 
trecho: “Pela análise dos autos, carece o signatário, membro do Grupo de Controle Externo de Atividade 
Policial de Minas Gerais, data venia, de atribuição para regulamentar administrativamente a conduta dos 
agentes de Polícia Federal em casos similares, eis que os fatos narrados acima não se circunscrevem ao 
Estado de Minas Gerais,  podendo-se verificar em todo o território nacional.  […] Conforme narrado 
alhures, o caso vertente “trata de delicada questão de hermenêutica, com aparente conflito de normas  
constitucionais e direitos fundamentais,  ensejador de inúmeras discussões de natureza doutrinária e  
jurisprudencial,  extrapolando,  como  bem evidenciou  o  douto  delegado  de  Polícia  Federal  em  seu  
relatório, o âmbito do Direito Penal.” Nesse contexto, os autos foram remetidos ao Grupo de Trabalho 
do Controle Externo da Atividade Policial  da  2ª  Câmara,  para  conhecimento,  análise e sugestões  a 
respeito do tema, o qual se manifestou nos seguintes termos (fls. 65/66): “Por parte do GT de Controle 
Externo, ao ver da presente subscritora, o caso não possui a abstração e generalidade suficientes que 
mereçam uma autuação coordenada com o fim de obter uma regulamentação – atuação preventiva – de 
posturas  por  parte  de  policiais  federais  que,  deparando-se  com recusas  de  profissionais,  devam ou 
mereçam agir de determinada forma”. Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados pelo 
Grupo de Controle Externo da Atividade Policial em Minas Gerais e pelo Grupo de Trabalho de Controle 
Externo da Atividade Policial  determino o arquivamento dos autos, uma vez que não restam outras 
providências as serem adotadas.  Inclua-se o feito na próxima Sessão de Coordenação desta 2ª Câmara 
Criminal, para cientificação e análise do Colegiado.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, determina o arquivamento dos autos, nos termos do voto da 
relatora.
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3. Procedimento nº 1.00.000.006798/2013-71
Interessado: Grupo de Trabalho Escravidão Contemporânea
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Proposta de Encontro Temático sobre o tema da Escravidão Contemporânea a ser realizado nos 
dias 29 e 30 de agosto de 2013, em Brasília-DF
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, conciliando com os demais eventos já programados, resolve 
aprovar a data dos dias 17 e 18 de outubro para realização do Encontro e comunicar a decisão ao Grupo 
de Trabalho sobre Escravidão Contemporânea.

4. Procedimento nº 1.00.000.006257/2013-42
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Inclusão  do  Procurador  da  República Edmilson  da  Costa  Barreiros  Júnior,  Coordenador 
Criminal da PR-AM, no Grupo de Trabalho sobre Execução Penal, uma vez que seu nome não constou 
na lista de interessados em integrar o referido Grupo de Trabalho. Na 63 ª  Sessão de Coordenação, 
realizada em 24 de abril de 2013, foram nomeados os seguintes membros para compor o referido GT:  
Helder Magno da Silva, da PR/MG; Isac Barcelos Pereira de Souza, PR/SP; Fernando Zelada, da PRM 
Eunápolis/BA;  Patrick  Salgado  Martins,  PR/MG;  Renan  Paes  Felix,  da  PRM  Souza/PB;  Águeda 
Aparecida Silva Souto, da PR/MG; e Leonardo Cardoso de Freitas, da PR/RJ.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolveu  aprovar  a  inclusão  do  Procurador  da  República 
Edmilson da Costa Barreiros Júnior, Coordenador Criminal da PR/AM, no Grupo de Trabalho sobre 
Execução Penal.

5. Dilação do prazo para entrega do Plano de Trabalho do GT sobre Execução Penal
Interessado: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Ofício nº 622/2013- Extrajudicial, que comunica a indicação do Dr. Patrick Salgado Martins e 
do Dr. Isac Barcelos Pereira de Souza para exercerem a função de Coordenador e Coordenador-adjunto, 
respetivamente, do GT sobre Execução Penal e pede a dilação do prazo por mais 30 dias para elaboração 
do Plano de Trabalho, em virtude da incompatibilidade de agenda dos integrantes do grupo.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu aprovar os termos do Ofício nº 622/2013, e comunicar 
a decisão aos interessados.

6. Procedimento nº 1.00.000.007325/2013-91
Origem: Procuradoria da República no Amazonas
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Encaminha Portaria PR/AM nº 49, de 07 de maio de 2013 e solicita envio de material para  
subsidiar a 2ª Edição do Projeto “MPF na Comunidade”, a ser realizado entre os dias 03 e 07 de junho, 
no Município de Humaitá/AM. O Relator, em 03 de junho de 2013, determinou a inclusão do processo  
em pauta. Em caráter de urgência, a Dra. Raquel Dodge autorizou a remessa da Cartilha Polícia Cidadã  
em 04 de junho de 2013.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  decidiu  homologar  a  decisão  que determinou o envio  do 
material solicitado e arquivar os autos.

7. Procedimento nº 1.00.001.000155/2012-22
Interessado: Conselho Superior do Ministério Público Federal
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Cuida-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela 
Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos ao Procurador-Geral da República, 
solicitando que fosse deliberado no CSMPF projeto de resolução que cria,  no âmbito do Ministério 
Público Federal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. No CSMPF, o referido 
anteprojeto  foi  distribuído  à  Subprocuradora-Geral  da  República  Sandra  Verônica  Cureau  que 
determinou providências no sentido de divulgar o anteprojeto entre os Membros do Ministério Público  
Federal, bem como ouvir esta 2ª CCR s respeito do tema. Inclua-se o presente procedimento em pauta da 
Sessão de Coordenação, para cientificação do Colegiado. Na 64 ª Sessão de Coordenação, realizada em 
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20 de maio de 2013, o Relator distribuiu aos demais membros cópia do anteprojeto, para análise e  
deliberação na próxima Sessão de Coordenação.
Decisão: O Colegiado da 2ª Câmara, resolve, por unanimidade, nos termos do voto do relator, apoiar a  
especialização da atuação criminal sob a forma de Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, 
encaminhando sugestão de regulamentação para o Conselho Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF).

8. Procedimento nº 1.00.000.010728/2011-55
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Trata-se  de procedimento administrativo instaurado para  exame de eventuais  divergências 
entre a Resolução CNMP n. 13, de 2 de outubro de 2006 e a Resolução CSMPF n. 77, de 14 de setembro 
de 2004. Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão de Coordenação para deliberar sobre o  
resultado da análise comparativa entre as  resoluções supramencionadas. Na 64ª Sessão de Coordenação, 
realizada em 20 de maio de 2013, o Relator distribuiu aos demais membros cópia do anteprojeto, para  
análise e deliberação na próxima Sessão de Coordenação.
Decisão:  A 2ª Câmara, em deliberação preliminar, examinará o resultado da análise comparativa das 
duas Resoluções, na forma apontada pelo Relator, e deliberará na próxima Sessão.

9. Procedimento nº 1.00.000.008572/2006-85
Origem: Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Cuida-se  de  procedimento  administrativo  autuado  como  Dossiê  de  Acompanhamento  do 
Relatório de Solução Amistosa n. 95/03 – caso 11.289 – José Pereira, da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da OEA, encaminhado a  esta 2ª Câmara para eventuais providências cabíveis. Nesse 
contexto, sugere-se a remessa  dos autos ao GT de Combate ao Trabalho Escravo da 2ª Câmara, para 
conhecimento, análise e manifestação a respeito do tema. Inclua-se o presente procedimento em pauta da 
Sessão de Coordenação, para cientificação e análise do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, decidiu encaminhar os autos ao 
Grupo de Trabalho sobre Escravidão Contemporânea para que formule sugestões, para deliberação na 
primeira Sessão de Coordenação do mês agosto de 2013.

10. Procedimento nº 1.00.000.015021/2012-16
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Cuida-se de procedimento administrativo instaurado a partir de ofício encaminhado a esta 2ª 
CCR/MPF pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios, para o 
conhecimento e a análise do inteiro teor da Nota Técnica n. 04/2012/PFDC/MPF/PP, que trata sobre 
propostas legislativas de alteração do art. 149 do Código Penal e da competência criminal da Justiça 
Federal  para  Justiça  do  Trabalho.  Os  autos  foram  encaminhados  ao  GT  sobre  Escravidão 
Contemporânea, retornando com a manifestação de fls. 28/37-v. Inclua-se o presente procedimento em 
pauta da Sessão de Coordenação, para cientificação e análise do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu acolher as sugestões na forma de Nota Técnica, que 
será encaminhada ao Congresso Nacional por meio da Assessoria de Articulação Parlamentar (Assart).

11. Procedimento nº 1.00.000.007324/2013-46
Origem: Procuradoria da República no Estado do Amazonas
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Cuida-se de procedimento administrativo instaurado a partir de ofício encaminhado a esta 2ª 
CCR/MPF pelo Procurador da República, Dr. Galtiênio da Cruz Paulino (PR/AM), em que informa o 
oferecimento  de  denúncia  em  relação  aos  fatos  objeto  de  investigação  no  procedimento  n. 
1.00.000.001519/2013-82 (relativo ao relatório do Grupo Móvel para Erradicação do Trabalho Escravo). 
Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão de Coordenação, para cientificação e análise do 
Colegiado.
Decisão: A 2ª CCR, por unanimidade, toma ciência do ajuizamento da denúncia, determina seu registro 
na página eletrônica e sua comunicação à Comissão Nacional Para a Erradicação do Trabalho Escravo 
(Conatrae) e à Comissão Pastoral da Terra (CPT).
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12. Procedimento nº 1.18.000.000693/2011-10
Origem: Procuradoria da República no Estado de Goiás
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Cuida-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  desta  2ª  CCR, 
encaminhando à PR/GO, para distribuição nas unidades do Ministério Público Federal do Estado de 
Goiás,  de 12.320 (doze mil,  trezentos  e vinte)  exemplares  da Cartilha “Diretrizes  para  uma Polícia  
Cidadã”, aprovada no X Encontro Nacional desta Câmara, realizado nos dias 18, 19 e 20 de outubro de  
2010.  Cumpridas  as  providências  que  ensejaram  a  instauração  do  presente  procedimento,  com  o 
encaminhamento  dos  exemplares  para  distribuição,  determinou-se  o  arquivamento  dos  autos  com 
remessa a esta 2ª CCR, para homologação.  Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão de 
Coordenação, para cientificação do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara toma ciência da remessa e determinou o arquivamento dos autos, nos termos do 
voto do Relator.

13. Procedimento nº 1.00.000.015601/2012-11
Origem: Assessoria de Articulação Parlamentar do Ministério Público  Federal  na Câmara dos 
Deputados
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Cuida-se  de  procedimento administrativo instaurado a  partir  de  notícia  encaminhada pelo 
Chefe da Assessoria Parlamentar na Câmara dos Deputados, JOSÉ MARTINS ARANTES, dando conta 
de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados  aprovou, na tarde 
do dia 16/10/2012, o projeto de Lei n. 7.193-A, de 2010, que dispõe sobre a “investigação criminal  
conduzida por Delegado de Polícia”.  Deliberado pelo Colegiado desta 2º Câmara de Coordenação e 
Revisão, na 56ª Sessão de Coordenação, de 05 de novembro de 2001, solicitação de manifestação ao Ex. 
Procurador da República, Dr. Vladimir Barros Aras, vieram aos autos nota técnica emitida pelo Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria PGR 296/2013, com pedido de veto integral ao PLC 132/2012 (PL 
7.193-A/2010), com sugestão de propositura de ação direta de inconstitucionalidade, no caso da não 
ocorrência  do  veto.  Inclua-se  o  presente  procedimento  em  pauta  da  Sessão  de  Coordenação,  para 
cientificação do Colegiado. Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão de Coordenação, para 
cientificação do Colegiado.
Decisão:   A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolveu  encaminhar  ao  Procurador-Geral  da  República 
solicitação para que examine a constitucionalidade da Lei nº 7.193-A, bem como comunicar esta decisão 
ao noticiante

14. Procedimento nº 1.00.000.000073/2013-69
Origem: Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Trata-se  de  indicação  de  representantes  do  Ministério  Público  Federal  para  o  Conselho 
Penitenciário do Estado do Mato Grosso do Sul. Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão  
de Coordenação, para deliberação do Colegiado. 
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve participar ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF) sua plena concordância com a indicação, nos termos do voto do relator.

15. Procedimento nº 1.00.000.004815/2013-35
Origem: PRM-Campinas
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Trata-se de peças de informação instauradas com o objetivo de viabilizar alteração nacional na 
política de comunicação de crimes pela Receita Federal para o Ministério Público Federal, notadamente  
no envio de representações fiscais para fins penais por descaminho em  casos de valores econômicos 
inexpressivos. O Procurador da República oficiante sugere a atuação desta 2ª CCR em âmbito nacional. 
Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão de Coordenação, para deliberação do Colegiado. 
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por unanimidade,  resolve encaminhar os  autos  ao Grupo de Trabalho sobre  
Contrabando e Descaminho, em fase de instituição, para que apresente um posicionamento, ante de uma 
deliberação pelo Colegiado.

16. Procedimento nº 1.00.001.000046/2011-24
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Interessado: Conselho Penitenciário do Estado do Paraná
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto:  Trata-se  de  indicação  de  representantes  do  Ministério  Público  Federal  para  o  Conselho 
Penitenciário do Estado do Paraná
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve participar ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF) sua plena concordância com a indicação, nos termos do voto do relator.

17. Procedimento MPF nº 1.00.000.003116/2013-78
Origem: Procuradoria da República no Município de Rio Grande - RS
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa: CONSULTA. COMPETÊNCIA. CRIMES AMBIENTAIS PRATICADOS NO ESTUÁRIO DA 
LAGOA  DOS  PATOS.   CONHECIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO 
LEGAL. CONSULTA FORMULADA EM CONCRETO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. ENUNCIADO 
30.  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO.  DIVERSIDADE DE TEMAS.  ENUNCIADO QUE TEM POR 
FOCO A ORIGEM DO PESCADO (RIO FEDERAL, MAR TERRITORIAL,  ZONA ECONÔMICA 
EXCLUSIVA OU  PLATAFORMA CONTINENTAL),  E  NÃO UMA EVENTUAL SITUAÇÃO  DE 
RISCO DE EXTINÇÃO DA ESPÉCIME. POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA EM EXAME – 
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE PESCA DE 
ESPÉCIE  AMEAÇADA  DE  EXTINÇÃO,  SOBREEXPLOTADA  OU  AMEAÇADA  DE 
SOBREEXPLOTAÇÃO – VOLTE À DISCUSSÃO, QUANDO O COLEGIADO FOR CHAMADO A 
DECIDIR  SITUAÇÕES  CONCRETAS,  QUE  PODERÃO  ATRAIR  A  EDIÇÃO  DE  NOVO 
ENUNCIADO, SE FOR O CASO. 
Decisão:  Após o voto do relator,  pediu vista Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. O Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada aguardará para proferir voto. 

18. Procedimento MPF nº 1.00.001.000136/2007-39
Origem: CSMPF
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Assunto: No procedimento administrativo epigrafado, em que figura a  Procuradoria da República no 
Estado de Roraima como interessada,  o Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF 
solicita, por meio de seu eminente Relator, o Conselheiro e Subprocurador-Geral da República Rodrigo 
Janot Monteiro de Barros, a manifestação deste Colegiado acerca da indicação do nome do Procurador  
da República Gustavo Kenner Alcântara, para representar,  como suplente,  a Instituição no Conselho 
Penitenciário do Estado de Roraima, tendo em vista a remoção da Procuradora da República Cinthia 
Gabriela Borges. Distribuição a este Relator em 9 de maio passado. Desconheço qualquer ato, conduta 
ou fato que possa vir a desabonar a aprovação do nome do colega indicado ao Conselho Penitenciário de 
Roraima. A escolha de seu nome pelos pares foi feita, na Unidade de origem, em reunião realizada no 
último dia 29 de abril (f. 84), 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  o  colega  indicado permanece  lotado na  Procuradoria  da 
República interessada. Sendo assim, manifesto-me favoravelmente pela aprovação do nome. Submeta-se 
o assunto à deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve participar ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF) sua plena concordância com a indicação, nos termos do voto do relator.

19. Procedimento nº 1.00.000.006088/2013-41
Origem: Procuradoria da República no Rio de Janeiro
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Assunto: Trata-se de ofício encaminhado pelo Procurador da República Orlando Monteiro Espíndola da 
Cunha, comunicando o acautelamento do Processo 2006.51.01.525830-0 (IPL 0706/2009-5), no qual se 
apura  o  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  vez  que  os  créditos 
tributários  apurados tiveram sua exigibilidade suspensa com fundamento no art.  151,  inciso VI,  do 
Código  Tributário Nacional.  Dê-se ciência aos membros da 2ª Câmara na sessão. Após, arquivem-se os 
autos na Secretaria da 2ª CCR. 
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, acompanha o voto do relator. Arquive-se.
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20. Procedimento nº 1.00.001.007205/2010-41
Origem: PFDC
Relatora: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Por meio do Ofício nº 603/2013/PFDC/MPF, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão faz 
referência a expediente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Ofício nº 092/2012-
CDDPH/SDH/PR), que encaminha Relatório Final da Comissão Especial do referido órgão colegiado,  
denominado  “Relatório de impressões sobre as violações dos direitos humanos na região conhecida  
como Terra do Meio no Estado do Pará”,  que teve por finalidade  “designar seus membros para se  
deslocarem à Região da Terra do Meio, para apurar denúncias de violações aos direitos humanos, com  
o objetivo de levantar dados e informações pertinentes sobre os casos de violência no campo e sugerir  
providências junto às autoridades responsáveis pela cessação dos abusos praticados e elaborar relatório  
dessas atividades para o Colegiado”. Esclarece, ainda, que a PFDC recebeu citado ofício, encaminhado 
pelo Procurador-Geral da República, em que o CDDPH solicita informações detalhadas sobre as ações e 
providências adotadas a respeito de recomendação específica no sentido de que “nas transações penais  
que tenham por objeto crimes ambientais,  a transação seja voltada à questão ambiental  (educação  
ambiental e recuperação das áreas degradadas) para que o dano seja reparado  pelos infratores”. O 
Procurador  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão  pede,  ao  final,  que  seja  informado  quanto  ao 
posicionamento desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão no que se refere à recomendação expedida 
pelo CDDPH para que a PFDC possa prover os subsídios solicitados (fl. 247/247v.). Inclua-se o presente 
procedimento em pauta da Sessão de Coordenação, para cientificação e análise do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu expedir comunicado a todos os Ofícios Criminais do 
estado do Pará para que observem a solicitação feita pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, por meio do Ofício nº 092/2012-CDDPH/SDH/PR, no sentido de que nas transações penais que 
tenham por objeto crimes ambientais, a transação seja voltada à questão ambiental (educação ambiental  
e recuperação das áreas degradadas) para que o dano seja reparado pelos infratores, e resolve, também, 
comunicar ao Grupo de Trabalho sobre Escravidão Contemporânea o teor das comunicações, inclusive 
para que indiquem membros para se deslocarem à Terra do Meio, junto com a equipe da Procuradoria 
Federal  dos Direitos do Cidadão (PFDC) e do  Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH/PR). Comunicar esta decisão com urgência a ambos os órgãos.

21. Procedimento nº 1.00.001.000090/2013-04
Origem: Conselho Superior do MPF
Relatora: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Trata-se de indicação feita pelo Colégio de Procuradores da República no Estado 
de Tocantins do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Dr. Fábio Conrado Loula 
para,  na  qualidade  de  titular,  representar  o  Ministério  Público  Federal  no  Conselho 
Penitenciário  daquela  unidade  federativa,  em  decorrência  da  remoção  do  Dr.  Victor 
Manoel  Maris  para  a  Procuradoria  da  República  no  Município  de  Mossoró/RN. 
Deliberou-se,  também,  durante  reunião  ocorrida  em  21/05/2013,  pela  indicação  da  
Procuradora  da  República  Renata  Ribeiro  Baptista para  a  função  de  representante 
suplente. Em despacho proferido no âmbito do Conselho Superior do MPF, os autos foram 
submetidos à  apreciação da 2ª CCR para  análise da matéria.  Ante tais  considerações,  
manifesto-me favoravelmente à indicação do Procurador da República  Fábio Conrado 
Loula e  da  Procuradora  da  República Renata  Ribeiro  Baptista  como  membros 
integrantes  do  mencionado  Conselho  Penitenciário,  respectivamente,  na  qualidade  de  
titular  e  de  suplente.  Inclua-se  o  presente  procedimento  administrativo  em  pauta  da 
Sessão de Coordenação, para ciência e deliberação do Colegiado.
Decisão:   A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve participar ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF) sua plena concordância com a indicação, nos termos do voto do relator.

22. Procedimento nº 1.34.004.000672/2011-11
Origem: PRM-Campinas/SP
Relatora: Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Assunto: Inquérito  Civil  Público  –  ICP.  Procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de 
representação formulada por Procurador da República oficiante na PRM – Campinas/SP, relatando 
que a Receita Federal do Brasil encaminha ao Ministério Público Federal representações fiscais  
para fins penais relativas à apreensão de cigarros por descaminho – muitas delas decorrentes da 
apreensão de um ou dois maços de cigarros – cujo valor aduaneiro é inexpressivo, chegando a  
existir casos de apenas R$ 1,00 (um real). Proposta do representante no sentido de instar a Receita  
Federal a não mais encaminhar esse tipo de representação fiscal em virtude da irrelevância penal  
da conduta  e  dos  custos  acarretados pela  tramitação administrativa do expediente.  Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Expediente da Receita Federal em Campinas (Alfândega 
de Viracopos) informando que, muito embora concordasse com o teor da representação ministerial, 
não  tinha  competência  administrativa  para  a  tomada  de  decisão,  que  cabe,  na  hipótese,  ao 
Secretário da Receita Federal do Brasil, a quem foi encaminhada a proposta. Solução do problema 
inviabilizada no âmbito da PRM. Necessidade de alteração na política nacional de comunicação de 
crimes por parte da Receita Federal do Brasil ao Ministério Público. Sugestão de que as tratativas 
sejam conduzidas,  no  âmbito  nacional,  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação e  Revisão.  Cópia  da 
representação e da promoção ministerial já remetida à Exma. Coordenadora da 2ª CCR para exame 
da proposta e adoção das providências que entender cabíeis. Exaurimento do objeto do presente  
inquisitório. Homologação do arquivamento.
Decisão:   A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, atenta ao que consta  
dos autos, homologa o arquivamento, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo 
Procurador da República oficiante, às fls. 234/235. Devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 
de estilo.

23. Procedimento nº 1.00.001.008231/2013-39
Origem: Procuradoria da República em Rondônia
Relatora: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto:  Trata-se de expediente proveniente  da Procuradoria Regional  dos Direitos do Cidadão em 
Rondônia destinado a promover, no âmbito do Estado de Rondônia, o acompanhamento da política de 
segurança  pública  com  ênfase  na  relação  entre  os  cidadãos  e  os  órgãos  policiais  federais,  e  no 
acompanhamento da distribuição da cartilha “diretrizes para uma polícia cidadã: conheça seus direitos e  
deveres”, elaborada por esta colenda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. A PRDC redistribuiu 
as cartilhas a todas as entidades constantes nos autos, eleitas como divulgadoras das informações para 
atingir  o  público-alvo  dessa  campanha,  e  mais,  aos  órgãos  faltantes.  Diante  do  exposto,  ficou 
demonstrado que foram adotadas as medidas para o fiel cumprimento do ofício circular nº3 da 2ª CCR 
do MPF, exaurindo, assim, a problemática contida nos autos.  Inclua-se o presente procedimento em 
pauta da Sessão de Coordenação, para ciência e deliberação do Colegiado. 
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  toma  ciência  das  medidas  apresentadas  e  determina  o 
arquivamento do expediente.

24. Procedimento nº 1.00.000.000083/2013-02
Origem: Conselho Superior do MPF
Relatora: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Trata-se  de  expediente  oriundo  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Federal 
encaminhando o ofício nº 1785/2013/PR/RO/GABPC/FO, o qual comunica a indicação dos Procuradores 
da  República  RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA,  como Titular,  e  FERNANDO ANTONIO 
ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, como suplente, para representarem o MPF no Conselho Penitenciário 
do Estado de Rondônia. Inclua-se o presente procedimento em pauta da Sessão de Coordenação, para 
ciência e deliberação do Colegiado.
Decisão:   A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve participar ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF) sua plena concordância com a indicação, nos termos do voto do relator.

25. Procedimento MPF nº 1.00.000.014342/2012-01 e 1.00.000.015019/2012-47
Origem: Assessoria de Articulação Parlamentar
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: Trata-se de procedimento instaurado no âmbito desta 2ª CCR que versa sobre o Projeto de Lei  
de n. 1903 de 2011, que acrescenta incisos e altera o art. 322 do Código de Processo Penal (fl. 19), e  
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sobre o Projeto de Lei n. 6.125 de 1990, que trata sobre crimes de responsabilidade (fl. 24). Na última 
sessão de coordenação, foi distribuída em sessão cópia do Parecer do Procurador da República Daniel  
Resende  sobre  os  supracitados  Pls.  Inclua-se  o  presente  procedimento  em  pauta  da  Sessão  de 
Coordenação, para ciência e deliberação do Colegiado, após vistas do aludido relatório pelo demais 
Membros do colegiado.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  acoalhe  as  sugestões  na  forma  de  Nota  Técnica  a  ser  
encaminhada ao Congresso Nacional por meio da Assessoria de Articulação Parlamentar (Assart).

Brasília-DF, 24 de junho de 2013.

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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