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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 067ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 19 de agosto de 2013.
Início e término: Das 09h30 às 12h00.

Aos dezenove dias do mês de agosto 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. Tema do XIII Encontro Nacional da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Definição do tema do XIII Encontro Nacional  da 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão.  Proposta  da  Coordenadora  de  o  tema  ser  “Eficiência  da  Persecução  Penal  e 
Indicadores relativos aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da ONU”.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve acolher a proposta.

2. Procedimento nº 1.00.000.009824/2013-12
Origem: Procuradoria da República no Município de Rio Verde - GO
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: O Procurador oficiante solicita exame da viabilidade de iniciar persecução penal  
contra autores do crime de homicídio de dois jovens na região do Município de Rio Verde, no 
contexto da ditadura miliar em 1973.
Presentes: Membros da 2ª CCR e Dr. Wilson Rocha Assis
Dr. Wilson:  A necessidade de manifestação da 2ª CCR decorre do fato de que o caso foi  
exaustivamente examinado e houve declínio de atribuições. O PGR na época fez declínio à 
Justiça  Estadual.  Eu  fui  ao  arquivo  da  Comarca  atrás  do  IP,  relativo  a  esse  caso.  Foi  o  
assassinato de dois jovens. Eles foram a Cuba e fizeram treinamento de Guerrilha. Tentaram 
instalar foco de guerrilha em Rio Verde. Chegaram à Fazenda disfarçados de camponeses. 
Torturaram Paulo Neiva e Irineu. Descobriram que esses militantes estavam em Rio Verde e  
metralharam os dois jovens. Eu tinha conhecimento desse caso, porque estudo a história de 
Goiás. E eles estão no livro “Direito, Memória e Verdade”. O nome deles consta do anexo da  
Lei. Por ocasião dos 40 anos da morte, publiquei um artigo em jornal de grande circulação do 
Estado e me ligaram. Assim, identifiquei a Fazenda e uma das testemunhas oculares do fato  
está viva ainda. Essa testemunha, Eurípedes Joás da Silva, teve direitos ameaçados e violados.  
Isso foi em 1973. Em 1980, após a edição da Lei da Anistia, dois repórteres apareceram na 
Fazenda  para  buscar  informações  sobre  o  fato.  O  proprietário  da  Fazenda  comunicou  a 
Polícia. Fizeram, assim, uma segunda ocultação do cadáver. Mas eu tive acesso ao local em 
que  em foram enterrados  pela  primeira  vez  e  tirei  fotos.  Em 1980,  foi  feita  a  segunda 
ocultação do cadáver e não temos informações sobre isso. há um ex-militar que indicou um 
nome responsável pela segunda ocultação, que seria um agente do Exército que faleceu há 
pouco tempo atrás. Temos a possibilidade de continuar a investigação e oferecer denúncia.  
Como em 1986 houve um declínio de competência pelo PGR, entendi necessário consultar a 
2ª CCR, para que orientasse e deliberasse sobre a melhor forma de proceder. Formulei quatro 
hipóteses: 
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1) Peticionar à Justiça Estadual; ou,
2) Fazer isso junto com o MPE; ou,
3) A 2ª CCR deveria fazer isso, se entender que a competência é federal; ou ainda,
4) Apresentar denúncia, juntando essa documentação como peças de informação. 
Eu fico em dúvida, por conta desse declínio de competência à época. 
Dra. Raquel: Houve arquivamento no MPE?
Dr.  Wilson:  Sim.  O  Promotor  pediu  que  os  autos  ficassem  em  cartório  aguardando  o 
surgimento de novas provas. O processo só voltou a ser movimento em 2003. Os autos devem 
aguardar em cartório. O IP foi arquivado.
Dra. Luiza: Acho que a denúncia é o melhor caminho, porque todas as questões processuais 
vão ser judicializadas. Se o Juiz aceitar a denúncia, vai ter HC e vão discutir tudo isso. Se ele  
receber a denúncia, tudo vai ser discutido. Se não me engano, o Sérgio Suyama fez denúncia 
no caso do Herzog, que foi arquivado no Estado, já na década de 80, em razão da prescrição.  
Quando a  representação criminal  foi  para  o primeiro  colega,  ele  arquiva baseado não na  
questão  da  competência,  que  é  reconhecidamente  federal,  mas  não  assume  a 
imprescritibilidade. Na tese do homicídio, ele afasta a prescrição e denuncia. As questões  
processuais você vai enfrentar no processo. 
Dra. Luiza citou casos de São Paulo.
Dr. Carlos Vilhena: Também não vejo como fugir do Judiciário nesse momento.
Dr. Wilson: Localizei o IP, mas o Juiz que me deu fez todas as recomendações e viu que o  
processo era delicado. Tudo está no Estado. Todo mundo morreu, menos o primeiro delegado  
responsável pela primeira ocultação. Tem um ex-agente da ditadura que menciona o nome do 
responsável da segunda ocultação. Em 1973, houve homicídio e, em 1980, pegaram os restos  
mortais e ocultaram novamente
Dra. Raquel: Em relação a esse assunto, a 2ª CCR promoveu uma série de Encontros sobre o 
tema em 2010 e 2011. Promovemos em fevereiro de 2010 um Encontro de vários colegas com 
essa atuação e tiramos uma diretriz de atuação, logo após a decisão da CIDH. Comparamos  
com a  decisão  do  STF e  fizemos  dois  Encontros  Temáticos.  Encerramos  o  ano  de  2010 
recebendo a família de várias pessoas, para fins criminais. A linha de atuação aprovada pela 2ª  
CCR é no sentido de apoiar a atuação criminal em face dos crimes permanentes, como o 
crime de ocultação de cadáver. Para abrir o caminho, é uma atuação estratégica. Inclui, ainda,  
o crime de quadrilha, quando houver, o sequestro com desaparecimento forçado e a ocultação 
de  cadáver.  Nossa  atuação  tem sido  exitosa,  pois  têm mais  denuncias  recebidas  do  que  
rejeitadas. A estratégia também inclui ajuizar ações em regiões diferentes da Justiça Federal.  
Além  disso,  há  um  acórdão,  em  que  houve  declínio  para  a  Justiça  Militar  e  houve 
manifestação da 2ª CCR sobre esse arquivamento. A Câmara se posicionou pela competência 
da Justiça Federal. A sua atuação está no contexto desses precedentes que já ocorreram. A 
pergunta  técnica  é:  se  houve  duas  ocultações  de  cadáveres  e  se  nossa  tese  é  de  crime 
permanente, esse imputável pela primeira ocultação cessa sua responsabilidade quando um 
novo conjunto de atores entra e faz a segunda ocultação.
Dr. Wilson: Seria fator relativamente independente. 
Dr. Raquel: Não sei se o crime anda é permanente em relação a ele. Acho que depende da  
prova e talvez você tenha dificuldade aí. Essa é uma questão que você pode pensar e pode ser  
matéria de defesa, e até de acusação, pois temos de ter cuidado com a imputação. Mas é outra  
questão, de mérito mesmo.
Dra. Luiza: Essa questão vai vir na defesa prévia.
Dra. Raquel: No caso concreto que conheço não houve essa questão dos seu caso, em que a  
primeira ação cessou por ordem de terceiro. Acho que o titular da ação penal tem que ter um 
compromisso com a tese.
Dr. Oswaldo: Se o titular da ação penal achar que essa circunstância transforma a natureza do  
crime e, portanto, ele estaria prescrito, você que vai dizer isso. Não é por causa da origem do  
crime que devemos ir a “ferro e fogo” a algo que a lei diz que ele não deve responder. 
Dr. Wilson: A permanência teria cessado em 1980.
Dra. Raquel: Sobre reabrir ou não o caso, o Promotor não arquivou  a ocultação de cadáver, 
por isso você, como promotor natural do caso, tem total domínio sobre o caso.
Dra. Luiza: A tese da imprescritibilidade é importante nos homicídios.
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Dra. Raquel: Na Justiça de Transição, ainda não tem ação penal em homicídio. Só entrou a  
parte cível nas indenizações. As ações penais do MPF são por crimes permanentes, nos quais 
não cessou a permanência. Eles não admitem a morte. 
Dr. Wilson: E sobre o declínio?
Dra. Raquel: O PGR deveria estar centrado no homicídio.
Dr. Wilson: Mas ele fala de tudo, da ocultação e do homicídio. E em relação à ocultação de  
cadáver, ele fala que houve prescrição.
Dra. Raquel: Mas ele não arquiva.
Dr. Wilson: Marcos Fleury, agente da repressão em Goiás, morreu ano passado, A testemunha 
que tenho viva hoje identifica uma pinta dele, muito característica. Seria uma hipótese do 
autor do homicídio. Ocultação, prevaricação e favorecimento.
Dra. Raquel: A ocultação já indica que os responsáveis eram esses mesmos?
Dra. Wilson: Sim, isso está no inquérito.
Dra. Raquel: Acho que isso não está encerrado pelo arquivamento, pois está muito claro no 
relatório e na conclusão.
Dr. Oswaldo: Quanto a isso, não tem nenhum recurso? Não tem jeito?
Dra.  Luiza:  Estava vendo aqui  o  caso do Herzog e do Manoel  Fiel  Filho.  Tem ações  de  
responsabilidade. Tem várias coisas a fazer no cível: modificação do atestado de óbito, para  
dizer que foi tortura.
Dr. Oswaldo: E a família já se manifestou?
Dr. Wilson: Não.
Dra. Raquel: Você pode discutir a questão da imprescritibilidade. 
Dra. Luiza: Isso anularia as decisões de arquivamento.
Dra.  Raquel:  Seria  bom discutir  isso  dentro  do  GT Justiça  de  Transição,  pois  eles  têm 
discussão sobre isso dentro do GT.
Dra.  Luiza:  As  ações  cíveis  que  eles  movem são  bem importantes.  Quer  se  promover  a  
responsabilização  direta,  que  nunca  existiu.  A do  Manoel  e  a  do  Herzog têm resultados  
interessantes.  Tem várias  coisas  para  fazer  no  cível,  além da indenização.  Isso  se  fechar 
totalmente  a  questão  criminal,  que  teria  que  ir  pela  imprescritibilidade.  As  ações  cíveis  
versam sobre direito  à verdade.  Tem na pagina da PRR 3.  São importantes.  E na Justiça 
Estadual, no caso do Herzog, eles fizeram a do atestado de óbito.
Dra.  Raquel:  Talvez  nem  precise  ajuizar  ação,  só  se  houver  resistência  do  Estado  em 
modificar  o  atestado  de  óbito.  Mas  na  área  criminal  teria  que  ver  a  questão  da  
imprescritibilidade.
Dr. Vilhena: Vimos a extensão do parecer do Subprocurador-Geral que atuou como PGR. A 
promoção de arquivamento tem a mesma extensão?
Dr. Oswaldo: Melhor verificar o despacho do Juiz que não recebeu o arquivamento. Talvez 
seria na medida da insurgência do Juiz.
Dr. Wilson: Francisco de Assis Toledo arquiva o IP em relação ao crime permanente, com 
base na prescrição.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve orientar o Procurador da República oficiante 
a submeter a questão à manifestação prévia do GT Justiça de Transição.

3. Procedimento nº 1.00.001.000175/2012-01
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  
Acre dos Procuradores da República PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA KENNE DA SILVA e 
FELIPE  VALENTE  SIMAN, para  representarem,  na  qualidade  de  titular  e  suplente, 
respectivamente,  o Ministério  Público Federal  no Conselho Penitenciário daquela  unidade 
federativa.  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, resolve participar ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF) sua plena concordância com a indicação, nos termos do voto da relatora.
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Brasília-DF, 19 de agosto de 2013.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora 

José Bonifácio Borges de Andrada
Subprocurador-Geral da República

Titular

Oswaldo José Barbosa Silva 
Subprocurador-Geral da República

Titular

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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