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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 068ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 26 de agosto de 2013.
Início e término: Das 16h00 às 19h00.

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, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal deliberou sobre os seguintes temas: 

1. Composição do Grupo de Trabalho sobre Contrabando e Descaminho
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:   A 2ª  Câmara  de  Coordenação e  Revisão,  em sua  64ª  Sessão  de  Coordenação, 
realizada  em  20/05/2013,  decidiu  criar  o  Grupo  de  Trabalho  sobre  Contrabando  e 
Descaminho. A criação desse GT 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 também foi proposta no I Encontro Nacional Temático sobre Tráfico de Drogas,  
Contrabando e Descaminho, realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 04 e 05 de outubro de  
2012. Portanto, 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. O 
edital para inscrição dos membros do MPF interessados em participar do GT foi encaminhado 
para a lista membrosmpf, possibilitando a inscrição até o dia 28 de junho de 2013.
Os interessados em participar são os seguintes:

PROCURADOR E-MAIL DATA DA INSCRIÇÃO COMENTÁRIOS

1) Rafael Paula Parreira
PRM/Anápolis - GO

rafaelparreira@prgo.mpf.gov.br 21/06/13

2)  Robson  Martins 
PRM/Umuarama - PR

robsonm@prpr.mpf.gov.br 21/06/13

3)  Carlos Eduardo Raddatz 
Cruz
PRM/Santarém - PA

carloscruz@mpf.mpr.br 21/06/13

4)  Carlos  Roberto  Diogo 
Garcia 
PRM/Ribeirão Preto - SP

carlosdiogo@mpf.mp.br 21/06/13

5) Douglas Fischer 
PRR 4

douglas@prr4.mpf.gov.b 21/06/13

6)  Manoel  S.  Mendes  Jr. 
PRM/Dourados - MS

manoelmendesjr@mpf.mp.br 21/06/13

7) Ígor Miranda
Procurador-Chefe  em 
Roraima

igordasilva@mpf.mp.br 21/06/13 “Atuo no 1º  Ofício 
Criminal da PRRR, 
onde cerca de  80% 
são relacionados ao 
crime  do  art.  334 
CP.  A  cidade  de 
Paraima,  Roraima, 
apresenta  um 
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problema  fático 
inusitado: 
inexistência  de 
posto  de  gasolina 
no  município  e 
fronteira  com  a 
Venezuela  (onde  a 
gasolina  custa 
centavos).”

8) Filipe Albernaz Pires
PR/RO

filipealbernaz@mpf.mp.br 24/06/13 “Sou procurador da 
República  no 
Estado  de 
Rondônia.  Tenho 
me  deparado  com 
frequência  com  os 
crimes  de 
contrabando  e 
descaminho. 
Portanto,  gostaria 
de  participar  do 
'GT-Contrabando  e 
Descaminho'.”

9) Adriano Barros Fernandes
PRM Campo Mourão

adrianofernandes@mpf.mp.br 25/06/13 “Informo  meu 
interesse  em 
participar  no  GT, 
tendo  em  vista  a 
grande  quantidade 
de  autuações  e 
Representação 
Fiscal  para  fins 
Penais  por 
contrabando  e 
descaminho  na 
minha  área  de 
atribuição.”

10) Renata Maia da Silva
PR/RR

renatamaia@mpf.mp.br 28/06/13 “Ressalto que tenho 
grande  interesse 
pelo  tema,  porque 
estou  lotada  em 
ofício  criminal 
exclusivo  na 
PR/Roraima, onde a 
grande  maioria  dos 
processos  diz 
respeito  a  tais 
crimes. 
Além  disso,  sou  a 
representante  da  2ª 
CCR na PR/RR.”

11) Laura Gonçalves Tessler
PRM FOZ

lauratessler@mpf.mp.br 01/07/13

12) Juliano Baggio Gasperin,
PRM Foz do Iguaçu/PR. 

julianogasperin@mpf.mp.br 02/07/13

13) Ricardo Perin Nardi
PRM/Guarulhos

ricardopn@mpf.mp.br 03/07/13

Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, utilizando critérios de atuação perante Tribunais,  
em local de grande incidência do crime,  antiguidade e especialização, resolve designar os 
seguintes integrantes: (1) o Procurador Regional da República da 4ª Região, Douglas Fischer;  
(2)  o  Procurador  da  República  no  Município  de  Umuarama/PR,  Robson  Martins;  (3)  o  
Procurador  da  República  no  Município  de  Dourados/MS,  Manoel  S.  Mendes;  (4)  o 
Procurador da República em Rondônia, Filipe Albernaz Pires; (5) a Procuradora da República 
em Roraima, Renata Maia da Silva; (6) a Procuradora da República no Município de Foz do 
Iguaçu/PR,  Laura  Gonçalves  Tessler;  (7)  o  Procurador  da  República  no  Município  de 
Guarulhos/SP, Ricardo Perin Nardi.
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2. Reunião conjunta entre os integrantes do GT-Crime Organizado e membros da 2ª CCR
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, decidiu aprovar a data de 6 de setembro, às 10h00, 
para a realização da reunião conjunta, na sala de reuniões da 2ª CCR.

3. Procedimento nº 1.29.000.000272/2013-69
Interessado: Procuradoria da República no Rio Grande do Sul
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Trata-se de Consulta formulada a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão pelo 
Procurador  da  República  Felipe  Souza,  solicitando  orientação  sobre  qual  deve  ser  a  
destinação dada aos processos eletrônicos, narrando os seguintes fatos: “Tramitou perante a 3ª 
Vara Criminal Federal de Porto Alegre o processo eletrônico 5004711-05.2010.404.7100/RS, 
Inquérito Policial.  O MPF manifestou-se pelo arquivamento dos autos, o que foi acolhido 
pela Dra. Juíza, f. 21 e ss. Segundo despacho de fl. 03 a direção do Foro determinou que os 
documentos referentes ao e-proc nas condições ali especificadas não deverão ser remetidos ao  
Arquivo  Judicial,  mas  devolvidos  ao  MPF para  destinação  que  entender  cabível.  Assim,  
vieram tais documentos avulsos ao meu Gabinete, sendo que determinei fossem os mesmos 
autuados  como  procedimento  administrativo”.  Assim,  diante  do  exposto  fez  a  seguinte 
Consulta a este Colegiado: 1. Que destino dar a documentos nessas condições, ou seja já 
carregados  no  e-proc  de  IPL arquivado  e  devolvidos  pela  Justiça  ao  MPF?  2.  Deve  o 
Procurador  da  República  arquivá-los  de  plano,  enviá-los  pra  2ª  CCR  ou  remetê-los  à 
Autoridade Policial? 
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve a consulta, no sentido de que os documentos 
devem ser  remetidos  à  autoridade policial,  vez que no MPF só devem ser  arquivadas  as  
investigações conduzidas por seus membros, nos temos do voto da Relatora.

4. Procedimento nº 1.32.000.000585/2012-41
Interessado: Procuradoria da República no Estado de Roraima
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  A Procuradoria da República no Estado de Roraima instaurou este procedimento 
com o escopo de atender à Meta nº 10, estabelecida  pela 2ª Câmara que aprovou sugestão II 
Encontro  Temático  do  Controle  Externo  da  Atividade  Policial,  que  afirma:  “10.  Normas 
internas de regulação: os GCEAP deverão aprovar Regimentos Internos e Normas Internas”.  
O  Procurador  da  República  Ricardo  Gralha  Massia  remeteu  os  autos  à  2ª  Câmara  de  
Coordenação e Revisão para ciência da aprovação da Resolução MPF/PRRR/nº 01/2012, que 
dispõe  sobre  a  composição,  forma  de  atuação  e  outras  normas  internas  de  regulação  do 
GCEAP/RR, assim, demonstrando o total cumprimento da Meta nº 10, naquela unidade do 
Ministério Público Federal. 
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, resolve: a) Inserir a 
Resolução MPF/PRRR/nº 01/2012 na página virtual da 2ª Câmara; b) Dar ciência à Comissão 
Permanente de Assessoramento sobre Controle Externo da Atividade Policial da 2ª Câmara; 
c) Verificar quais unidades do Ministério Público Federal cumpriram a Meta nº 10 oriunda do 
II Encontro Temático do Controle Externo da Atividade Policial. 

5. Procedimento nº 1.01.004.000316/2010-59
Interessado: Procuradoria Regional da República da 1ª Região
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Procedimento  Investigatório  Criminal.  GT –  Corrupção de  Verbas  Federais  nos 
Municípios. Informações encaminhadas pela CGU, a pedido do MPF, relativas a convênios  
celebrados  pela  União  com  municípios,  iniciados  a  partir  de  2005  e  com vigência  até 
1/07/2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Objetivo atingido. Efetiva 
análise  sob  a  ótica  criminal.  Instauração  de  peças  de  informação  autônomas.  Adoção  de 
providências em todos os 251 convênios firmados pelo Ministério da Educação. Injustificável 
prosseguimento do PIC de acompanhamento, que se encontra desprovido de objeto. Relatório 
desta  etapa  dos  trabalhos (fls.  95/106)  deverá  ser  inserido  na página  eletrônica  do GT – 
Corrupção – 2ª Câmara. 
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Decisão:  A 2ª Câmara resolve, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, determinar a  
inserção do relatório da página eletrônica e homologar o arquivamento.

6. Procedimento nº 1.01.004.000657/2011-13
Interessado: Procuradoria Regional da República da 1ª Região
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Procedimento  Investigatório  Criminal.  GT –  Corrupção de  Verbas  Federais  nos 
Municípios.  Informações  encaminhadas  pela  CGU  relativas  a  convênios  celebrados  pela 
União  com  municípios,  iniciados  em  2008  e  com  vigência  até  1/07/2011.  Revisão  de 
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Objetivo  atingido.  Efetiva  análise  sob  a  ótica 
criminal. Instauração de peças de informação autônomas. Adoção de providências em todos  
os 23 convênios firmados pelo Ministério da Saúde. Injustificável prosseguimento do PIC de 
acompanhamento, que se encontra desprovido de objeto. Relatório desta etapa dos trabalhos  
(fls.  243/248)  deverá  ser  inserido na página  eletrônica  do  GT – Corrupção – 2ª  Câmara. 
Homologação do arquivamento.
Decisão: A 2ª Câmara resolve, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, determinar a 
inserção do relatório da página eletrônica e homologar o arquivamento.

7. Procedimento nº 1.00.000.005675/2009-36
Origem: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto:  Trata-se de procedimento instaurado a partir do Ofício Circular nº 007/2009, do 
Coordenador  da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão,  a respeito  do noticiado no Ofício  
PR/RJ/MPF/ARC nº 259/09, de 14/04/2009, sobre a possível ocorrência de irregularidades na 
concessão de áreas aeroportuárias para exploração comercial, tal como detectado na PR/RJ no  
bojo  do  Procedimento  Administrativo  nº  1.30.012.000355/2007-50.  Segundo  o  noticiado, 
embora o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86) estabeleça em seu artigo 41, 
parágrafo único, a obrigatoriedade de licitação prévia para a utilização de áreas aeroportuárias  
destinadas ao comércio apropriado para o aeroporto, haveria indícios de irregularidades nas  
concessões de uso comercial nos aeroportos do Rio de Janeiro. Assim, considerando que as  
práticas  contrariam  interesses  do  patrimônio  público,  consumidor,  meio  ambiente,  com 
possíveis atos de improbidade e cometimentos de crimes, Coordenador da 5ª Câmara sugeriu 
a formação de Grupo de Trabalho intercameral, nos termos do artigo 43 da Lei Complementar  
nº 75/93, com a participação de membros com atuação nas áreas da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Câmaras, na  
articulação  e  coordenação  dos  membros  com atuação nesses  ofícios,  de  modo  a  conferir  
eficiência na ação do Ministério Público Federal em âmbito nacional. (…) Acatando o Voto nº  
5675/2010 desta Relatora, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão deliberou, à unanimidade, 
acolher  a  sugestão  do  Exmo.  Coordenador  da  5ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão, 
Subprocurador-Geral da República Eugênio José Guilherme de Aragão, quanto à formação de 
Grupo de Trabalho intercameral,  nos termos do artigo 43 da Lei  Complementar nº 75/93. 
Assim,  em 25 de  outubro  de  2010,  por  meio  do  ofício  nº  468E,  a  2ª  Câmara  sugeriu  o 
agendamento de reunião para tratar do assunto nos dias 08 ou 22 de novembro de 2010, às 15 
horas. Em repostas ao ofício a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão por sua Coordenadora,  
Subprocuradora-Geral  da  República  Denise  Vinci  Tulio,  manifestou-se,  em  síntese,  nos 
seguintes termos: “O tema foi objeto de deliberação desta 2ª CCR em outubro de 2010 pela  
aprovação da sugestão encaminhada e criação do Grupo de Trabalho Intercameral. Ocorre que 
dado o tempo decorrido, os colegas com atuação na área do patrimônio público já adotaram as  
providências  pertinentes  junto  aos  aeroportos  do  País  não  havendo  mais  sentido  na 
participação da 5ª CCR em tal grupo. Diante disso, pedindo escusas pelo tempo decorrido sem 
resposta, a 5ª CCR agradece a colaboração dessa prestigiosa 2ª Câmara”. 
Decisão:  A 2ª Câmara resolve, por unanimidade, arquivar o expediente por esgotamento do 
seu objeto.

8. Procedimento nº 1.00.000.012889/2012-64
Origem: Procuradoria Regional da 3ª Região
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
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Assunto: Procedimento encaminhado ao Grupo de Trabalho Lavagem de Dinheiro solicitando 
exame  da  sugestão  de  incluir  o  Ministério  Público  Federal  no  Plenário  do  Conselho  de  
Controle de Atividades Financeiras – COAF, com base em estrutura similar à do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE. O  Grupo de Trabalho Lavagem de Dinheiro 
opinou  pelo  encaminhamento  de  projeto  de  reforma  do  artigo  16  da  Lei  9.613/1998  ao 
Congresso  Nacional,  sugerindo-se  que  membro  do  Ministério  Público  Federal  integre  o 
plenário  do  Conselho  do  COAF  e,  enquanto  o  referido  texto  legislativo  não  vier  a  ser 
alterado, nomeie-se observador para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo COAF.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  considera  que  os  pleitos  do  MPF  tem  sido 
prontamente  atendidos  pelo  COAF  sempre  que  solicitados,  o  que  torna  desnecessária  a 
participação de membro do MPF como observador.

9. Procedimento nº 1.35.000.001147/2012-98
Origem: Procuradoria da República em Sergipe
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Consulta a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão pelo Procurador da República 
em Sergipe Ruy Nestor Bastos Mello, aduzindo que “a despeito da não configuração do crime 
de desobediência, […] há indícios de condutas que merecem ser analisadas no âmbito do  
controle externo da atividade policial,” após exame do despacho de arquivamento. Consulta  
sobre a natureza do procedimento administrativo que deve ser  instaurado para atuação do  
MPF no âmbito do controle externo da atividade policial e sobre as regras que devam ser  
observadas a respeito de prazos de prorrogação, arquivamento, submissão a qual Câmara de 
Coordenação e Revisão. Caso se entenda possível a instauração de Inquérito Civil, na forma 
da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, para  
apuração, p. ex., de ato de improbidade administrativa, questiono também qual Câmara (2ª ou 
5ª CCR) terá a incumbência para deliberar acerca de eventual homologação de arquivamento 
ou declínio de atribuição. 
A resposta a esses questionamentos requer a análise da situação fática. Considerando-se o  
conteúdo do  despacho de  arquivamento  de  fls.  11/13,  inobstante  a  não  caracterização  do 
crime de desobediência, há a informação de que “o magistrado representante afirmou não ser  
a primeira vez que ocorre um fato de tal natureza”, ou seja, que após receber requisição para a  
conduzir detentos até a sede do Juízo, a Superintendência Regional da Polícia Federal em 
Sergipe  (SR/DPF/SE) tem reiteradamente  deixado de  fazê-lo.  Em princípio,  tem-se  que  a  
conduta de agentes públicos do Departamento de Polícia Federal em Sergipe subsome-se ao 
disposto no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92, configurando  ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública, o que deve ser apurado com todo o 
rigor.  No  entanto,  a  melhor  forma  de  apuração  da  verdade  deve  ocorrer  no  âmbito  de 
procedimento  a  cargo  do  Grupo de  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  (GCEAP)  no 
estado,  levantando-se  todas  as  condições  e  circunstâncias  que  podem  estar  levando  a 
SR/DPF/SE a proceder da forma noticiada. Enfim, a apuração do fato noticiado pode levar à 
constatação de outros procedimentos e suas causas, que resultem na necessidade de atuação 
tanto da área cível quanto da penal. Dessa feita, recomenda-se o envio destes autos de Peças 
de Informação ao Coordenador local  do GCEAP, para  que possa,  com a maior  brevidade 
possível, instaurar o procedimento próprio, de acordo com o Roteiro de Atuação do Controle  
Externo da Atividade Policial, a fim de promover às averiguações necessárias na SR/DPF/SE, 
para que sejam tomadas as providências cabíveis em face do que for apurado.
Decisão: A 2ª Câmara resolve, por unanimidade, remeter os autos ao GCEAP.

10. Processo nº 1.00.000.003700/2012-42
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Enunciado nº 19. Termo de cooperação técnica celebrado entre o MPF, RF e PGFN. 
Oposição da Dra.  Raquel  Branquinho,  que não teria sido comunicada da assinatura  desse  
termo.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, toma conhecimento da assinatura e publicação pelo 
PGR do  termo  de  cooperação  técnica  firmado  pelo  Procurador-Geral  da  República,  pelo 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e pelo Secretário da Receita Federal,  publicado na  
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Seção 3 do DOU do dia 10 de junho de 2013 e resolve solicitar ao PGR que determine a  
adoção imediata, dada a urgência da matéria, da implantação das medidas a cargo do MPF 
constantes do termo de cooperação.

11. Processo nº 1.00.000.015931/2012-07
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Inclusão do Dr. Sady Torres Filho entre os integrantes do GT – Crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve não acolher pedido de inscrição, em razão do 
elevado  número  de  membros  que  compõe  o  GT e  pelo  fato  de  os  trabalhos  estarem em 
andamento.

12. Procedimento nº 1.00.000.008233/2013-28
Origem: PRM - Ponta Porã/MS
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Recomendação expedida pela Procuradoria da República no Município de Ponta 
Porã/MS à  Superintendência  da  Polícia  em Mato  Grosso  do  Sul,  propondo  a  adoção  de 
medidas voltadas à otimização da guarda, vigilância e conservação dos veículos apreendidos 
no território da circunscrição da Polícia Federal em Ponta Porã/MS. 
Decisão: A Câmara, por unanimidade, tomou conhecimento do teor da recomendação.

13. Procedimento nº 1.00.000.008362/2013-16
Origem: MPF/Gabinete da Dra. Gilda Pereira de Carvalho
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Solicitação formulada pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão à Subprocuradora 
Geral  da  República,  Dr.  Gilda Pereira  de Cavalho,  a  respeito  da situação da comunidade 
indígena Terena, que habita o território Buriti, Município de Sidrolândia, em Mato Grosso do 
Sul. 
Decisão: A Câmara, por unanimidade, decidiu solicitar informações, por meio eletrônico, aos 
colegas de Ponta Porã, as quais devem ser encaminhadas diretamente à 6ª CCR, no prazo de 5 
dias, nos termos do voto do Relator. 

14. Procedimento nº 1.00.000.008618/2013-95
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Ofício  expedido  pelo  Juiz  de  Direito  do  Juizado  Criminal  de  Anápolis/GO, 
contendo  sugestões  a  serem implementadas  durante  o  processo  de  execução  de  pena  no 
Estado de Goiás. 
Decisão:  A Câmara,  por  unanimidade,  resolve encaminhar  o expediente para o exame do 
Grupo de Trabalho sobre Execução Penal.

15. Procedimento nº 1.00.000.008348/2013-12
Origem: Corregedoria do Ministério Público Federal
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Correição Ordinária nas unidades do MPF no Acre – 2012. Ofício encaminhado 
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão,  
instruído com cópias do Despacho CMPF nº 364/2013, de 24 de maio 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 Acre no período de 10 a 14 de  
setembro de 2012. 
Decisão: A Câmara, por unanimidade, decidiu tomar ciência do relatório.

16. Procedimento nº 1.00.000.008238/2013-51
Origem: Conselho Nacional do Ministério Público
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Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Resolução CNMP nº 93, de 14 de março de 2013, que dispõe sobre a atuação do 
Ministério Público nos programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas. 
Decisão: A Câmara, por unanimidade, decidiu tomar ciência e divulgar a Resolução na lista  
membros e no boletim da 2ª Câmara.

17. Procedimento nº 1.00.000.008244/2013-16
Origem: PRM - Redenção/PA
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Comunicação à 2ª Câmara acerca do oferecimento de denúncia em caso noticiado 
em Relatório de Fiscalização do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho do MTE.  
Decisão: A  Câmara,  por  unanimidade,  tomou  conhecimento  da  denúncia  e  de  seu 
recebimento, determinando sua inclusão na página da 2ª Câmara, o registro na base de dados e 
comunicação à Conatrae e à CPT.

18. Procedimento MPF nº 1.00.000.008236/2013-61
Origem: Procuradoria da República no Rio de Janeiro
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GRUPO DE TRABALHO JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO 
ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  AUXÍLIO  TEMPORÁRIO  DE   ESTUDANTES  PESQUISADORES. 
CONTRATAÇÃO COM PAGAMENTO DE BOLSA-ESTÁGIO. NECESSIDADE JUSTIFICADA. ADOÇÃO DO 
PRAZO INICIAL DE 1 (UM) ANO, PERMITIDA UMA PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO, DESDE 
QUE SOLICITADA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO 
PRAZO. 
Decisão: A Câmara resolve, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, manifestar-se de 
modo favorável e sugerir a adoção do prazo inicial de um ano, permitida prorrogação por  
igual período, desde que solicitada e devidamente justificada até 90 dias antes do término do 
prazo.

19. Procedimento MPF nº 1.00.000.000078/2013-91
Origem: Conselho Superior do MPF
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Assunto: O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Federal  –  CSMPF  solicita  a 
manifestação deste Colegiado acerca da indicação dos nomes dos Procuradores da República  
Tatiana Almeida de Andrade Dornelles e Galtienio da Cruz Paulino, para representarem a 
Instituição no Conselho Penitenciário do Estado do Amapá, o primeiro na condição de titular 
e o segundo, de suplente. 
Decisão:  A Câmara resolve, por unanimidade, aprovar a indicação, nos termos do voto do 
Relator. 

20. Procedimento MPF nº 1.00.000.004262/2013-11
Origem: Procuradoria da República no Pará
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa:  O OFÍCIO  1462/2013/PR/PA/GAB09  SUGERINDO  QUE  OS  MEMBROS  DO  MPF  ORIENTEM  OS 
AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO DE MODO A AUXILIAR A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E 
AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 149 E CORRELATOS DO CÓDIGO PENAL, QUANDO ARROLADOS 
COMO TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA PENAL.
Decisão:  Após o voto do Relator, o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada pediu vista dos 
autos. Aguarda o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva para proferir voto.

21. Procedimento nº 1.00.000.008237/2013-14
Origem: Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Por meio do Ofício nº 512/2013/PFDC/MPF, a Coordenadora do Grupo de Trabalho 
Previdência e Assistência Social, instituído no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão,  observa  que  “muitos  dos  problemas  enfrentados  pelas  agências  da  Previdência 
Social dizem com a escassez de recursos materiais e humanos, problema que o Ministério  
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Público Federal não pode se furtar a reconhecer e contra o qual deve atuar, se quiser, de fato,  
estreitar  o diálogo que mantém com a sociedade,  o  Ministério  da Previdência  Social  e o 
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social”.  Ressalta,  também,  que  a  atuação  comprometida  do 
Parquet Federal reflete um compromisso institucional com a melhoria dos serviços prestados 
pela autarquia previdenciária e com o combate às fraudes que afetam a higidez do sistema.  
Em razão disso, solicita a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão que “estude a viabilidade  
de recomendar aos membros com atuação na área criminal a adoção, nos feitos criminais sob  
sua atribuição, de medidas voltadas à reversão de prestações pecuniárias (estabelecidas como 
condição ao gozo do benefício da suspensão condicional do processo ou fixadas, na sentença,  
como pena substitutiva à pena privativa de liberdade) à agência da Previdência Social que  
tenha sido lesada/vitimada pela infração penal”.
Decisão:  A Câmara resolve, por unanimidade, acolher parcialmente a solicitação feita pelo 
Grupo  de  Trabalho  da  PFDC,  para  não  acolher  o  pedido  de  aplicação  da  suspensão  
condicional  do processo em relação aos crimes de estelionato previdenciário e acolher no 
tocante à recomendação de destinação dos recursos previdenciárias objeto de crime, prestação 
pecuniária, para o próprio INSS, nos termos do voto do Relator.

22. Procedimento nº 1.00.000.005656/2013-96
Origem: Corregedoria do Ministério Público Federal
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Correição Ordinária nas unidades do MPF em Tocantins. Ofício encaminhado pelo 
Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, instruído com cópias do Despacho CMPF nº 
284/2013, de 17 de abril 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 Tocantins e PRMs vinculadas no período de 18 a 22 de junho de 2012. 
Decisão:  A Câmara,  por  unanimidade,  decidiu  tomar  ciência  do  relatório  encaminhado  e  
determinar o arquivamento dos autos. 

23. Procedimento nº 1.00.000.011361/2013-59
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Solicitação à 2ª CCR de acompanhamento de questões discutidas nos autos do REsp 
nº 1.378.895, que versa sobre declaração de nulidade sem redução de texto do art. 19 da Lei  
nº 7.492/1986.
Decisão:  A Câmara, por unanimidade, decidiu encaminhar a solicitação à Subprocuradora-
Geral da República Dra. Maria Sylvia Ludman, que está vinculada ao Recurso Especial, nos 
termos do voto do Relator. 

Brasília-DF, 26 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
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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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