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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 074ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 16 de dezembro de 2013.
Início e término: Das 15h00 às 19h00.

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

1. Reunião entre membros da 2ª CCR e integrantes do GT Situações de Emergência
Dra. Raquel cumprimentou os integrantes do GT, Dra. Thayná e Dr. Robson e anunciou que o  
Dr. Robson assumirá a Coordenação do GT em 2014. Passou a palavra ao Dr. Roson.
Dr. Robson: Nesse último ano, conversamos com vários órgãos sobre grandes eventos. Temos 
dificuldade em relação ao Ministério da Defesa e ao Sistema de Vigilância. O MPF esteve  
ausente  por  muito  tempo.  O  meu  principal  objetivo  é  aprofundar  isso  e  rapidamente.  
Precisamos estreitar isso. Marcamos reunião para 21/02 com o General Jamil Megid Junior,  
Coordenador Geral do Ministério da Defesa para a Copa do Mundo. Convidou os membros da  
Câmara para a reunião, que acontecerá em Curitiba, na PR/PR. 
Dra. Raquel: Sugiro convidar o Dr. Sucha, que faz a segurança de Itaipu e esteve aqui comigo,  
para esta reunião.  
Dr.  Robson:  Estive  presente  na  ABIN de  Foz  do  Iguaçu  e  fiquei  impressionado  com o 
sucateamento. A ABIN só conta com dois servidores lá.
Dra.  Raquel:  Um dos propósitos  claros do GT é o MPF dizer  claramente  como pode ser  
acionado em caso de situações de emergência e como nossos colegas podem ser contatados, 
para tomar medida judiciais ou extrajudiciais.
Dr. Robson: Os órgãos são receptivos, mas ficamos ausentes por muito tempo. O MP estadual  
é mais atuante.
Dra. Raquel: Uma estratégia seja talvez inserir a gente. O GT Crimes Cibernéticos acaba de 
conseguir lugar no SISBIN (Sistema Brasileiro de Inteligência). Eles poderão ser facilmente  
comunicados em caso de crime cometido pela internet. Acho que vocês também podem entrar 
em contato com eles, para saber isso. O GT Situações de Emergência pode pretender lugar no 
SISBIN também.
Dr. Oswaldo: Podem entrar em contato com a colega Melissa Blagitz.
Dr. Robson: Podemos oferecer plantão do MPF e principalmente um sistema de dados, como 
o BI.
Dra. Raquel: Como a reunião será em Curitiba, vocês podem articular isso com a Dra. Maria 
Tereza. Sobre o plantão, quando o GT poderá encaminhar esboço do que deva ser o plantão 
para a Copa?
Dr. Robson: Cada lugar faz de um jeito.
Dra. Raquel: De março a julho, por exemplo, as unidades devem publicar algo e mandar para 
o GT e para a 2a CCR, para organizar. Devemos marcar um cronograma e solicitar a cada  
unidade. 
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Dr. Robson: Podemos fazer visitas aos Tribunais superiores para comunicar isso. E tem a 
questão do Promotor de Justiça que está sendo ameaçado pelo PCC.
Dra. Raquel: Já marquei com ele. E ele estava sofrendo ameaça pessoal naquele dia e ficou de 
remarcar de novo. No Paraná, estamos fazendo novo BI sobre esse assunto. Vocês podem falar 
com a Dra. Maria Tereza sobre isso também. Vou articular isso, para você ter conversa com 
ela antes do dia 21/02. Ela me ligou essa semana e falou que isso está quase pronto. Dr.  
Bonifácio e Dr. Cazarré foram designados para representar a 2a CCR na reunião do dia 21/02.
Dr. Robson: A reunião será no dia 21/02, na PR/PR, no quinto andar.
Dra. Raquel: O GT apresentará plano para definição do plantão e integração com os órgãos do 
SISBIN,  solicitando presença  de  um representante  do  GT no  órgão.  Convidar  o  Coronel  
responsável pela segurança da hidrelétrica de Itaipu, Dr. Sucha, para participar da reunião do  
dia 21/02.
Decisão: Os presentes deliberaram o seguinte: i) o GT apresentará plano para definição do 
plantão e integração com os órgãos do SISBIN, solicitando presença de um representante do 
GT  no  órgão;  ii)  o  GT  formalizará  convite  ao  Coronel  responsável  pela  segurança  da  
hidrelétrica  de  Itaipu,  Dr.  Sucha,  para  participar  da  reunião  do  dia  21/02;  iii)  Dr.  José 
Bonifácio  Borges  de  Andrada  e  Dr.  Carlos  Augusto  Cazarré  representarão  a  2a  CCR na  
reunião do dia 21/02, em Curitiba (PR), na PR/PR.

2. Definição do calendário de Sessões Ordinárias e Eventos da 2ª Câmara para 2014
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  definiu  que  as  Sessões  Ordinária  da  2ª  Câmara 
ocorrerão nas seguintes datas:  03/02, 17/02, 17/03, 31/03, 07/04, 28/04, 12/05, 26/05 e 09/06. 
No tocante aos eventos, o Colegiado decidiu que o III Encontro Temático do Controle Externo da 
Atividade Policial será realizado nos dias 13 e 14 de março, em Natal; o II Encontro Regional da 
4ª Região, nos dias 24 e 25 de março, em Foz do Iguaçu; o II Encontro Regional da 1ª Região, 
nos dias em 03 e 04 de abril, em Brasília/DF; o II Encontro Regional da 3ª Região, nos dias 24 e 
25 de abril, em São Paulo; o II Encontro Regional da 5ª Região, nos dias em 08 e 09 de maio, em 
Fortaleza; o II Encontro Regional da 2ª Região, nos dias 22 e 23 de maio, em Vitória; o II 
Encontro Temático sobre Escravidão Contemporânea, nos dias 14 e 15 de agosto, em Belém; o II 
Encontro Temático de Fraudes Previdenciárias, nos dias 28 e 29 de agosto, em Campinas; o I 
Encontro Temático sobre Dosimetria da Pena e Execução Penal, nos dias 11 e 12 de setembro, 
em Florianópolis; e o XIV Encontro Nacional, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, em Brasília.

3. Portaria sobre Gratificação de Perícia e Portaria sobre Gratificação de Projetos
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  decidiu distribuir  os  documentos  pertinentes  ao 
tema,  para  exame  dos  membros  do  Colegiado  e  deliberação  na  próxima  Sessão  de 
Coordenação.

4. Celebração do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, no dia 28/01/2014,  em 
conjunto com a PFDC e com o apoio do Procurador-Geral da República e instituição da  
Campanha contra a Escravidão Contemporânea – que tem o propósito de afirmar o 
comprometimento do MPF na erradicação desta prática no Brasil, como consta do I e II  
Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprova a celebração do Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo e Campanha contra Escravidão Contemporânea.

5. Pedido de desligamento de integrante do GT Dosimetria da Pena
Assunto: Ofício encaminhado pelo Coordenador do GT Dosimetria da Pena, informando que 
o Procurador da República Cláudio Márcio de Carvalho Chequer solicitou desligamento do 
GT.  Requer  o  preenchimento  da  vaga  remascente.  Na  70ª  Sessão  de  Coordenação,  de 
07/10/2013, o Colegiado da 2ª Câmara escolheu os integrantes do GT, com base nos seguintes  
critérios:  a)  não ser integrante de outro Grupo de Trabalho da 2ª CCR; b) antiguidade na  
carreira;  e,  c)  distribuição  regional  equitativa  das  vagas.  Os  escolhidos  foram:  como 
representante  da  1ª  Região,  a  Procuradora  da  República  Daniela  Batista  Ribeiro;  da  2ª 
Região, o Procurador da República Cláudio Márcio de Carvalho Chequer; da 3ª Região, o 
Procurador  da  República  Roberson Henrique  Pozzobon;  da  4ª  Região,  o  Procurador  da 
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República  Enrico Rodrigues de Freitas; e da 5ª Região, o Procurador da República  Pedro 
Jorge do Nascimento Costa. Nas vagas remanescentes, foram designadas as Procuradoras da 
República Carmen Sant'Anna e Ludmila Bortoleto Monteiro. Com a finalidade de definir 
nova composição do GT, segue a relação de inscritos não contemplados:

Nº PROCURADOR DATA DA 
INSCRIÇÃO

ANTIGUIDADE COMENTÁRIOS OBSERVAÇÃO

1. Alexandre  Senra  – 
Procurador  da 
República  -  PRM- 
Cachoeira  do 
Itapemirim /ES

09/09/13 604

2. Ana  Paula 
Mantovani  Siqueira 
–Procuradora 
Regional  da 
República - PRR1

09/09/13 205

3. Bruno  Alexandre 
Gütschow  – 
Procurador  da 
República  -  PRM  - 
Passo Fundo/RS

09/09/13 591

4. Marcello  Paranhos 
de Oliveira Miller – 
Procurador  da 
República - PR/RJ

09/09/13 293 Integra  o  GT  – 
Sistema 
Financeiro

5. Adriano  Barros 
Fernandes  – 
Procurador  da 
República  -  PRM 
Campo Mourão/PR

09/09/13 644

6. Gustavo  de 
Carvalho  Fonseca  - 
Procurador  da 
República
PRM 
Divinópolis/MG

09/09/13 446

7. Marcilio  Nunes 
Medeiros  – 
Procurador  da 
República - PR/MA

09/09/13 302

8. Wesley  Miranda 
Alves  –  Procurador 
da  República  - 
PR/RO

09/09/13 Não consta 
da lista de 

antiguidade. 
Classificação 
no concurso: 

49

9. George  Neves 09/09/13 602
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Lodder   - 
Procurador  da 
república - PR/TO

10. Tiago  Misael  de  J. 
Martins  – 
Procurador  da 
República  -  PRM  - 
Pau dos Ferros - RN

09/09/13 Não consta 
da lista de 

antiguidade. 
Classificação 
no concurso: 

33

11. Juliana  de  Azevedo 
Santa  Rosa  Câmara 
-    Procuradora  da 
República - PR/AM

09/09/13 Não consta 
da lista de 

antiguidade. 
Classificação 
no concurso: 

27

Diz  que  faz 
parte  do  GT  - 
Escravidão 
Contemporâne
a.  Caso  isso 
configure  um 
óbice,  requer 
desde  já  o 
desligamento 
para  entrada 
no  GT  - 
DOSIMETRIA
,  haja  vista  o 
estágio 
inaugural deste 
último  e  o 
avanço  dos 
trabalhos  do 
primeiro,  no 
qual  acabei  de 
entrar.

12. Cibele  Benevides 
Guedes  da  Fonseca 
-  Procuradora  da 
República - PR/RN

10/09/13 178

13. Roberto Moreira  de 
Almeida  - 
Procurador 
Regional  da 
República
PRR - 5ª Região

10/09/13 196 Integra  o  GT-
Crime Organizado

14. Eloisa  Helena 
Machado  - 
Procuradora  da 
República - PR-PR

10/09/13 283

15. Walmor Alves 
Moreira  - 
Procurador  da 
República  - 
PR/SC

10/09/13 19

16. Pedro  Henrique 10/09/13 Não consta 
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Oliveira  Kenne  da 
Silva  -  Procurador 
da República -  PR-
AC

da lista de 
antiguidade. 
Classificação 
no concurso: 

55

17. Rafael  Paula 
Parreira  Costa  – 
Procurador  da 
República  - 
PRM/Anápolis/GO

11/09/13 496

18. Filipe  Albernaz 
Pires  –  Procurador 
da  República  - 
PR/RO

12/09/13 Não consta 
da lista de 

antiguidade. 
Classificação 
no concurso: 

28

Integra  o  GT-
Contrabando  e 
Descaminho

Dados constantes da Resolução CSMPF de nº 143, de 29 de maio de 2013 e do Edital  26º 
CPR. Publicado no DOU, seção 3, página 189, em 26/11/2012. 

Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, elege o Procurador da República Alexandre Senra, 
como representante da 2ª Região, em substituição ao Procurador da República Cláudio Chequer, 
que foi exonerado a pedido.

6. Composição do Grupo de Trabalho sobre Fraudes Previdenciárias
Assunto: A criação do GT Fraudes Previdenciárias, a ser integrado por 6 membros, cumpre 
decisão do I Encontro Temático sobre Fraudes Previdenciárias, realizado nos dias 11 e 12 de  
novembro de 2013, no Rio de Janeiro/RJ, bem com deliberação proferida na 73ª Sessão de 
Coordenação, de 25 de novembro de 2013. Caberá ao GT estabelecer, por meio de um roteiro 
de  atuação,  fundado  em  um  plano  de  trabalho,  as  estratégias  de  combate  às  fraudes 
previdenciárias, que tanto oneram o Sistema Previdenciário brasileiro, causando prejuízos à  
Seguridade  Social  e  ao Erário,  enorme sangria  de recursos  e  profundo déficit  nas  contas  
públicas. Sua criação atende à diretriz da atual gestão da 2ª Câmara, de que o Direito Penal é  
instrumento  de  proteção  e  garantia  de  direitos  humanos.  Desta  diretriz  deriva  toda  sua  
atividade  de  coordenação e  integração,  escolha  de  prioridades  e  indicadores  de  trabalho.  
Atende  também às  deliberações  do  XII  Encontro  Nacional  da  2ª  Câmara,  de  combater  a  
corrupção e o crime organizado, bem como do XIII Encontro Nacional, que manteve essas  
prioridades,  e  do  I  Encontro  Regional  Criminal  da  2ª  Região,  que  elegeu  as  fraudes  
previdenciárias como tema basilar de atuação.  Do ponto de vista do planejamento estratégico  
institucional, este GT tem em perspectiva os processos internos, o aprendizado e crescimento,  
o cidadão e a sociedade; tem como objetivos a atuação preventiva, a gestão do conhecimento  
e  compartilhamento  de  boas  práticas,  a  capacitação  de  membros  e  servidores,  o  
estabelecimento  e  a  gerência  de  políticas  de  atuação  criminal  nacionais  e  regionais  e  a  
efetividade  da  persecução  penal.  Em relação  aos  oito  objetivos  de  desenvolvimento  do  
milênio  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  por  meio  do  combate  ao  desvio  de 
recursos públicos, o GT almeja contribuir com o combate à fome e à miséria, o alcance de 
uma educação básica de qualidade para todos, a redução da mortalidade infantil, a melhoria 
da saúde, o combate à AIDS, a malária e outras doenças, a melhoria da qualidade de vida e a  
concentração de esforços visando ao trabalho conjunto pelo desenvolvimento. Além disso, a 
política criminal do MPF, estabelecida no XII Encontro Nacional da 2ª Câmara, preconiza a  
participação  colegiada  dos  membros  no  desenvolvimento  dos  projetos  da  2ª  Câmara  de  
Coordenação e Revisão.  O edital  de  inscrições  para  participação no GT foi  publicado na 
listamembros no dia 27/11/2013, admitindo inscrições até o dia 05/12/2013. Os interessados 
são os seguintes:

Nº PROCURADOR LOTAÇÃO ANTIGUIDADE COMENTÁRIOS
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1) Gabriela Rodrigues 
Figueiredo 

PRM São João 
do Meriti/RJ

470 Inscrição em 27.11.13

Gostaria  de  manifestar  meu  interesse  em 
participar no grupo de trabalho em Fraudes 
Previdenciárias.
Atuo na área criminal  na Procuradoria da 
República  de  São  João  de  Meriti-RJ  e  a 
maioria dos inquéritos policiais e processos 
em  que  atuo  versa  sobre  crimes 
previdenciários

2) Fernando Zelada PR/BA 579 Inscrição em 27.11.13

Solicito  minha  inclusão  no  GT  Fraudes 
Previdenciárias e consequente exclusão do 
GT  Execução  Penal. 
O motivo da troca de GT é porque entendo 
que posso colaborar mais com a Instituição 
atuando  na  questão  das  fraudes 
previdenciárias, por duas razões, a primeira 
é  porque  me  deparo  diuturnamente  com 
estes  problemas,  tendo  em  vista  que  as 
fraudes  previdenciárias  são  muito 
frequentes  no  interior  do  nordeste;  a 
segunda,  porque,  como  já  fui  procurador 
federal,  oriundo do órgão de execução de 
contribuições  previdenciárias  do  INSS, 
tenho  uma  certa  familiaridade  com  a 
matéria.
Por  sua  vez,  a  razão  de  meu  pedido  de 
exclusão do GT de Execução Penal decorre 
do fato de que não há, no âmbito de minha 
atuação, nenhum presídio federal, de sorte 
que a matéria  encontra-se muito teórica e 
pouco  prática,  para  mim.  Ademais,  seria 
inviável fazer parte dos dois GTs, tendo em 
vista o excesso de trabalho na PRM onde 
atuo.

Integra o GT Execução Penal.

3) Carlos Alberto 
Gomes de Aguiar

PR/RJ 96 Inscrição em 27.11.13

4) Flávia Rigo 
Nóbrega

PRM 
Guaratinguetá/S
P

415 Inscrição em 27.11.13

Justificativa: 1) Atuo no GT Previdência e 
Assistência  Social  da  PFDC,  cujo  tema 
possui interface com a matéria,  e no qual 
minha  atuação  foi  inicialmente  voltada  à 
atuação  ministerial  em  casos  de  fraude 
(solicitação à 2a CCR para que os recursos 
obtidos  via  suspensão  condicional  do 
processo  e  prestação  pecuniária,  em 
decorrência  de  crimes  previdenciários, 
fossem destinados às agências lesadas pelas 
fraudes. 2) A PRM em que atuo detém um 
grande  número  de  feitos  que  tratam  da 
prática  de  estelionato  previdenciário, 
principalmente  por  membros  de 
comunidades ciganas que postulam LOAS, 
e  por  meio  da  apresentação  de  atestados 
médicos  fraudulentos  utilizados  para  a 
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obtenção de aposentadoria por invalidez e 
auxílio-doença. 

Integra o GT para elaboração da proposta 
de Termo de Cooperação interinstitucional 
entra a 2aCCR e  a Secretaria da Receita 
Federal.

5) Carmen Sant'anna PR/RJ 516 Inscrição em 27.11.2013

Integra o GT Dosimetria da Pena.

6) Uendel Domingues 
Ugatti 

PR/SP 123 Inscrição 27.11.2013

Justificativa: Tenho interesse em compor o 
GT  Fraudes  Previdenciárias.  Fui 
Procurador do INSS de 1996 a 1998. Fiz 
mestrado  pela  PUC/SP  e  Doutorado  em 
Direitos  Humanos,  em  Sevilha/Espanha, 
com  área  de  concentração  em  Direito 
Previdenciário. Ministrei 12 horas-aulas, na 
pós-graduação  do  Mackenzie,  em  São 
Paulo,  versando  sobre  "crimes 
previdenciários".  Leciono,  desde de 1998, 
direito  previdenciário.  Participei,  em 
Ribeirão  Preto,  desde  a  oitiva  na  PRM, 
requisição  de  inquérito  policial, 
oferecimento  de  denúncias,  audiências, 
alegações finais,  de todas as ações penais 
do  caso  denominado  "operação  24  de 
janeiro (dia do aposentado)" que viabilizou 
a condenação de um servidor do INSS (há 
mais  de  50  anos  de  reclusão)  e  quatro 
comparsas (cada um há mais de 30 anos de 
reclusão),  por  corrupção  passiva, 
estelionato com causa de aumento de pena 
e  formação  de  quadrilha.  Apresentei  em 
meus  mais  de  15  anos  de  MPF,  mais  de 
uma  centena  de  denúncias  envolvendo  as 
chamadas  "fraudes  previdenciárias". 
Encaminhei  e  foram  acatadas  diversas 
Recomendações  ao  INSS.  Atuei  na 
inspeção  nacional  das  agências  do  INSS 
(em Ribeirão Preto) promovida pela PFDC. 
Atualmente,  sou  integrante  do  GT 
Previdência da PFDC.

7) Zélia Luiza 
Pierdoná

PRR3 197 Justificativa: O objetivo do presente e-mail 
é o de requere a inscrição desta signatária 
no GT-FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS, a 
ser criado por essa E. Câmara, coordenado 
por Vossa Excelência. 
Esta signatária, em razão de sua atuação na 
área  cível,  na  Procuradoria  da  República 
em  São  Paulo,  teve  oportunidade  de 
constatar,  tanto  na  questão  relacionada  a 
benefícios  previdenciários  e  assistenciais, 
quanto  no  que  tange  ao  seu  custeio,  o 
grande  número  de  fraudes  que  são 
cometidas  em  face  da  Previdência  e 
Assistência Social brasileira, inclusive, em 
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algumas  situações,  utilizando-se  do  Poder 
Judiciário para legitimá-las. 
A referida constatação é ratificada em sua 
atividade  acadêmica.  Isso  porque,  a 
signatária coordena um Grupo de Pesquisa, 
vinculado  à  Pós-Graduação  da 
Universidade  Presbiteriana  Mackenzie, 
cujo  objeto  é  exatamente  a  seguridade 
social,  na  qual  estão  incluídas,  além  das 
duas  áreas  já  mencionadas  (previdência  e 
assistência social)  a  saúde, nos termos do 
art. 194 da Constituição Federal. Na citada 
atividade,  foi  possível  observar  que,  o 
pouco  conhecimento  relacionado  à 
seguridade social, por parte dos aplicadores 
do direito, nos quais os membros do MPF 
estão inseridos, pode contribuir para o não 
reconhecimento  de  ações  ilícitas, 
relacionadas  às  suas  áreas  componentes 
(previdência, assistência e saúde). Assim, a 
formação  de  um  GT  certamente  será 
decisivo  para  a  melhoria  da  atuação  dos 
membros do MPF, nas referidas fraudes.
No que tange à participação da signatária 
no  grupo,  além  de  ampliar  o  seu 
conhecimento  referente  a  sua  atuação 
criminal (já que apenas na 2ª instância tem 
atuado  na  área),  poderá  contribuir  no 
grupo,  pois  também  trabalha 
academicamente  com  a  previdência  e 
assistência,  não  só  no  grupo  de  pesquisa 
mencionado, como ministrando a disciplina 
de  previdência social,  na graduação  e,  de 
disciplinas vinculadas à seguridade social, 
no  mestrado  e  doutorado,  da  já  citada 
instituição de ensino (seguridade e inclusão 
social, ativismo judicial e seguridade social 
e o sistema brasileiro de seguridade social). 

8) Jessé Junior PR/RJ 165 Inscrição em 28.11.2013

Tenho que  é  quase  uma obrigação  minha 
participar desse GT, em função da operação 
anos dourados, uma das maiores na área de 
fraudes previdenciárias, e que está inclusive 
repercutindo  para  colegas  em  diversos 
estados, já que até hoje a Previdência vem 
tratando  de  vínculos  fictícios  descobertos 
naquela  operação,  que  suspendeu,  na 
época, mais de mil benefícios. Já participei 
de várias reuniões como o INSS a respeito 
das brechas do sistema e conheço um pouco 
por ter sido procurador do INSS antes do 
MPF. 
Mas minha esposa terá bebê no início de 
janeiro, se Deus quiser, e ficarei de férias e 
Licença Premio (+licença paternidade) até 
fevereiro. E em dezembro não convém sair 
daqui, já que a bebê (Alice) estará com 8 
meses de gestação, podendo antecipar a qq. 
momento. 
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Portanto, me disponho a participar do GT, 
mas  somente  poderia  fazê-lo  a  partir  de 
março do ano que vem, o que me parece ser 
um empecilho. 
Coloco  o  meu nome à  disposição,  assim, 
mas  caso  haja  outros  interessados  em 
número  suficiente  e  com  maior 
disponibilidade, creio que deva ficar como 
suplente.

9) Rafael Paula 
Parreira Costa 

PR/GO 496 Inscrição em 28.11.2013
Sou  do  MPF  desde  2007  e  já  atuei  em 
vários casos deste jaez. 
Já vi fraudes complexas e bem elaboradas 
mas  vejo  constantemente  o  INSS  ser 
fraudado em casos pitorescos como simples 
alteração  de  idade  para  recebimento  de 
LOAS.
Assim,  precisamos  detectar  as  principais 
fraudes  e  fazer  um  trabalho  em  parceria 
com o Setor de Inteligência do INSS.
Deixo meu nome à disposição do GT.

10) Fausto Kozo 
Matsumoto Kosaka

PRM 
Campinas/SP

393 Inscrição em 03.12.2013

Manifesto meu interesse  em participar  do 
GT em referência.  
Atualmente  coordeno  um projeto  na  Teia 
Social  (tema  segurança  pública,  subtema 
prevenção a fraudes previdenciarias), onde 
mantenho  constante  interlocução  com 
representantes do INSS (APE/GR e GEX), 
Polícia Federal e AGU, com vistas a traçar 
e implementar estratégias para diagnosticar 
os pontos de vulnerabilidade do sistema e 
prevenir as fraudes. 
Atuo em uma região com elevado número 
de  casos  de  crimes  previdenciários,  tanto 
em operações (foram 4 somente nos últimos 
dozes  meses)  como  em  situações 
individuais/pontuais. 
Recentemente  apresentei  um  painel  no  I 
Encontro Regional Criminal da 2ª Região, 
no RJ, compartilhando a minha experiência 
sobre o tema.  
Voluntario-me, inclusive, para coordenar o 
GT recem-criado. 

Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar a seguinte composição para o GT 
Fraudes Previdenciárias, com base nos critérios de antiguidade e não participação em outro GT: 
i) Zélia Luiza Pierdoná, da PRR 3ª Região; ii) Carlos Alberto Gomes Aguiar, da PR/RJ; iii)  
Fausto Kozo Matsumoto Kosaka, da PRM/Campinas-SP; iv) Jessé Júnior, da PR/RJ; v) Gabriela 
Rodrigues Figueiredo, da PRM/São João de Mereti-RJ; vi) Uendel Domingues Ugatti, da PR/SP; 
e, vii) Flávia Rigo Nóbrega, PRM/Guaratinguetá-SP.

7. Procedimento nº 1.00.000.009824/2013-12
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Origem: PRM/Rio Verde
Presentes: Procurador da República Wilson de Assis Rocha 
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Ementa:  COORDENAÇÃO.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CRIMES 
COMETIDOS  NO  CONTEXTO  DA  DITADURA  MILITAR.  OCULTAÇÃO  DE 
CADÁVER  E  HOMICÍDIO.  INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO  PELO  MPF.  CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  DA  CORTE 
INTERAMERICANA DE  DIREITOS  HUMANOS.  ORIENTAÇÃO  DA 2ª  CCR  AOS 
MEMBROS DO MPF.
1. O Procurador da República oficiante solicita orientação da 2ª Câmara acerca da viabilidade de  
deflagração  da  ação  penal  contra  autores  do  crime  de  homicídio  de  dois  jovens  militantes,  
praticado em 17 de maio de 1973, em uma fazenda no Município Rio Verde (GO), e de sucessivas  
ocultações  dos  cadáveres,  uma  ocorrida  em  1973  e  outro  em  1980.  Todos  os  crimes  foram  
praticados no contexto da Ditadura Militar.
2. Na 67ª Sessão de Coordenação, de 19/08/2013, o Colegiado da 2ª Câmara decidiu submeter o 
caso ao exame do Grupo de Trabalho sobre Justiça de Transição. Em sua manifestação, o grupo 
teceu considerações a respeito dos crimes de ocultação de cadáver, opinando pela instauração de  
novo procedimento investigatório pelo MPF. A possibilidade de oferecimento de denúncia pela  
prática dos crimes de homicídio será analisada após reunião e deliberação conjunta dos membros  
do GT. 
3. O Colegiado da 2ª CCR, ao decidir pedidos de arquivamento indireto, firmou o entendimento de 
que o processo e julgamento de crimes praticados no período da ditadura militar,  com graves 
violações a direitos humanos, são de competência da Justiça Federal (art. 109, V-A da Constituição 
da República). 
4. A condição de agentes públicos federais dos autores dos crimes, no  exercício de suas funções  
públicas revela o interesse da União e, portanto, a competência da Justiça Federal (Súmula 254 do 
extinto TFR). Desta forma, não há dúvidas de que a competência para processo e julgamentos de  
tais  crimes  é  da  Justiça  Federal,  razão  pela  qual  mostra-se  despiciendo  submeter  declínio  de  
competência à Justiça Estadual.
5. No que tange aos crimes de ocultação de cadáver, é certo que a sua natureza permanente é  
incompatível com a tese da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (CF, art. 
5º-XLIV e  CP,  art.  111).  Quanto aos  crimes de homicídio,  embora invocável  o  argumento de 
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, visto que não se trata de crime  
permanente, é preciso ressaltar que o Brasil aderiu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos  
Humanos, devendo cumprir integralmente suas decisões. As sentenças da Corte têm legitimidade 
na Constituição e são compatíveis com as disposições do seu 4º-II e do seu artigo 5º-§§ 2º e 3º e 
com o artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
6. Em decorrência, o Brasil deve eliminar todos os obstáculos de fato e de direito que contribuam 
para a impunidade das condutas, porquanto constituem graves violações de direitos humanos e 
contrariam frontalmente o  jus cogens  internacional. Os responsáveis pela morte dos dois jovens 
militantes devem ser punidos, na forma da lei penal e das Convenções Internacionais de Direitos 
Humanos às quais o Brasil tenha aderido.
7. A segunda ocultação de cadáver, praticada em 1980, encontra-se na linha de desdobramento 
natural da primeira conduta que escondeu os cadáveres em 1973. Esta conclusão decorre do fato 
de que a segunda ocultação, direta ou indiretamente, visou a perpetuar a impunidade pelos crimes  
de homicídio, praticados no contexto de repressão política da Ditadura Militar. Logo, não há que 
se cogitar do rompimento da permanência do primeiro crime em decorrência da segunda ocultação 
de cadáver.
8.  A instauração de investigações formais é um dever do Estado brasileiro para com as vítimas 
dessas violações e a seus familiares, os quais reivindicam, há quatro décadas, providências do  
Estado em relação à apuração do que ocorreu com seus próximos. A questão é tão relevante, que já 
foi objeto de exame pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
9.  A gravidade dos fatos,  ocorridos no período de institucionalização pelo Estado do combate  
ferrenho aos opositores do regime ditatorial, conduz ao dever estatal de investigar e punir todas as  
violações de Direitos Humanos.
10. A Corte Interamericana condenou o Brasil por graves violações de Direitos Humanos no caso  
Gomes  Lund  e  outros  versus  Brasil,  dispondo no  item 9  da  sua  decisão  que  “o Estado deve 
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conduzir eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a investigação penal dos fatos do presente 
caso  a  fim de  esclarecê-los,  determinar  as  correspondentes  responsabilidades  penais  e  aplicar  
efetivamente as sanções e consequências que a lei preveja”.
11. Diante do que foi decidido pela CIDH, cumpre ao MPF promover a persecução penal e zelar 
pelo  efetivo  respeito  dos  poderes  públicos  aos  direitos  humanos  assegurados  na  Constituição, 
inclusive  os  que  constam da  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  e  que  decorram de 
decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o MPF está vinculado, até que  
seja  declarado  inconstitucional  o  reconhecimento  da  jurisdição  da  Corte,  ao cumprimento  das 
obrigações de persecução criminal estabelecidas no caso Gomes Lund vs. Brasil.
12. Em razão do relevante papel do MPF no cumprimento do resolutivo 9 da sentença da Corte, a  
2ª Câmara de Coordenação e Revisão tem se empenhado em estabelecer diretrizes que auxiliem os 
membros da instituição a concretizar o que foi  preconizado na decisão da CIDH. Além de se 
pronunciar  nos  pedidos  de  arquivamento  indireto,  manifestando-se  veementemente  pela 
competência da Justiça Federal, a 2ª Câmara realizou diversas reuniões internas com o objetivo de 
alinhar  as teses institucionais,  para obter  uniformidade  de  atuação,  respeitada a  independência  
funcional. 
13.  Considerando  a  diretriz   da  2ª  CCR no sentido  de  que  o  Direito  Penal  é  instrumento  de  
proteção de Direitos Humanos,  voto pela expedição de orientação aos membros  do MPF, que  
deverão  instaurar  procedimento  investigatório  criminal  para  apurar  os  crimes  cometidos  no 
contexto da Ditadura Militar, em especial no que tange aos crimes permanentes, a exemplo do  
delito de ocultação de cadáver. Esta orientação se aplica ao caso sob análise e deverá ser difundida 
entre os membros do MPF que oficiam na área criminal.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  respondeu  à  consulta  no  sentido  de  entender  
possível  a  abertura  da  persecução  penal  por  crimes  permanentes  referidos  no  pedido,  
ressalvando  que  o  Procurador  da  República  tem  independência  funcional  a  respeito  do  
assunto e, no tocante ao crime instantâneo de homicídio, a manifestação será dada em outra  
oportunidade, no âmbito da atividade de Coordenação sobre Justiça de Transição. O Dr. José 
Bonifácio Borges de Andrada juntará voto escrito relativo à preliminar de cautela sobre o 
cabimento de consulta à Câmara.

8. Procedimento nº 1.00.000.015862/2013-12
Origem: PR/SP
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: A Procuradora  da  República  oficiante  vem dar  ciência  ao  Colegiado  acerca  da 
participação de integrantes do Grupo de Trabalho sobre Crimes Cibernéticos desta 2ª CCR na  
Conferência Octopus 2013, promovida pelo Conselho da Europa, a ser realizada entre os dias 
04 e 06 de dezembro de 2013, em Estrasburgo, na França. Ciência do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu tomar ciência.

9. Procedimento nº 1.00.000.012084/2013-00
Origem: PR/GO
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: O  Procurador  da  República  oficiante  encaminhou  a  este  Colegiado  ofício  do 
Departamento de Polícia Federal em Goiás, que leva ao conhecimento do Parquet Federal as 
dificuldades enfrentadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos no Estado de Goiás  
no  combate  aos  crimes  de  furto  cometidos  por  meio  de  internet  banking e  clonagem de 
cartões  magnéticos.  Os  obstáculos  originam-se,  principalmente,  da  dissonância  entre  o 
raciocínio que conduziu à implementação do “Projeto Tentáculos” e a jurisprudência do STJ, 
que define como juízo competente para a persecução penal aquele em que mantida a conta da 
vítima, sendo que tal local nem sempre coincide com a da atuação da quadrilha especializada  
em tal  tipo de fraude,  o que poderia prejudicar  a pretendida eficiência das  investigações. 
Diante  dessa  questão  o  Procurador  da  República  oficiante  solicita  a  este  Colegiado  que 
analise as informações e, caso entenda adequado, adote as providências necessárias à busca  
da  adequação  da  jurisprudência  do  STJ.  Após  receber  esses  autos  determinei  o  seu 
encaminhamento  ao  GT Crimes  Cibernéticos  para  manifestação.  O  GT apresentou  Nota  
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Técnica,  muito  bem  elaborada,  respondendo  aos  questionamentos  feitos  pelo  Delegado.  
Vejamos: “Assim, em que pesem as louváveis preocupações do douto Delegado de Polícia 
Federal e do insigne colega Procurador da República externadas nos ofícios nº 2808/2013-
SR/DPF/GO e OFÍCIO/PR/GO/Nº 3860/2013, tem-se que a atuação com vistas à definição do 
juízo competente só deve ocorrer após uma mínima delimitação do caso sob investigação, sob  
pena, até mesmo, de a eventual deflagração precoce de conflitos de competência inviabilizar a  
própria  investigação.  De  todo  modo,  resta  possível  responder-se  positivamente  às  duas  
primeiras  questões  apresentadas  às  fls.  01/08  destes  autos.  Os  crimes  de  quadrilha  e  de  
lavagem de dinheiro, por serem crimes permanentes ou mesmo mais graves e consumados, em 
regra, no local em que situado o “bunker” do bando ou o domicílio de seu líder, podem ser  
considerados como critérios prevalentes para a definição do juízo competente. Com a adoção 
daqueles critérios, bem como a do critério da prevenção, mostra-se desnecessária a utilização 
do argumento de que por ser a vítima a Caixa Econômica Federal, e ser ele uma empresa 
nacional,  a  definição  do  juízo  poderia  ser  sempre  definida  por  prevenção.  (…) Havendo  
flagrante por um só fato, nada obsta que ocorra a persecução penal desse delito único, sem a 
reunião de feitos. Pelas regras do CPP, o processamento deve se dar no local em que situada a  
conta violada, independentemente do local em que se efetivou o saque. Outrossim, dadas as 
finalidades das regras definidoras da competência territorial, não se pode perder de vista que a  
melhor solução seria a fixação da competência no juízo do local em que ocorrida a prisão em 
flagrante, utilizando-se os fundamentos da “teoria do esboço do resultado”, utilizada pelo STJ 
para a definição da competência nos crimes de homicídio, fixando-a no lugar da ação e não 
naquele em que se deu a morte da vítima se aquela foi para lá conduzida para tratamento  
médico. Lado outro, caso se encontrem provas de outros crimes, de forma fortuita, a partir de 
busca e apreensão judicialmente autorizada ou ocorrida quando do flagrante de instalação de 
“chupa-cabras”,  nada  impede  a  separação  de  feitos,  com  a  remessa  das  informações 
fortuitamente colhidas para as autoridades policiais/membros do MPF com atuação na área 
em que sediada a  cabeça da quadrilha ou bando.  Há que se  ter  sempre em mira  a  regra  
estabelecida no art. 80, parte final, do CPP, que autoriza a separação de processos sempre que  
essa for a solução mais conveniente para a persecução penal”. Voto do Relator que acolhe  
integralmente  a  manifestação  dos  Membros  do  GT  Crimes  Cibernéticos  e  conclui  pela  
desnecessidade de qualquer atuação para adequação da jurisprudência do STJ, uma vez que a  
fixação  da  competência  pode  se  dar  pelo  enquadramento  da  conduta  como  quadrilha  e  
lavagem de dinheiro, de modo a garantir a eficiência das investigações. 
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  conheceu  o  pedido  de  Coordenação  e  negou-lhe 
provimento, vez que a jurisprudência do STJ não inviabiliza a investigação de crimes cibernético 
cometidos por quadrilha, nos moldes apontados pelo requerente.

10. Procedimento nº 1.00.001.000113/2011-19
Origem: PR/RJ
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa:  NOTÍCIA DE FATO.  COMPOSIÇÃO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO DO 
ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  INDICAÇÃO  DE  DOIS  MEMBROS 
(TITULAR/SUPLENTE) PARA COMPOR O CONSELHO. PEDIDO DE DISPENSA DO 
TITULAR. INDICAÇÃO DE OUTRO NOME. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL. 
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, manifestou-se de modo favorável à indicação, nos 
termos do voto do Relator.

11. Procedimento nº 1.00.000.016235/2013-91
Origem: PR/DF
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: O  Procurador  da  República  oficiante  vem dar  ciência  ao  Colegiado  acerca  da 
indicação dos colegas José Robalinho Cavalcanti e Valtan Timbó Martins Mendes Furtado 
para compor o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Procuradoria 
da República no Distrito Federal. Ciência do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu tomar ciência.
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12. Procedimento nº 1.00.000.015435/2013-26
Origem: PR/SP
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Pedido  de  revisão  do  entendimento  da  Egrégia  2ª  Câmara  de  Coordenação  e 
Revisão do Ministério Público Federal sobre a atribuição para persecução penal no caso de 
importação de sementes de maconha por via postal. Relata o Membro do Ministério Público 
Federal oficiante que o entendimento da  2ª Câmara em atribuir ao MPF do local da apreensão  
das sementes de maconha é um tanto preocupante para o MPF de São Paulo, pois, conforme 
contato  feito  com  a  Polícia  Federal,  grande  parte  das  correspondências  importadas  é 
fiscalizada na capital paulista,  fato que artificialmente faria atrair a competência territorial  
para São Paulo. Observa que na maioria dos casos, nem o indivíduo que exportou, nem o que 
importou, praticou qualquer ato em São Paulo. Informa ainda que, em poucos meses, centenas 
de inquéritos foram instaurados em São Paulo, sobre importações de diversas localidades do  
Brasil,  fato  que  não  apenas  impõe  a  expedição  de  cartas  precatórias  para  oitiva  dos  
investigados,  como, ainda,  dificulta a utilização do contingente da Polícia Federal  de São 
Paulo para investigações de maior relevância. Também alega que, do ponto de vista jurídico, o 
entendimento de que o local de destino da encomenda define a competência é perfeitamente  
válido, já que se trata de crime com atos de execução no exterior, que tem definido a sua 
competência territorial no local em que se deveria produzir o resultado. O Relator conhece do 
pedido  em face  do  dever  da  Colenda  2ª  Câmara  de  expedir  orientações  para  solucionar  
eventuais problemas que possam comprometer o funcionamento do MPF na persecução penal 
dos crimes de tráfico de drogas. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei Antitóxicos é de ação  
múltipla  ou  conteúdo  variado,  pois  apresenta  várias  formas  de  infringência  da  mesma 
proibição,  sendo suficiente,  para  a  consumação do crime,  a  prática  de uma das  ações  ali  
previstas. Logo a importação já configura o tipo penal ora analisado. Nesse contexto, a teor 
do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, qual  
seja, em São Paulo, onde ocorreu a apreensão alfandegária da substância entorpecente. Voto  
do Relator no sentido de que a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão expeça orientação no 
sentido de que o Ministério Público Federal de São Paulo continue com a atribuição para a  
persecução penal do delito supracitado. Ciência do Colegiado. 
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  pedido  de  revisão  de  sua 
jurisprudência, a qual é feita caso a caso.

13. Procedimento nº 1.00.000.017052/2013-92
Origem: MP/SP
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENVIO DE CÓPIA DE PROTOCOLO 
REFERENTE  ÀS  DILIGÊNCIAS  REALIZADAS  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO 
ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  PARA  APURAR  SUPOSTAS  IRREGULARIDADES 
COMETIDAS POR MEMBROS DO PARQUET ESTADUAL. CIÊNCIA AO COLEGIADO.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu tomar ciência, nos termos do voto do Relator.

14. Procedimento nº 1.00.000.015594/2013-21
Origem: PRM - Ribeirão Preto/SP
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CONSULTA  SOBRE 
PROCEDIMENTOS  A  SEREM  ADOTADOS  APÓS  A  HOMOLOGAÇÃO  DO 
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS POR ESTA 2ª CCR. 
1. Trata-se de consulta formulada a esta Câmara sobre qual instituição seria encarregada do 
arquivamento físico dos autos de inquérito policial arquivado perante este Colegiado e qual o  
procedimento adequado para destinação de possíveis bens apreendidos.
2. Os autos de inquéritos policiais arquivados perante este Colegiado devem ser restituídos ao  
Departamento de Polícia Federal sob cuja presidência a investigação teve curso, para que ali  
sejam arquivados fisicamente.
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3.  Os  autos  de  inquéritos  policiais  que  contém  algum  incidente  sob  presidência  judicial,  
arquivados perante este Colegiado, devem ser remetidos à Justiça Federal, onde deverão ser 
fisicamente arquivados.
4. A destinação de bens apreendidos deve ser provocada pelo Ministério Público e determinada 
pelo Judiciário,  na forma do Roteiro de Atuação do Controle Externo da Atividade Policial 
elaborado por esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF a partir de sugestões do GT-
CEAP.
5. Inclusão do expediente na próxima Sessão de Coordenação, para deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  conheceu  a  consulta  em  relação  aos  três  itens 
indagados, respondendo na forma do voto do Relator, que redigirá uma Orientação a respeito do 
assunto. Vencida em parte a Coordenadora, que no tocante ao inciso “ii” determina a remessa 
dados autos à Justiça Federal só quando estiverem apensados à medida judicial cautelar. Caso 
contrário, ficam na Polícia.

15. Procedimento nº 1.00.000.012873/2013-32
Origem: PR/RS
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO 
DE  TERMO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  ENTRE  A  PROCURADORIA  DA 
REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL E A 9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
1.  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  do  Ofício  GCEAP  n.º 
5726/2013, solicitando deliberação  pela 2ª CCR acerca da viabilidade da Procuradoria da  
República do Estado do Rio Grande do Sul celebrar termo de cooperação técnica com a 9ª 
Superintendência  Regional  da  Polícia  Rodoviária  Federal  para  confecção  de  termos 
circunstanciados  de  ocorrência   por  policiais  rodoviários  federais  no  Rio  Grande  do  Sul, 
quando  do  atendimento  das  infrações  de  menor  potencial  ofensivo,  de  que  trata  a  Lei  n.º 
9.009/1995,  e  quando  do  atendimento  dos  atos  infracionais  praticados  por  adolescentes, 
equivalentes aos crimes de menor potencial ofensivo, e ainda quando do atendimento dos crimes 
de trânsito previstos na Lei n.º 9.503/1997, que se enquadram nos crimes de menor potencial  
ofensivo previstos na Lei n.º 9.099/1995.  
2. Inclusão do expediente na próxima Sessão de Coordenação, para deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, conhece a consulta, respondendo negativamente por 
falta de atribuição constitucional e legal da PRF para exercer funções de Polícia Judiciária, que é 
atribuição da Polícia Federal. Vencido o Dr. Bonifácio, que não conhecia a consulta.

16. Procedimento nº 1.00.000.015445/2013-61
Origem: PGR
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Coordenador da 4ª CCR encaminha documentação que trata da possibilidade de  
acesso ao acervo de imagens de satélite ao sistema RAPIDEYE, contratado pelo Ministério do 
Meio Ambiente junto à empresa de consultoria. Ciência e deliberação do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência e resolveu divulgar o sistema, nos termos 
do voto do Relator.

17. Procedimento nº 1.00.001.000017/2013-24
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Proposta  de  alteração  do  art.  4º,  §  1º,  da  Resolução  do  CSMPF nº  127,  que 
regulamenta o Controle Externo da Atividade Policial.
Ementa:  RESOLUÇÃO  127.  CONSELHO  SUPERIOR  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
FEDERAL. ART.  4º,  §  1º.  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO. CONTROLE EXTERNO DA 
ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. ATRIBUIÇÃO 
DA  2ª  CÂMARA  DE  COORDENAÇÃO  E  REVISÃO.  MANIFESTAÇÃO 
DESFAVORÁVEL À PROPOSTA.
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Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, decidiu encaminhar ao CSMPF manifestação contrária 
à Resolução, nos termos da manifestação da Comissão Permanente sobre Controle Externo da 
Atividade Policial. 

18. Procedimento nº 1.00.000.017040/2013-68
Origem: Corregedoria do MPF
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Relatório  de  Correição  Ordinária,  realizada  na  PR/RS  e  PRMs  vinculadas,  no 
período de 22 de outubro a 05 de novembro de 2012.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu tomar ciência.

19. Procedimento nº 1.00.000.017199/2013-82
Origem: PR/PA
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Sugestão  de  Recomendação  à  Polícia  Federal.  Prioridade  nos  procedimentos 
referentes à trabalho escravo.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolveu  apensar  ao  PA anterior,  determinar  o 
arquivamento e comunicar ao GT Escravidão Contemporânea.

20. Procedimento nº 1.00.000.017096/2013-12
Origem: PGR
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Instauração do Inquérito nº 833 no STJ. Crime de redução à condição análoga a de 
escravo, cuja autoria é atribuída à autoridade com prerrogativa de foro em Tribunal superior.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou conhecimento da instauração do inquérito e 
determinou o registro na base dados e  comunicação ao GT Escravidão Contemporânea e  à 
Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

21. Procedimento nº 1.00.000.011401/2013-62
Origem: Corregedoria do MPF
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO GERAL DE CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA NOS GABINETES DOS MEMBROS LOTADOS NA PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA  EM  SERGIPE  NO  PERÍODO  DE  15  A  17.8.2012.  CIÊNCIA. 
ARQUIVAMENTO.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, tomou ciência e determina o arquivamento.

22. Procedimento nº 1.00.000.011832/2012-48
Origem: Corregedoria do MPF
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Assunto: O  procedimento  administrativo  epigrafado  foi  instaurado  a  partir  do  Ofício 
2806/2012/PRDC/MPF/PRRO, pelo qual a Procuradora da República Renata Ribeiro Baptista 
encaminha a este Órgão, para conhecimento e registro, cópia do Termo de Mútua Cooperação 
firmado  entre  a  Procuradoria  da  República  em Rondônia  e  a  SAFERNET Brasil.  Após 
determinação  de  diligências,  foi  acolhida,  na  Sessão  70ª  de  Coordenação,  de  7.10.2013, 
sugestão  pelo  conhecimento  do  referido  Termo  de  Mútua  Cooperação  firmado  entre  a 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia e a SAFERNET Brasil,  bem como no 
sentido de informar o  GT de Crimes Cibernéticos  de que não há registro de sua utilização 
no âmbito da Procuradoria da República em Rondônia ou da Procuradoria da República no 
Município de Ji-Paraná. Despacho com aposição de ciente manuscrito lançado no rosto do 
Ofício nº 484E/2013 pela Coordenadora do GT de Crimes Cibernéticos (f. 87 - “Ciente. As  
informações  colhidas  demonstram que  os  problemas  persistem.  Devolva-se.”).  A situação 
enfrentada pelo MPF no Estado de Rondônia no tocante ao Termo de Mútua Cooperação  
firmado entre a Procuradoria da República em Rondônia e a SAFERNET Brasil foi levada ao 
conhecimento do GT de Crimes Cibernéticos. Logo, ciente da ineficiência do pacto, caberá ao 
mencionado colegiado sugerir à Câmara providências para a alteração desse quadro. Até que 
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isso ocorra, nada a prover. Dê-se conhecimento dessa decisão ao Colegiado e, em seguida,  
arquivem-se os autos na Secretaria da 2ª Câmara.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolveu tomar ciência, nos termos do voto do Relator.

                                                                               Brasília-DF, 16 de dezembro 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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