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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 075ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2014.
Início e término: Das 15h00 às 17h30 e das 20h30 às 21h00.

Aos  três  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2014,  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  para  discutir  os  efeitos  da  ação  penal  ajuizada  contra  lideranças  do  povo  
indígena Cinta Larga, em Rondônia
Presentes:  Membros da 2ª CCR; Coordenadora da 6ª CCR, Deborah Duprat; Secretário de 
Gabinete do PGR, Eduardo Pelella; e Procurador da República no Município de Vilhena/RO, 
Guilherme Gupfert.
Debates: 
Dra. Deborah: Demonstrou preocupação com a prisão cautelar. Minha única preocupação no 
momento é a questão da divulgação, porque desde o início tínhamos o problema de explicar  
para a imprensa uma memória de dez anos. No final do ano, teve um episódio em Humaitá,  
com índios presos. Quase todo o Município, 4 mil pessoas, estavam envolvidos. Tive que ligar  
para o Ministro da Defesa, na véspera de Natal. Hoje saiu a notícia de que os índios são 
responsáveis  pelas  mortes,  mesmo  sem  terem  encontrados  os  corpos.  A imprensa  tem 
repassado  essa  informação.  Então,  esses  índios,  apesar  de  estarem  no  Amazonas,  estão 
localizados  na  fronteira  com Rondônia.  Uma  preocupação  nossa  é  não  potencializar  um 
discurso de ódio que está se disseminando contra os indígenas. Há na atualidade esse discurso 
de ódio na Câmara e no Senado. Da parte da 6ª CCR, não queremos inviabilizar denúncias,  
mas pretendemos ter uma estratégia de divulgação que não dissemine o discurso de ódio. É a  
única preocupação.
Dr. Oswaldo: Isso também é um recado para a população brasileira, no sentido de que índio 
não é intocável.
Dr.  Guilherme:  Um Juiz  estava  muito  indignado  pelo  fato  de  o  processo  não  sair.  Os 
procuradores assinaram uma petição, para sair logo o laudo. A denúncia está ajuizada, mas  
está  em segredo  de  justiça.  Até  ter  a  posição  dessa  reunião,  não  vamos  fazer  nada.  As  
diligências já se exauriram e eu pedi a revogação do sigilo, mas este deve ser mantido até a  
deliberação de hoje. 
Dra. Raquel: A prova da autoria é baseada em confissão?
Dr.  Guilherme:  A prova da  autoria  é  baseada  em diversas  testemunhas  oculares,  que  são 
garimpeiros. Os índios também falaram que tiveram que tomar aquela atitude. Descrevo todos 
os elementos que temos de convicção. O crime é triplamente qualificado.
Dr. Vilhena: A denúncia foi ajuizada e você é o único Procurador da República que assinou a  
denúncia?
Dr. Guilherme: Todos os membros que oficiam perante a 2ª CCR assinaram. Nossa ideia era 
despersonalizar.
Dr. Vilhena: Mas você é o único Procurador em Vilhena e isso chama bastante atenção.
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Dr. Pelella: O Guilherme, ao ajuizar a denúncia, ligou para o Gabinete e disse que estava em 
contato com a 2ª e com a 6ª Câmaras. Algumas medidas foram tomadas, entre as quais a de  
contatar o DPF.
Dr. Guilherme: Estamos acautelados, mas a gente só pediu uma ronda na PRM e na casa dos 
Procuradores. 
Dr. Vilhena: Tenho receio de a questão ficar pessoalizada, porque ele é o único Procurador de 
Vilhena.
Jefferson (servidor da SECOM): Perguntou sobre o release.
Dra. Luiza: O release será composto pela denúncia. 
Dr. Guilherme: Tendo em vista a particularidade do caso, eu quis dar a visão do Povo Cinta  
Larga,  porque o caso não é simples.  Quis  passar  essa  complexidade para  o Judiciário.  A 
própria denúncia mostra essa complexidade e a imprensa terá acesso a isso. Demonstrei que 
não havia nenhuma excludente de tipicidade. E a imprensa poderá verificar isso. A própria  
denúncia mostra por que houve demora.
Dra. Raquel: Essa contextualização é importante.
Dra. Deborah: Esse crime ocorre depois das mulheres Cinta Larga, que dizem que não querem 
mais o garimpo.
Jefferson: Quando levantar o sigilo, seremos os primeiros a divulgar. E faremos um rol de  
perguntas que podem ser demandadas. 
Dr. Vilhena: Acho que os Procuradores não devem se envolver nisso.
Dra. Deborah: A cautela é importante, mas na primeira vez que conversamos você veio com o 
Reginaldo. 
Dr. Guilherme: Eles, desde o laudo antropológico, estão esperando uma resposta. Ressalta-se  
a gravidade do caso, porque boa parte dos denunciados são lideranças. 
Dra. Deborah: Isso é muito complicado, porque é muito fácil identificar as lideranças.
Dr. Guilherme: São 23 autores e 29 vítimas. Mais de 50 índios participaram, só que não foi  
possível  saber  quem disparou  a  flecha,  nem de  qual  arco.  Os  23  são  acusados  pelos  29  
homicídios, porque não tem como saber quem matou quem. A perícia não identificou metade 
das vítimas. Isso porque os corpos entraram em decomposição, pois não foi possível ingressar 
na aldeia. Além disso, os índios tentaram enterrar alguns corpos.
Dra. Raquel: A principal batalha vai ser pela realização do Juri. Qualquer dos signatários deve  
evitar dar entrevistas.
Dr.  Pelella:  Uma denúncia do MPF contra indígenas,  que tem um trabalho de defesa dos  
direitos indígenas, deve ser divulgada com cautela e de forma discreta.
Dr.  Guilherme:  O  garimpo  voltou  a  ser  realizado  na  região.  Eles  têm duas  figuras:  os 
garimpeiros  “rodados”  e  os  “não  rodados”.  Os  primeiros  são  os  únicos  que  os  índios  
permitem ingressar na aldeia.
Dra. Raquel: Então, ficamos combinados que será divulgado um release e os Procuradores 
devem se manter discretos. E podem contar com a Câmara.
Dr.  Guilherme  agradeceu  ao  apoio,  ressaltando  que  este  é  muito  importante  para  os 
Procuradores da ponta e para a unidade no MPF.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolve  apoiar  a  estratégia  de  divulgação  da 
denúncia contra lideranças indígenas do Povo Cinta Larga, em Rondônia.

2. Reunião entre 2ª CCR, 6ª CCR e lideranças do povo indígena Tupinambá
Presentes: Membros e Coordenadora da 2ª CCR; Coordenadora da 6ª CCR, Deborah Duprat; 
membro da 6ª CCR, Maria Eliane de Farias;  servidores da 6ª CCR; e lideranças do povo  
indígena Tupinambá, representadas pelo Cacique Babau.
Debates: 
Dra. Deborah:  Iniciou as discussões manifestando sua preocupação quanto ao discurso de 
ódio dos proprietários, alimentado na região do Sul da Bahia em relação aos indígenas em 
geral e aos Tupinambá em particular. Esclareceu que já existe Relatório de Identificação e  
Delimitação da área aprovado e publicado pela Funai,  que as contestações ao relatório já  
foram  analisadas  e  respondidas,  e  o  processo  está  aguardando  a  expedição  da  Portaria  
Declaratória pelo Ministro da Justiça. 
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Relatou a situação das reintegrações de posse na Terra Indígena Tupinambá. Existem mais de  
70 decisões de reintegração de posse conhecidas, todas com recurso ao TRF – 1ª Região. O 
PGR ingressou,  na  última  quinta-feira,  com Suspensão de Liminar  (SL 758)  contra  essas 
decisões.  Acrescentou que o PGR realizou reunião com o Ministro da Justiça, buscando fazer  
gestões para que a questão se resolvesse sem a necessidade de se ingressar com o pedido.  
Esclareceu que o PGR foi conversar com o Ministro da Justiça especialmente para tratar de  
questões relacionadas à segurança, tanto das comunidades indígenas, quanto dos ocupantes da  
terra. Como não houve solução por parte do Ministro, optou-se por ingressar no STF com a 
medida. O Min. Lewandovski, Vice-Presidente do Tribunal, a quem o processo foi distribuído, 
afirmou que teria adiado a concessão da liminar, porque tivera informações de que o Cacique 
Babau havia rompido o compromisso feito, de que não haveria retomada de áreas de pequenos  
produtores.
Cacique Babau: Afirmou que as informações não são verdadeiras. Que os índios ocuparam 
apenas  as  áreas  de  grandes  proprietários  e  nas  quais  estes  não  constituíram  moradia. 
Acrescentou que algumas já estavam sendo utilizadas pelos índios há mais de 15 anos, e que, 
inclusive, há um caso em que o proprietário já morreu e que os índios já ocupam há bastante 
tempo. Acrescentou que vem sofrendo diversas acusações ao longo do período em que o Povo 
Tupinambá vem lutando pela posse de suas terras. Narrou as circunstâncias que levaram à sua  
prisão e transferência para um presídio federal de segurança máxima em Mossoró – RN, onde  
conviveu com criminosos com alto grau de periculosidade, chefes do crime organizado no 
Brasil.  Narrou  a  ocorrência  de  sequestro  de  uma  criança  Tupinambá,  Michel  dos  Santos 
Moura, retirada pela polícia do convívio com sua mãe, Rosilene Bispo Santos. Os policiais  
afirmam que só entregam a criança se os pais se entregarem. Foi noticiada a existência de 
decisão judicial da Vara de Infância e Juventude que oficializa a retirada da criança de seus  
pais, sustentando a versão apresentada pela polícia. O Cacique afirma que essa versão não é  
verdadeira, e que se trata, na verdade, de sequestro intentado pela polícia.
Dra. Deborah: Lembrou que crianças são, dentro de um conflito, uma arma poderosa, pois  
retiram,  a  qualquer  pretexto,  e  privam seus  pais  de  suas  crianças,  como  uma  forma  de 
violência  e  de  pressão  institucional  contra  grupos  sociais  minoritários,  nesse  caso  os  
indígenas. Apresentou narrativa sobre a atuação da polícia nas reintegrações de posse, que  
estaria utilizando armas de grosso calibre, como metralhadoras e fuzis, e atirando granadas 
contra os indígenas. Afirmou que a Força Nacional está dentro da Terra Indígena Tupinambá, 
nas áreas reintegradas, e que os membros do grupo estão ilhados nas áreas em que não houve 
reintegração, sem acesso ao exterior da área e sem a possibilidade de obter recursos como 
alimentação. Afirmou que a comunidade não está passando fome, porque há algumas cabeças 
de gado na área, que estão utilizando para subsistência, e as casas de farinha. Revelou seu  
temor de que as casas de farinha também sofram ataques dos policiais,  deixando o grupo 
numa situação ainda mais difícil. Afirmou que a aldeia é rica e autossustentável, e que isso é  
considerado um crime  pelos  proprietários  e  instituições,  que  tentam puni-los  de todas  as  
formas por isso. Acrescentou que há casos de assassinatos de índios, que não estão sendo  
divulgados pela mídia. Reafirmou que os Tupinambá morrem, mas não saem de suas terras, e 
que  resistirão  até  o  fim,  porque  estão  nessa  terra  há  mais  de  500  anos.  Enfatizou  que 
acumularam inimigos, porque combateram uma série de invasões que violavam os direitos dos 
Tupinambá. Entre estas, destacou a ocupação irregular das suas terras, o envenenamento dos  
rios,  a  exploração  ilegal  recursos  naturais,  o  tráfico  de  drogas,  entre  outros,  coibidos  e 
denunciados às autoridades pelos índios Tupinambá. Ressaltou que a forma tradicional  de 
resistência dos Tupinambá às reintegrações é sair das áreas e ir para as matas, que conhecem 
bem. Reafirma que as áreas já eram tradicionalmente ocupadas pelos índios Tupinambá, que  
sofreram grilagem e ocupação irregular por pretensos proprietários de terra, como Alfredo  
Falcão, Samuel e outros. Essas ocupações irregulares estão sendo chanceladas pela Polícia e 
pelo Judiciário, ao determinarem e implementarem essas reintegrações de posse. Acrescentou 
que  os  pequenos  posseiros  são  preservados,  mantidos  na  área,  e,  segundo  o  Cacique, 
permanecerão  na  área  até  que  o  Governo  tenha  condição  de  reassentá-los.  Quer  que  as 
autoridades vão até a aldeia e constatem com seus próprios olhos a realidade local,  e não 
simplesmente  acreditem naquilo  que  ouvem falar.  Informou que,  com as  reintegrações,  o 
posto de saúde que há dentro da área foi desativado. Estão sendo construídas, nas áreas de  
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reintegração,  bases  militares  permanente,  e  os  índios  foram informados  de  que  todos  os  
atendimentos médicos deverão ser feitos dentro de postos de saúde implementados dentro 
dessas bases. A própria presença das bases em área indígena é irregular,  e a limitação do 
acesso à saúde a essas áreas agride frontalmente o direito dos indígenas. 
O Dr. Oswaldo, membro da 2ª CCR, questionou acerca da atuação da PRM-Ilhéus. A Dra.  
Maria Eliane afirmou que há três Procuradores atuando na região. Pediu ao Dr. Ovídio que 
estivesse presente nessas reintegrações, porque a presença do Procurador da República evita  
ilegalidades.  Ele, contudo, explicou que eles não comparecem a essas reintegrações e que  
mandam o técnico de transporte. E como este estava de férias, não foi ninguém.
A Dra. Deborah afirmou que, em contato com os Procuradores de Ilhéus eles explicaram que a  
situação é muito tensa e para que eles estejam presentes é necessária proteção policial. Como  
a PF está em embate com os Tupinambás, eles preferem não ir nessa situação (com proteção  
policial). 
Dra. Maria Eliane:  Explicou que hoje a dificuldade é muito grande, porque são 84 áreas,  
algumas descontínuas e outras não. Os  resorts compram as praias (não se sabe como) e as 
fecham. 
Dr. Oswaldo: Perguntou como está a atuação dos colegas na PRM-Ilhéus.
Dra.  Maria  Eliane:  Respondeu que há  três  colegas  atuando ali.  Pediu  ao Dr.  Ovídio  que 
estivesse presente nessas reintegrações, porque a presença do Procurador da República evita 
ilegalidades. Ele me explicou que eles não comparecem a essas reintegrações e que mandam o 
técnico de transporte. E como este estava de férias, não foi ninguém.
Dra. Deborah: Explicou que, segundo os Procuradores de Ilhéus, a situação é muito tensa e  
para que eles estejam presentes é necessária proteção policial. Como a PF está em embate  
com os Tupinambás, eles preferem não ir nessa situação.
Dr.  Oswaldo:  Reiterou  que,  em situações  de  conflito,  a  presença  do  MPF  é  claramente 
inibitória de irregularidades, e que seria muito importante a presença de um dos Procuradores. 
Perguntou, em seguida, ao Cacique Babau se ele já havia se reunido com os Procuradores, ao 
que ele respondeu que havia participado de apenas uma reunião, em setembro do ano passado. 
O  Dr.  Oswaldo  sugeriu,  então,  que  seja  feita  uma  reunião  entre  as  duas  Câmaras  e  os  
Procuradores da República em Ilhéus, para tratar dos temas. 
Dra. Deborah: Adicionou que normalmente quem cumpre as reintegrações são policiais de 
fora, porque existe grande animosidade local, inclusive com denúncias de torturas por parte 
de policiais federais contra índios. Já foram feitas,  inclusive, gestões e recomendações no  
sentido de atuação do controle externo da atividade policial para investigar o caso.
Dra. Maria Eliane: Essa situação de mandar técnico de transporte foi relatada pelo Dr. Ovídio.  
Ele não mencionou essa dificuldade. 
Dr. Oswaldo: Acho que deve ir um Procurador da República.
Cacique Babau: Explicou a situação de excesso no uso da força policial pela PF e pela FN.
Dr. Oswaldo: Cacique, o senhor já se reuniu com os colegas de Ilhéus?
Cacique: Só uma vez, em setembro.
Dr. Oswaldo sugeriu nova reunião com os Procurador da República lotados PRM-Ilhéus.
Dra. Raquel: Explicou que, na época da prisão do Cacique, o MPF fez todo o possível para  
evitar  abusos de autoridade.  As medidas  cautelares  de prisão devem ser  controladas  pelo 
Ministério Público e devem ser usadas com cautela. Afirmou que o MPF defende a tese de 
que  a  retomada  consiste  em  ato  regular  de  direito  e,  por  isso,  os  processos  criminais  
instaurados  contra  os  índios  têm  sido  arquivados  e  a  2ª  Câmara  tem  homologado  o  
arquivamento, com base em precedentes da Min. Denise Arruda. Lembrou que, no ano 2000, 
quando Maria Eliane era Coordenadora da 6ª CCR, a etnia Tupinambá procurou a PGR. Na  
ocasião,  era  considerada  por  muitos  uma  etnia  extinta.  Todo  esse  movimento  de 
reconhecimento  do  território,  de  lideranças  e  de  formação  de  uma  identidade  vêm 
acontecendo nos últimos 14 anos. O contexto atual  ainda é de dificuldades e estamos no  
ponto de reafirmação de lideranças. Quando o Cacique Babau diz que o alvo preferencial é  
ele, evidencia-se que essa prática ainda está em curso. Com isso, devemos firmar claramente 
que  há  uma  notícia  de  ameaças  feitas  ao  Cacique,  que  reclamam do  MPF  medidas  de 
informação sobre a existência delas e o nível de iminência de sua concretização, além de um 
requerimento formal de proteção para ele. Destacou que foi membro da 6ª CCR, quando teve 
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oportunidade de ver várias lideranças sendo vitimadas, a exemplo do Povo Cinta Larga, dos 
Xucurus e dos Tupinambás. Na Bahia, os abusos também ocorrem com relação aos Pataxós.  
Sugeriu que a reunião fosse concluída com um ato, pedindo proteção específica, diante da  
narração da iminência de atos de violência contra o Cacique. Além disso, foi narrada uma  
notícia-crime que envolve a desvinculação de uma criança de sua própria mãe, situaçaõ que  
deve  ser  averiguada.  Afirmou  que  as  medidas  cabíveis  competem  aos  Procuradores  da 
República de primeira instância. Constata-se, ainda, atos de excesso na reintegração de posse,  
acrescido de violência institucional, consistente na exclusão  de uma comunidade inteira, que 
é cliente nato e destinatário natural de programas de assistência governamental, a exemplo do  
Bolsa  Família.  Destacou que  esse  fato  pode  ser  má-gestão  do  programa ou,  ainda,  pode 
evidenciar a existência de atos de prevaricação.
Dra.  Deborah:  Propôs  a  realização  de  uma  reunião  conjunta  na  Serra  do  Padeiro,  para  
enfatizar o papel institucional do MPF nessa questão. Sugeriu unir forças com os membros  
atuantes no GCEAP/BA e os Procuradores naturais, que ainda não estiveram na aldeia. Além 
disso, a reunião é oportuna, porque o Cacique Babau está ameaçado de morte, então para ele é 
difícil sair da aldeia. 
Dra. Raquel:  Ressaltou a importância de convidar os membros do GCEAP/BA e da PRM 
Ilhéus para essa reunião. 
Dra.  Vilhena:  Lembrou que a  questão da  criança também deve ser  analisada no  controle 
externo.
Decisão: A 2ª Câmara e a 6ª Câmara, diante do que foi narrado, resolvem: 
1) Fazer uma reunião conjunta na terra indígena Tupinambá, na Serra do Padeiro, em data a 
ser  acertada com os Procuradores da República de Ilhéus e com o GCEAP da Bahia.  Os  
Procuradores da República de Ilhéus que oficiam na tutela coletiva e na tutela criminal e os 
integrantes do GCEAP/BA, sediado em Salvador, serão convidados a participar da reunião;
2) Receber como notícia-crime o relato de ameaça à integridade física do Cacique Babau e 
remetê-la à PRM de Ilhéus para as devidas providências, notadamente de proteção policial de 
sua integridade física;
3) Receber como notícia-crime a separação de Michel dos Santos Moura, de 3 anos de idade,  
de sua mãe, Rosilene Bispo Santos, ambos Tupinambá, moradores da terra indígena da Serra  
do Padeiro, desvinculado de qualquer medida de reintegração de posse de que se tem notícia e  
que consta registrado no Ofício nº 0193/2014-DPF/ILS/BA, no DPF Ilhéus, de 02/02/2014;
4)  Receber  como notícia-crime os atos  de excesso no cumprimento de ordem judicial  de  
reintegração de posse, caracterizados pelo disparo de armas de fuzil, de grosso calibre e pela 
explosão de granadas, no período noturno, no interior da terra indígena da Serra do Padeiro,  
comunicando-se, para fins criminais, a PRM de Ilhéus e ao GCEAP/BA;
5) Receber como notícia-crime o corte de todos os moradores da Terra indígena da Serra do  
Padeiro, que têm direito a receber bolsa família e outros programas sociais, remetendo-se para  
devida investigação para a PRM Ilhéus;
6) Receber como notícia-crime a informação de iminência de transferência do Posto de Saúde  
Indígena instalado na terra indígena da Serra do Padeiro, com notícia de bom funcionamento 
para base militar instalada para companhamento e controle dos atos judiciais de reintegração 
de posse na região;
7) Receber como ilícito civil a notícia de que a Prefeitura não tem cumprido as tarefas de  
recolhimento do lixo da aldeia, remetendo-se ao ofício cível da PRM-Ilhéus.

3. Workshop sobre Comércio Ilegal de Madeira – Belém – 25 a 27 de fevereiro de 2014
Assunto:  WORKSHOP SOBRE COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA. SECRETARIA DE 
COOPERAÇÃO  JURÍDICA  INTERNACIONAL.  APOIO  DA  2ª  CCR.  CUSTEIO  DE 
DIÁRIAS E PASSAGENS PARA 20 MEMBROS DO MPF ATUANTES EM GRUPOS DE 
TRABALHO DA 2ª CCR LIGADOS AO TEMA DO EVENTO.
Decisão:  A 2ª Câmara,  por unanimidade,  resolve aprovar a realização do  Workshop  sobre 
Comércio Ilegal de Madeira, em Belém/PA, nos dias 25 a 27 de fevereiro de 2014.

4. Seminário Internacional sobre os 50 anos do Golpe Militar

5



Assunto:  SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE OS 50 ANOS DO GOLPE MILITAR. 
PFDC E 2ª CÂMARA. APROVAÇÃO DO COLEGIADO.
Decisão: A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolve  apoiar  a  realização  do  Seminário 
Internacional sobre 50 anos do Golpe Militar, em Recife/PE, nos dias 10 a 14 de março de  
2014. A Oficina sobre Situações de Emergência, que seria realizada nos dias 12 a 14 de março  
de 2014, será remarcada. A redefinição da data ocorrerá em reunião a ser realizada no dia 05 
de fevereiro de 2014, no Gabinete da Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

5. Composição do Grupo de Fiscalização Móvel do MTE – 2014
Assunto:  COMPOSIÇÃO  DOS  GRUPOS  DE  FISCALIZAÇÃO  MÓVEL  DO  MTE. 
APROVAÇÃO DO COLEGIADO.

Nº PROCURADOR UNIDADE DE LOTAÇÃO

1. Adriano Barros Fernandes PRM Campo Mourão

2. Alexandre Assunção e Silva PR/PI

3. Ana Carolina Alves Araújo Roman PR/DF

4. Ana Fabíola de Azevedo Ferreira PRM Petrolina/Juazeiro

5. André Libonati PR/SP

6. Angelo Goulart Vilela PRM/GRU

7. Carlos Alberto Gomes de Aguiar PR/RJ

8. Felipe Valente Siman PR/AC

9. Fernando Túlio da Silva PR/TO

10. Flávio Pereira da Costa Matias PR/PB

11. Indira Bolsoni Pinheiro PR/PR

12. Jaime A  Walter PRR2

13. João Francisco Bezerra de Carvalho PRR3

14. José Ricardo Teixeira Alves PRM Paracatu/Unaí

15. Juliana de Azevedo Santa Rosa Camara PR/AM

16. Julio José Araújo Júnior PR/AM

17. Lucas Aguilar Sete PRM Barra do Garças

18. Lucas Horta de Almeida PR Sinop/MT

19. Ludmila Bortoleto Monteiro PR/MT

20. Marcel Brugnera Mesquita PR/PA

21. Márcio Andrade Torres PR/CE

22. Maria Clara Noleto PR/PA

23. Melina Tostes PR/PA

24. Natália Lourenço Soares PRM Serra Talhada

25. Onésio Soares do Amaral PRM Luziania

26. Paulo Henrique Ferreira Brito PR/RJ

27. Renan Paes Felix PRM Sousa/PB

28. Roberson Henrique Pozzobon PRM Itapeva/SP

29. Robson Martins PR/PR

30. Rosane Cima Campiotto PRR3

31. Sabrina Menegário PRM Franca

32. Samir Nachef PR/BA
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33. Stella Fátima Scampini PR/SP

34. Valéria Etgeton de Siqueira PR/MT

35. Victor Manoel Mariz PRM Mossoro

36. Walquiria Imamura Picoli PR/ES
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar a participação dos 36 inscritos nos 
Grupos de Fiscalização Móvel do MTE em 2014.

6. Procedimento nº 1.00.000.012076/2013-55 
Apenso: PA nº 1.00.000.012218/2013-84
Origem: PR/RJ
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa: PROPOSTA  DE  EDIÇÃO  DE  ENUNCIADO  PELA  2ª  CCR  ACERCA  DE 
MEDIDAS  ASSECURATÓRIAS,  CAUTELARES  OU  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  A 
SEREM  PRODUZIDAS  NA  FASE  PRÉ-PROCESSUAL  DA  PERSECUÇÃO  PENAL. 
SUGESTÃO DE REDAÇÃO PRELIMINAR. CIÊNCIA AO COLEGIADO.  
Decisão: O Relator trouxe a matéria e juntará voto para o debate, que será feito oportunamente.

                                                                               Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2014.

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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