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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 076ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2014.
Início e término: Das 15h00 às 19h00.

Aos dezessete 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. Procedimento n.º 1.00.000.015169/2013-31
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO GT BUSINESS INTELIGENCE
- O plano de trabalho cumpre as diretrizes estabelecidas no Roteiro para os Grupos de Trabalho 
definirem ações, metas, prazos e indicadores, com o objetivo de aprimorar a atuação criminal do 
MPF, aprovado no XII Encontro Nacional Criminal. Voto pela aprovação do referido plano.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar o Plano de Trabalho do GT BI.

2. Procedimento n.º 1.00.000.006257/2013-42
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: MUDANÇA NA COMPOSIÇÃO DO GT EXECUÇÃO PENAL. EXCLUSÃO A 
PEDIDO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA FERNANDO ZELADA. 
- Aprovação da substituição do integrante, conforme lista de interessados.

QT PROCURADOR PR E-MAIL ANTIGUIDADE OBSERVAÇÃO

1 Silvio Pettengill 
Neto

PR/MS silviopettengill@prms.mpf.gov.br 566

2 José Robalinho 
Cavalcanti

PR/DF jrobalinho@prdf.mpf.gov.br 157

3 Maria Clara Noleto PR/PA claranoleto@prpa.mpf.gov.br 534 Coordenadora 
do GT 

Escravidão 
Contemporânea

4 Eliana Pires Rocha PR/DF eliana@prdf.mpf.gov,.br 85

5 Samir Nachef PR/BA samir@prba.mpf.gov.br 561

6 Flavio Pereira da 
Costa Matias

PRM/
SOUSA
/PB

flaviomatias@mpf.gov.br 26º concurso (não 
consta da lista de 

antiguidade)
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar a inclusão do Procurador da República 
Silvio Pettengill  Neto no GT Execução Penal,  em substituição ao Procurador da República 
Fernando Zelada.

3. Procedimento nº 1.00.000.012114/2013-70
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Origem: PR/RJ
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa:  CONSULTA  DO  PROCURADOR-CHEFE  DA  PR/RJ.  RECUSA  DE 
PROCURADOR DA REPÚBLICA EM OFERECER ALEGAÇÕES FINAIS.
1. Recusa do MM. Juiz Federal em proceder à realização da prova testemunhal indicada pelo  
Parquet Federal.
2. Impetração de Mandado de Segurança para que, afastada a fase de alegações finais, fosse 
determinada a produção da referida prova.
Segurança concedida.
3. Perda de objeto da consulta. 
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve julgar prejudicada a Consulta, nos termos do 
voto do Relator.

4. Procedimento nº 1.00.000.017059/2013-12
Origem: PR/PB
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  à  il.  
Coordenadora  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  
noticiando  as  dificuldades  em se  garantir  um julgamento  isento  pela  Justiça  Federal  da  
Paraíba, quanto ao homicídio do ex-Vereador Manoel Mattos, defensor dos direitos humanos,  
assassinado em janeiro de 2009, no litoral sul da Paraíba, por grupo de extermínio.  Os il. 
Procuradores da República signatários ressaltam o temor dos jurados, esclarecendo que dos  
25 convocados, após apresentadas as mais variadas justificativas para não participarem do 
julgamento, somente 11 estavam aptos para prosseguir no julgamento; a periculosidade do 
braço armado dos grupos de extermínio que tornou imprescindível que as pessoas diretamente 
envolvidas no caso fossem colocadas sob forte regime de proteção e que continua em atuação.  
Ao  final,  solicitam  providências  “no  sentido  de  ser  revisto  o  local  (competência)  da  
realização do  júri,  medida  que,  …,  deverá  ser  adotada perante  o  STJ,  juízo  natural  do  
julgamento do IDC, somente ele podendo revisar a competência anteriormente definida”.  
Considerando que o caso em exame foi objeto de deslocamento de competência por ordem do 
C. STJ,  a  pedido do Procurador  – Geral  da  República  em Incidente  de Deslocamento de 
Competência,  o  pedido  ora  feito  é  de  atribuição  exclusiva  do  Procurador  –  Geral  da 
República, razão pela qual voto pelo encaminhamento dos autos ao PGR para as providências 
que entender cabíveis.
Decisão:  A 2ª Câmara encaminhou as sugestões ao Procurador-Geral da República, que tem 
atribuição para atuar no caso. Cumprido o objeto, por unanimidade, determina o arquivamento 
do expediente.

5. Procedimento nº 1.00.000.004815/2013-35
Origem: PRM – Campinas/SP
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Sugestão à Receita Federal para não encaminhar Representações Fiscais para Fins  
Penais ao Ministério Público Federal nos seguintes casos:
- em relação ao crime de descaminho: nas hipóteses em que o valor global do (s) tributo (s)  
não recolhido (s) seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que não exista outro registro 
de procedimento fiscal em face do autuado.
- relativamente ao crime de contrabando de cigarros: na hipótese de importação de até 40  
maços.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar a sugestão a ser encaminhada à Receita 
Federal do Brasil, nos termos do voto do Relator.

6. Procedimento nº 1.00.000.003116/2013-78
Origem: PRM – Rio Grande/RS
Voto-vista: Oswaldo José Barbosa Silva
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
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Ementa:  CONSULTA.  COMPETÊNCIA.  CRIMES  AMBIENTAIS  PRATICADOS  NO 
ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 
11, DA 2ª CCR/MPF, CONSULTA EM TESE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 
30 DA 2ª CCR/MPF. IMPOSSIBILIDADE.
1.  Trata-se  de procedimento  administrativo  instaurado a  partir  de  Ofício,  por  meio do  qual  a 
Procuradora da República oficiante formula consulta a este Colegiado acerca do posicionamento 
quanto à competência jurisdicional para o processo e julgamento dos crimes de pesca praticados  
no estuário da Lagoa dos Patos, sugerindo a expressa incorporação, no Enunciado nº 30 desta 2ª 
CCR, das hipóteses de pesca que tenham por objeto tanto espécies ameaçadas de extinção como 
espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, como tal classificadas pelo MMA. 
2. Não destoa do conceito de promoção de coordenação, tal qual previsto no inciso I, do art. 62, da  
LC 75/93, a possibilidade de a Câmara de Coordenação responder a consultas em tese, pois, ao  
respondê-las, atende ao esforço de uniformização de atuação dos membros do MPF, que é um dos  
objetivos da coordenação.
3.  Responder  a  um  caso  concreto  não  é  admitido  pelo  próprio  inciso  I,  do  art.  62,  acima  
mencionado, pois, neste caso, haveria uma ingerência na independência funcional do membro do 
MPF, que não é disponível.
4.  Não há caso concreto a  suportar  o  pedido  de  consulta.  Há  um pedido  de  manifestação do 
entendimento da 2ª CCR/MPF em face do Parecer nº 130/2012/CEP/CONJUT/MJ/CGU/AGU, de 
11 de maio de 2012, que sustenta a atribuição estadual para o processamento das ações penais  
contra crimes ambientais em toda a extensão da Lagoa dos Patos (RS), afastando a atribuição da  
Polícia Federal na investigação desses crimes. Por outro lado, o Eg. Tribunal Regional Federal da 
4ª. Região decidiu que o crime ambiental praticado no estuário das Lagoas dos Patos é de interesse  
federal.
5. O estuário da Lagoa dos Patos, conforme a Agência Nacional de Águas (ANA), é o perímetro  
que se estende de sua embocadura no Oceano Atlântico até a linha imaginária que une o Ponto dos 
Lençóis à Ponta da Feitoria (Setor V, da figura 2, fls. 102, dos autos).
6. Não houve caso concreto a emular a consulta, mas a divergência de teses que pode paralisar a  
atuação da Policia Federal na repressão aos crimes ambientais praticados no estuário da Lagoa dos  
Patos. 
7. No mérito, a questão se resolve com a aplicação do Enunciado nº 30 da 2ª CCR/MPF (à parte à 
discussão se o estuário da Lagoa dos Patos integra ou não o mar territorial) para entender como 
competência da Justiça Federal o julgamento do crime de pesca proibida quando o espécime for  
proveniente do mar territorial ou da plataforma continental.
8. Quanto à isto, as espécies que se pretende proteger (camarão rosa, tainha e a corvina) são peixes  
dos mar territorial com ciclo de vida misto, pois seu ciclo começa com a desova em mar aberto,  
com o retorno das larvas ao estuário da Lagoa dos Patos, onde crescem e migram para o mar  
aberto reiniciando o ciclo.
9. Assim, a consulta é respondida com a leitura do enunciado nº 30, em favor da competência  
federal.
10. Quanto à sugestão de alteração do Enunciado nº 30, da 2ª. CCR/MPF, acompanho o Exmo.  
Relator pelas razões que expôs em seu voto. 
Decisão: A 2ª Câmara, por maioria, conheceu a Consulta, nos termos do voto do Dr. Oswaldo,  
vencido o Relator. Acompanhou nesta parte o Dr. Bonifácio. No mérito, por unanimidade, a 2ª 
Câmara respondeu à Consulta, nos termos do voto do Dr. Oswaldo. Resolveu, ainda, expedir  
orientação, respondendo à Consulta.

7. Procedimento nº 1.00.000.016954/2013-10
Origem: Câmara Municipal de Jundiaí/SP
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Assunto: Moção de apoio ao PL 7/2012, da Senadora Ana Amélia (PP-RS), para restringir o 
benefício  da  saída  temporária  de  presos.  Submeta-se,  para  conhecimento,  o  feito  ao 
Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve tomar ciência.
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8. Procedimento nº 1.00.000.016959/2013-34
Origem: PRM-Bauru/SP
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Assunto: Portaria Conjunta nº 006/2013, que dispõe sobre regras de distribuição/substituição em 
relação  à  atuação  judicial  e  extrajudicial,  expedida  em observância  à  Portaria  CSMPF  nº 
104/2010. Ciência do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve tomar ciência.

9. Procedimento nº 1.00.000.016957/2012-64
Origem: PRM - Caruaru/PE
Relator: Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  ANÁLISE  DO  PROJETO  DE  LEI 
2126/2011.  SUGESTÕES  DO  GRUPO  DE  TRABALHO  SOBRE  CRIMES 
CIBERNÉTICOS. 
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolve  tomar  ciência  e  encaminhar  pedido  de 
acompanhamento à ASSART, nos termos do voto do Relator.

10. Procedimento nº 1.00.000.004781/2014-60
Origem: 2ª CCR
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: APROVAÇÃO  DA  ORIENTAÇÃO  Nº  05/2014,  CUJA  REDAÇÃO  É  A 
SEGUINTE:
“Considerando  o  recente  posicionamento  desta  2ª  CCR/MPF,  no  sentido  de  que  os 
Procedimentos  Cíveis  (em  especial  Inquéritos  Civis  Públicos)  não são,  via  de  regra, 
procedimentos hábeis a apurar crimes (nada impedindo que possam desencadear a abertura de 
Procedimento Criminal específico); 
Considerando, ainda, que o Procedimento Investigatório Criminal e o Inquérito Civil Público 
possuem objetos nitidamente distintos e independentes, justificando-se a tramitação de dois 
procedimentos apartados em razão justamente dos diferentes direcionamentos que se deve dar  
a cada um, devendo, inclusive, a investigação criminal ser mais célere que a civil em face dos  
prazos prescricionais; 
a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão ORIENTA os membros do Ministério Público Federal, 
respeitada a independência funcional, nos termos do art. 62, I, da Lei Complementar n° 75/93,  
a instaurarem Procedimento Investigatório Criminal – PIC  quando houver indícios da prática 
de crime, devendo permanecerem ativos os dois procedimentos (Civil e Criminal), cada um 
apurando aspectos diversos dos mesmos fatos,  ressalvados os casos de verificação de causa 
extintiva da punibilidade ou de atipicidade da conduta, os quais poderão ser reconhecidos nos  
próprios autos do Inquérito Civil Público, sem a necessidade de instauração de PIC, desde que 
haja, nestes casos, manifestação de arquivamento específica no âmbito criminal.”
Decisão:   A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolve  aprovar  a  Orientação  nº  05/2014,  nos 
termos do voto da Relatora.

11. Procedimento nº 1.00.000.014222/2013-87
Origem: PRM - Ribeirão Preto/SP
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa:  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  SUGESTÃO  PARA 
APRIMORAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES ORIUNDAS DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL,  DE MODO A PERMITIR MAIOR CELERIDADE À PERSECUÇÃO PENAL. 
ACOLHIMENTO DA SUGESTÃO.
1. Trata-se de sugestão encaminhada por Procurador da República da PRM/Ribeirão Preto-SP 
para que a 2ª CCR capitaneie uma série de encontros, de caráter regional, entre o MPF e a  
Receita  Federal  com vistas  a  promover  o aprimoramento das  representações  elaboradas  e  
enviadas pelos auditores fiscais,  de modo a permitir maior celeridade à persecução penal,  
relegando  a  necessidade  de  inquérito  policial  para  os  casos  de  maior  complexidade  que  
exijam procedimentos especiais de investigação.
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2.  Constatação  de  que  a  quase  que  inexorável  precariedade  dos  elementos  de  prova  que 
compõem as representações enviadas pela Receita Federal, precipuamente no que pertine à  
autoria delitiva nos chamados crimes societários, acabou contribuindo para a formação de  
uma prática cultural de “sobreposição investigativa”, pois as representações encaminhadas ao 
MPF,  em  regra,  deságuam em  requisições  de  inquérito  policial  para  a  complementação 
probatória, tudo em detrimento da duração da investigação em tempo razoável, ou seja, da 
eficiência na investigação.
3. Destaque que o dever da Receita Federal do Brasil de representar ao Ministério Público  
Federal já se encontra regulamentado pela Portaria RFB nº 2.439 de 21 de dezembro de 2010  
(alterada pela  Portaria  nº  3.182 de 29/07/2011),  a  qual  estabelece procedimentos  a  serem 
observados  na  comunicação ao  MPF,  dispondo  sobre  os  elementos  que  devem compor  a 
representação.
4.  Ressalva,  ainda,  para  o  fato  de  não  parecer  que  tal  precariedade  na  instrução  da  
representação  seja  fruto  de  qualquer  espécie  de  resistência  por  parte  da  Receita  Federal.  
Muito pelo contrário.  O aprimoramento da representação, mediante a orientação direta do 
MPF,  encontra-se  entre  as  prioridades  da  Receita  Federal.  Assim,  a  realização  de  
palestras/treinamentos por membros do MPF dirigidas aos auditores da Receita Federal figura 
como medida de interesse  comum de ambas as  instituições,  sendo oportunidade única de 
aperfeiçoamento da representação em busca de maiores níveis de eficiência na persecução  
penal, vez que conspira em prol da desnecessidade do inquérito policial.
5. Encampo a sugestão para que a 2ª CCR coordene a formação de um grupo de membros do  
MPF com um representante por região (ou por Estado), para que seja definido um modelo de 
exposição à Receita Federal, envolvendo o tema do aprimoramento da representação, a fim de  
viabilizar  a  posterior  realização  de palestras/treinamentos,  de  caráter  regional,  em todo o  
Brasil.
6. Inclua-se o presente procedimento em pauta da próxima Sessão de Coordenação, para fins  
de deliberação pelo Colegiado.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve acolher a sugestão, nos termos do voto da 
Relatora. 

12. Procedimento nº 1.00.000.017101/2013-97
Origem: DPF
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: Procedimento  Administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  por 
Delegada  de  Polícia  Federal,  instruído  com  cópia  do  Relatório  de  Vulnerabilidades 
Previdenciárias,  elaborado  em  2012  por  Grupo  de  Trabalho  instituído  no  âmbito  do 
Departamento  de Polícia  Federal  –  DPF,  conforme solicitado  por  membros  do  Ministério 
Público Federal na ocasião do I Encontro Temático Sobre Fraudes Previdenciárias, realizado  
nos  dias  11  e  12  de  novembro  no  Rio  deger  Janeiro.  Destaca  que  cópia  do  relatório 
mencionado foi  remetida ao Instituto Nacional  do Seguro Social  – INSS.  Considerando a 
criação do GT sobre Fraudes Previdenciárias (Portaria 2ª CCR n° 110, de 17 de dezembro de 
2013), determino o envio de cópias dos presentes autos aos membros do referido grupo, para  
conhecimento e análise.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve enviar o Relatório para exame do GT Fraudes 
Previdenciárias, nos termos do voto da Relatora.

13. Procedimento nº 1.00.000.014643/2012-27
Origem: Assessoria de Articulação Parlamentar
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: O Chefe da Assessoria de Articulação Parlamentar, encaminhou, para conhecimento, o 
anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas do Senado Federal destinada a realizar estudos 
e propor a atualização da Lei de Execução Penal (documentação anexa). Considerando a criação 
do GT sobre Execução Penal (Portaria 2ª CCR n° 79, de 2/5/2013), dê-se ciência aos membros 
do referido grupo sobre o andamento da Comissão Especial de Juristas formada para atualizar a 
Lei  de  Execução  Penal  (LEP),  em especial  sobre  o  levantamento  preliminar  realizado  nos  
presente autos e o anteprojeto elaborado. O projeto de lei (PLS 513/2013) foi distribuído ao  
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Relator Senador Sérgio Sousa (PMDB-PR) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  
(CCJ). 
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve solicitar ao Procurador-Geral da República que 
manifeste interesse de tramitação urgente do projeto da LEP e determina o arquivamento do 
expediente.

                                                                               Brasília-DF, 17 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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