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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 077ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 17 de março de 2014.
Início e término: Das 16h às 16h30 e das 18h45 às 19h00.

Aos dezessete dias do mês de março 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 1.00.000.001194/2012-44
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa: COORDENAÇÃO.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  RECOMENDAÇÕES 
ELABORADAS PELO GRUPO DE TRABALHO FAUNA, INSTITUÍDO PELA 4ª CCR/MPF, 
PARA QUE SEMPRE SE EXIJA EM ILÍCITOS CIVIS OU CRIMES CONTRA A FAUNA QUE 
AS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS E DE SERVIÇO SEJAM REVERTIDOS A ENTIDADES 
RELACIONADAS À PROTEÇÃO DA FAUNA. 
1. Trata-se de procedimento administrativo encaminhado à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do MPF a respeito das recomendações elaboradas pelo grupo de trabalho fauna, instituída pela 4ª  
CCR/MPF, para que sempre se exija em ilícitos civis ou crimes contra a fauna que as prestações  
pecuniárias e de serviço sejam revertidos a entidades relacionadas à proteção da fauna. 
2. Em apoio as solicitações decorrentes de práticas e de necessidades diagnosticadas pelo Grupo de 
Trabalho Fauna da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, voto no 
sentido de encaminhar as recomendações elaboras pelo GT aos membros dos Ministérios Públicos 
Federal e Estadual (Procurador-Geral de Justiça) para que sempre se exija em ilícitos contra a  
fauna ou crimes contra a fauna que as prestações pecuniárias ou de serviços sejam revertidos a  
entidades de proteção da fauna.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar a Orientação nº 06/2014, que dispõe 
sobre a destinação das multas pecuniárias nas condenações pela prática de crimes contra fauna, 
nos termos do Voto da Relatora.

2. Reunião  entre  membros  da  2ª  Câmara  e  o  Grupo  de  Trabalho  sobre  Fraudes 
Previdenciárias
Assunto: Diretrizes e metas de atuação do Grupo de Trabalho
Dra. Raquel deu as boas vindas e, conforme anunciado pelos integrantes do GT, apresentou o 
Coordenador do grupo, Dr. Carlos Aguiar. 
Dr. Carlos explicou que o GT buscará aproximação com a APEGR e criará uma agenda, para que 
o tema das fraudes previdenciárias seja discutido permanentemente. Cada projeto estabelecido 
pelo GT contará com um Coordenador, sendo que o Dr. Fausto encabeçará o projeto sobre 
sistemas, como o e-social. As forças-tarefas e aproximação com a Polícia Federal será conduzida 
por ele, Dr. Carlos, e pelo Dr. Jessé. Informou que o Dr. Wendel apresentou a proposta de efetivar 
treinamento da Previdência, para que as notícias crime sejam remetidas ao MPF com instrução 
adequada. Explicou que o GT pretende trabalhar com uma pauta enxuta, para ter fôlego para 
viabilizar todas essas metas. 
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Dr. Oswaldo perguntou qual o orçamento atual da Previdência Social e a Dra. Zelia respondeu 
que gira em torno de 400 bilhões de reais, dos quais 67 bilhões são destinados à assistência e 80 
bilhões  para  a  saúde.  Dr.  Wendel  acrescentou  que  cerca  de  30  %  dos  benefícios  estão 
contaminados por fraude.
Dr.  Oswaldo  perguntou  se  o  objeto  de  trabalho  do  GT versará  somente  sobre  fraudes  ou 
abrangerá também a sonegação. O Dr. Wendel explicou que, por maioria, os membros do GT 
entenderam que seria melhor tratar somente das fraudes. Além de aprimorar os sistemas, com 
acompanhamento do e-social, pretende-se aprimorar as forças-tarefas e isso extrapola a questão 
dos crimes previdenciários  e  evita  a cultura  “superinvestigativa”,  uma vez que os materiais 
provenientes da Previdência chegam pouco instruídos no MPF. O objetivo do GT é criar uma 
cultura de melhoria da qualidade das representações, permitindo o ajuizamento mais célere da 
denúncia pelo MPF. Aduziu que o GT almeja  que a  Previdência  promova treinamentos,  no 
sentido de melhorar a forma de apresentação das representações, informando quais elementos 
concretos devem constar da representação. 
Dr.  Bonifácio perguntou como está o andamento da implementação do e-social.  Dr. Wendel 
esclareceu  que  há  resistência  de  vários  órgãos,  mas,  ao  que  tudo  indica,  ocorrerá  a 
implementação. A dificuldade atual está na linguagem de informática usada no sistema.
Dr. Carlos asseverou, ainda, que o GT visa à aproximação entre a Previdência e o MPF, o qual 
será instrumento de cobrança também.
Dra. Raquel lembrou que, no Encontro Temático sobre Fraudes Previdenciárias, realizado em 
novembro de 2013, no Rio de Janeiro, houve mesas de trabalho sobre fraudes cometidas com 
GFIP. Questionou se o grupo atuará nesse tema. Dra. Gabriela explicou que essa questão será 
abordada, na medida em que o GT pretende avaliar os sistemas de informatização. Dr. Fausto 
acrescentou  que o grupo incentivará o desenvolvimento de sistemas que previnam a fraude e que 
a aproximação com a Previdência visa a contribuir para a prevenção de fraudes. O cumprimento 
dessa meta é facilitado, pelo fato de o sistema estar em fase de desenvolvimento. Portanto, é mais 
fácil detectar pontos a serem aprimorados.
Dr. Carlos deu enfatizou que o grupo objetiva propor uma estratégia de atuação, no que tange às 
questões envolvendo saques pós-óbito e fraudes com base em vínculos extemporâneos, cujos 
números  são  assustadores  e  que  a  estratégia  será  desenvolvida  por  intermédio  da  2ª  CCR. 
Explicou que a atuação será dividida em preventiva e repressiva e que a questão da quadrilhas 
está inserida nas forças-tarefas, que devem ser estimuladas, se a Câmara encampar a ideia, de 
forma que os Procuradores-Chefes editem Portaria e designem Procuradores para atuar nessas 
forças-tarefas. O GT fará articulação com a Previdência e a Polícia Federal, para que eles possam 
indicar integrantes para a formação desse grupo de trabalho, que será a nova denominação da 
força-tarefa, já que a pretensão é criar um grupo permanente.
Dra. Raquel explicou que o GT deve escrever um plano de ação, onde as metas devem ser 
claramente pontuadas. A ideia é delimitar pontos a serem atingidos a cada vez, em determinado 
lapso temporal.
Dr.  Bonifácio questionou se há estimativa da quantidade de dinheiro público que escoa em 
virtude de fraudes. A Dra. Raquel respondeu que em torno de 6 milhões de reais por mês.
Dra. Luiza comentou sobre a ENCLA e a meta de criação de registro integrado de registro civil, a 
qual passou pelo crivo do CNJ, uma vez que o registro é estadual. Os cartórios de registro civil 
são submetidos à Corregedorias de Justiça e, portanto, ao CNJ. Há um sistema integrado, aonde 
os cartórios vão poder dizer quem nasceu, morreu ou se separou. Isso é fundamental, porque 
parte das fraudes decorre de documentos fraudados. Dra. Luiza esclareceu que o cumprimento 
dessa meta está bem adiantado, porque em breve será publicada uma Portaria da Presidência do 
CNJ que obriga os cartórios a serem mais restritivos na emissão desses documentos, para reduzir 
a possibilidade de fraudes. O registro de nascimento tardio também gera muitas fraudes, razão 
pela qual almeja-se usar as impressões digitais, com o objetivo de “fechar” a fraude. 
Dr. Jessé defendeu como negativa a mudança legislativa que desobriga a submissão ao Judiciário 
dos pedidos de registro tardio de nascimento. Isso porque a necessidade de autorização judicial e 
a prévia análise do MP inibia a fraude. Dr. Oswaldo ponderou que os benefícios são maiores do 
que os danos. Dra. Luiza, na mesma linha, acrescentou que essa mudança prestigia a proteção de 
direitos humanos, já que em alguns estados, há dificuldade de registro. E a solução encontrada 
foi desobrigar a submissão ao Juiz do pedido de registro tardio de nascimento. 
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Dra. Raquel aos membros do GT que haverá apoio da 2ª CCR para realização do trabalho, a 
despeito da limitação orçamentária.  Na medida do possível,  haverá todo o apoio material  e 
institucional, de modo que o GT terá poderes plenipotenciários para realizar o trabalho e deverá 
apresentar em 30 dias o seu Plano de Trabalho, o qual será aprovado em Sessão de Coordenação. 
Haverá diálogo entre o GT e a 2ª CCR, a respeito dos rumos que o grupo pretende dar a essa  
tarefa.
Dra. Zelia ponderou que o grupo visa à criação de uma cultura no MPF, com a implementação de 
um curso sobre Previdência Social pela ESMPU. Dra. Raquel enfatizou que o grupo pode solicita 
à 2ª CCR que apresente proposta de curso à ESMPU. A apresentação da proposta deve ocorrer 
até meados de agosto, para o tema ser incorporado no ano seguinte.
Dr. Cazarré recordou que o I Encontro Regional Criminal da 2 Região foi um divisor de águas, 
pois nesse encontro houve muita discussão sobre o tema das fraudes previdenciárias. Dra. Raquel 
notou que está havendo realmente maior interesse nessa questão, tanto que, após o Encontro 
Regional, foi realizado o Encontro Temático e depois o Nacional. 
Dr.  Carlos  informou  que  participou  como  representante  da  2ª  CCR  do  Encontro  dos 
Coordenadores da APEGR e que eles ressaltaram a necessidade de aproximação com o MPF. 
Eles se entusiasmaram com a notícia de criação do GT e ressentem a dificuldade de tartar da 
matéria com a Polícia Federal, razão pela qual é muito importante o contato com o Procurador. 
Consoante o Dr. Carlos, o MPF deve assumir o protagonismo da questão, como titular da ação 
penal, podendo oferecer diretrizes para essa interlocução.
Dra. Raquel explicou que alguns GTs desenvolvem um boletim de atuação e que o grupo terá seu 
próprio link na página na Câmara. Dr. Oswaldo enfatizou a importância de haver algo a mostrar 
para a população, como resultado do trabalho do GT, da mesma forma que foi feito nos GTs  
sobre Trabalho Escravo e sobre Justiça de Transição.
Dra. Raquel afirmou que há um conjunto de publicações, como a série Roteiros de Atuação. Essa 
semana, houve o lançamento da Série dos Relatórios do GT- Justiça de Transição, que adotou a 
estratégia de publicar um relatório, em vez de um roteiro de atuação.
Dr. Oswaldo lembrou que o relatório do GT - Justiça de Transição contém as teses institucionais 
e está à disposição na página da Câmara. Da mesma forma, é muito importante o MPF mostrar o 
que tem feito para defender a Previdência Social.
Dra. Luiza ressaltou que os demais grupos têm roteiros de trabalho, como o Roteiro de Atuação 
sobre Controle Externo da Atividade Policial. Em breve, será lançado o Roteiro de Atuação sobre 
Tráfico de Pessoas, o que também pode ser feito pelo GT – Fraudes Previdenciárias. Dra. Raquel 
concluiu que não há um modelo fechado para a atuação do GT. 
Dr.  Wendel  sugeriu  que  o GT fizesse  um apanhado do  momento  atual,  mostrando os  seus 
resultados. Dr. Oswaldo aduziu que o grupo deve mostrar, por meio de resultados concretos, que 
o dinheiro investido em diárias  e passagens foi  bem empregado.  Ressaltou que a massa de 
trabalho do GT é enorme, pois o orçamento da Previdência Social é o maior da União. Dra. Zélia 
concluiu  que  o  cidadão  deve  saber  que  a  Polícia  Federal  e  o  MPF  está  desenvolvendo 
mecanismos para coibir as fraudes.
Dr. Oswaldo acrescentou que o GT tem o papel de auxiliar a 2ª CCR no contato com a mídia.  
Dra.  Flávia  recordou  que,  normalmente,  a  mídia  tem acesso  a  informações  sobre  grandes 
operações, mas nem tanto sobre o que é realizado no dia a dia do MPF. Essa forma de divulgação 
pode ser fomentada, até para que os colegas tenham essa percepção também.
Dra. Raquel sugeriu ao GT criar essas metas com clareza, para permitir o controle. Há uma 
expectativa enorme em torno desse GT, que atraiu grande número de inscrições. Enfatizou que os 
integrantes foram selecionados em razão do reconhecimento da Colegiado da 2ª CCR de que são 
pessoas capazes de mudar a realidade atual. Enaltecendo as qualidades pessoais de cada um, 
ponderou que o GT tem essa grande responsabilidade. Desejou um excelente trabalho ao GT e 
agradeceu a presença de todos.

                                                                               Brasília-DF, 17 de março de 2014.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora 
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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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