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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 080ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO

Local e data: Brasília (DF), 28 de abril de 2014.
Início e término: Das 13h00 às 15h00.

Aos vinte e oito dias do mês de abril  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. Grupo de Trabalho sobre utilidade, eficiência e efetividade da persecução penal
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Criação do GT sobre utilidade e eficiência da ação penal
Decisão:  A 2ª  Câmara  resolve  criar,  em atenção  às  deliberações  do  II  Encontro  Regional 
Criminal da 3ª Região, GT sobre utilidade e eficiência da ação penal, que examinará critérios de 
seletividade  em prol  do  aprimoramento  da  função  criminal,  com mandato  de  um ano  e  6 
integrantes.

2. Grupo de Trabalho sobre rotinas para efetividade da função criminal
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Criação do GT sobre efetividade da função criminal
Decisão:  A 2ª  Câmara  resolve  criar,  em atenção  às  deliberações  do  II  Encontro  Regional 
Criminal da 3ª Região, GT sobre efetividade da função criminal, que proporá rotinas de exercício 
da função institucional visando aumento de celeridade e otimização de resultados, com mandato 
de um ano e 6 integrantes.

3. II Encontro Regional Criminal da 2ª Região
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Decisão do Colegiado da 2ª CCR quanto à manutenção ou cancelamento do evento,  
programado  para  ser  realizado  nos  dias  22  e  23  de  maio,  em Vitória/ES,  em razão  de  
restrições orçamentárias.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve adiar o II Encontro Regional Criminal da 2ª 
Região para o segundo semestre de 2014, em data a ser definida.

4. Renovação do Termo de Cooperação celebrado entre CGU e MPF
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Renovação do Protocolo de Cooperação Técnica, celebrado entre CGU e MPF, para  
ampliação da articulação e da integração entre as instituições signatárias para o enfrentamento 
de  crimes  de  corrupção  envolvendo  recursos  federais  em  todo  o  território  nacional.  O 
Protocolo foi assinado em 27 de setembro de 2010 e tinha validade de 36 meses.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolve  solicitar  a  renovação  do  Protocolo  de 
Cooperação Técnica ao PGR, nos termos dos anteriores.

5. Procedimento n.º 1.00.000.002797/2014-38
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
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Assunto: Aprovação  do  documento  final  do  II  Encontro  Regional  Criminal  da  3ª  Região, 
realizado nos dias 24 e 25 de abril, em São Paulo/SP.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar as deliberações finais do II Encontro 
Regional Criminal da 3ª Região.

6. Procedimento n.º 1.00.000.002798/2014-82
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Aprovação  do  documento  final  do  II  Encontro  Regional  Criminal  da  1ª  Região, 
realizado nos dias 3 e 4 de abril, em Brasília/DF.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar as deliberações finais do II Encontro 
Regional Criminal da 1ª Região.

7. Procedimento n.º 1.00.000.003064/2014-11
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: Aprovação do documento final do III Encontro Temático sobre Controle Externo da 
Atividade Policial, realizado nos dias 10 e 11 de abril, em Natal/RN.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve aprovar as deliberações finais do III Encontro 
Temático sobre Controle Externo da Atividade Policial.

8. Procedimento n.º 1.00.000.015931/2012-07
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: A Procuradora da República Karen Louise Jeanette Kahn solicita a sua inclusão no GT 
Crimes contra o Sistema Financeiro,  em razão de sua atuação perante as Varas Especializadas 
contra Crimes Financeiros e Lavagem de Valores há mais de dez anos. Aprovação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª Câmara,  por unanimidade,  resolve aprovar o ingresso da Dra. Karen   Louise 
Jeanette Kahn no GT sobre Crimes contra o Sistema Financeiro.

9. Procedimento n.º 1.00.000.016120/2012-15
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: O Procurador da República Marcelo Antônio Ceará Serra Azul pede exoneração do GT 
Recursos Repetitivos. Aprovação do Colegiado.
Decisão:   A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolve  aprovar  a  exoneração  do  Procurador  da 
República Marcelo Antônio Ceará Serra Azul do GT Recursos Repetitivos.

10. Procedimento n.º 1.00.000.018017/2012-18
Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Assunto: A Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro pede exoneração do GT Escravidão 
Contemporânea. Aprovação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolve  aprovar  a  exoneração  da  Procuradora  da 
República Indira Bolsoni Pinheiro do GT Escravidão Contemporânea.

11. Procedimento nº 1.00.000.015874/2013-39
Origem: PRM/Caxias do Sul
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Recomendação feita à 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Caxias do 
Sul/RS,  expedida  nos  autos  do  Inquérito  Civil  nº  1.29.002.000363/2012-01,  instaurado  a 
partir de representação que apontava irregularidades supostamente existentes na condução da 
rotina  da  5ª  Delegacia  da  PRF,  consistentes  na  utilização  indevida  das  dependências  da 
repartição e dos veículos oficiais para fins particulares, na irregularidade da condução dos  
flagrantes  realizados,  nas  autuações  de  infrações  de  trânsito  dentre  outras.  Feita  a 
recomendação, determinou-se a adoção de 6 (seis) providências, com destaque para o item VI 
-  “empreenda  medidas  no  sentido  de  promover  a  gravação  ambiental  das  abordagens,  
através  dos meios  dispostos  pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal,  a  fim de  
resguardar a atuação tanto dos PRF's,  como dos cidadãos interpelados”. Determinado o 
encaminhamento de cópia a todos os integrantes do GCEAP e à 2ª CCR, com destaque para o  
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item VI, suso referido. Prossegue o procedimento de acompanhamento da PRF- Caxias do 
Sul/RS. Ciência ao colegiado e posterior arquivamento dos autos.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve tomar ciência e determinar o arquivamento. 

12. Procedimento nº 1.00.000.004815/2014-16
Origem: Procuradoria da República em São Paulo
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto:  Em razão  da  participação  da  Procuradora  da  República  oficiante  na  Conferência 
Octopus sobre  Cibercriminalidade,  realizada  em Estrasburgo,  na  França,  a  responsável  pela 
edição do tratado  Cybercrime and Security solicitou o auxílio do MPF para a confecção do 
capítulo referente ao Brasil deste tratado, que reúne inúmeras informações sobre a legislação 
estadunidense relacionada a crimes cibernéticos, apanhados sobre legislações de diversos países 
do  mundo,  assim como dados  e  informações  sobre  a  persecução penal  em cada  um deles. 
Solicitou-se que esta 2ª CCR peça a intervenção do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República 
junto à Presidência do Conselho Nacional de Justiça a fim de se obter dados relativos a crimes 
cibernéticos na Justiça Brasileira.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve acolher a solicitação, nos termos do pedido.

13. Procedimento nº 1.00.000.012873/2013-32
Origem: 
Relator: Oswaldo José Barbosa Silva
Assunto: Pedido de reconsideração. Possibilidade de lavratura de TCO pela PRF. Na ___ Sessão 
de Coordenação, o Colegiado decidiu que a CF defere à Polícia Judiciária a exclusividade de 
lavratura  de  TCO.  Portanto,  não  caberia  à  PRF  lavrar  TCO.  O  Procurador  da  República 
Alexandre Schneider pediu reconsideração da decisão da 2ª CCR. Dr. Oswaldo reviu seu voto, 
porque em 2010, por ocasião da 573ª Sessão de Revisão, o mesmo assunto foi submetido à 2ª 
CCR. Propõe a revisão da decisão de 16 de dezembro de 2013, para responder à inicial no 
sentido de que a Câmara entende ser viável que as unidades do MPF possam celebrar com as 
unidades da PRF termos de cooperação técnica que viabilizem a remessa de TCO, lavrados pela 
PRF, ao MPF, para que este órgão adote as providências que entender cabíveis.
Dr. Bonifácio – entende ser dispensável fazer o termo com a PRF. Não se opõe ao voto, mas com 
o adendo de que entende ser dispensável elaborar o termo.
Dra. Raquel: Não deve derivar do acordo a autorização para que a PRF ou qualquer outra psosa 
lavrar  TCO.  A celebração  do  acordo  pode  fazer  crer  que  estamos  adentrando  em  briga 
corporativa, para extrair dali a legitimidade da PRF. Dra. Raquel esclarece que votou na Sessão 
de 16 de dezembro de 2013 no sentido de que não devemos estimular a lavratura de TCO pela 
PRF, para que isso não seja usado em brigas internas. 
Redigir orientação, para que ao invés de concluirmos que os colegas podem lavrar convênio. Mas 
a 2ª CCR expede a orientação, para dizer que os TCOs da PRF são válidos e essa orientação 
dispensa os convênios.
A Câmara considera válido que a PRF lavre TCO, nos moldes da orientação a ser expedida, 
dispensando a celebração de convênios.
RE 70817/AM – Ministro Luiz Fux
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, deliberou em receber o pedido de reconsideração e 
acolhê-lo, para expedir orientação no sentido da legalidade da lavratura de TCOs pela PRF e da 
desnecessidade da celebração de convênios no âmbito estadual, para validá-los.
O Relator expedirá orientação.

14. Procedimento nº 1.00.000.005275/2014-98
Origem: Procuradoria da República em São Paulo
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Assunto: Procedimento  Administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pelo 
Procurador  da  República  Bruno  Costa  Magalhães,  por  meio  do  qual  solicita  que  seja  
verificada  “a  viabilidade  de  obtenção  dos  dados  apurados  na  inspeção  sincronizada  de 
inquéritos  policiais  realizada  em  2013,  relativamente  aos  inquéritos  da  Procuradoria  da  
República de Manhuaçu/MG, conduzidos pela Delegacia de Polícia Federal em Governador  
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Valadares/MG”. Ressalta que “tais informações servirão para subsidiar o ajuizamento de ação 
para a instalação de Delegacia de Polícia Federal no município de Manhuaçu/MG, face a  
ineficácia  das  investigações  conduzidas  por  unidades  da  Polícia  Federal  localizadas  a 
quilômetros de distância, como Governador Valadares e Belo Horizonte”.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve encaminhar as informações 
solicitadas.

15. Procedimento nº 1.00.000.015032/2012-04
Origem: Procuradoria-Geral da República
Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa:  Procedimento Administrativo instaurado a partir de memorando circular expedido 
pela Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral da República, solicitando a contribuição desta 2ª  
Câmara  de  Coordenação e  Revisão  no  sentido  de  apresentar  sugestões  ou  atualização  do 
conteúdo do painel existente no Memorial do MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). Painel que está atualmente em conformidade com as atribuições da 2ª CCR, 
nos termos do quanto decidido na 72ª Sessão de Coordenação, realizada em 04/11/2013. Feito 
que cumpriu sua finalidade. Homologação do arquivamento.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, resolve que não há sugestões a oferecer e comunicar 
ao Secretário-Geral.

16. Procedimento nº 1.00.000.008265/2013-23
Origem: PFDC
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto:  Procedimento  Administrativo instaurado  a  partir  do  encaminhamento a  esta  2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do 
Ofício-Circular n° 0080-13/CRI-CFP com parecer do Conselho Federal de Psicologia, no que 
tange  ao  Projeto  de  Lei  nº  7.663/2010,  para  fins  de  ciência  e  providências  porventura  
cabíveis.  O PL trata de inclusão/alteração de dispositivos na Lei  nº 11.343/2006 (Sistema  
Nacional de Política sobre Drogas) e foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A conclusão 
do parecer do Conselho Federal de Psicologia foi contrário à aprovação do PL n° 7.663/2010 
e ao seu substitutivo, considerando-os como graves ameaças aos direitos civis e caminhos 
totalmente equivocados para uma resposta pública eficiente diante dos problemas de saúde 
pública  que envolvem o abuso  de drogas  no Brasil.  Ressaltou  que o PL não deveria  ser  
submetido à votação, por flagrante inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público,  
alertando para a necessidade de se ampliar o debate sobre os temas expostos no parecer (fl.  
62). Atualmente o referido projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, sob relatoria do Sen. Antonio Carlos Valadares. 
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  resolve  manifestar  à  Secretaria  de  Relações 
Institucionais do PGR interesse no acompanhamento deste projeto.

                                                                               Brasília-DF, 28 de abril de 2014.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora 

Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Procurador Regional da República da 1ª Região

Suplente

José Bonifácio Borges de Andrada
Subprocurador-Geral da República

Titular

Carlos Augusto da Silva Cazarré
Procurador Regional da República da 4ª Região

Suplente

Oswaldo José Barbosa Silva 
Subprocurador-Geral da República

Titular

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Procuradora Regional da República da 1ª Região

Suplente
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