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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

ATA DA 117ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO
5 de setembro de 2016

Em cinco de setembro de 2016, às  13h30, em sessão realizada na Sala de Reuniões da 2ª 
Câmara, presentes a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen – Coordenadora e os Membros 
Titulares Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho; os 
Membros Suplentes Dr. Franklin Rodrigues da Costa, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula; a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal deliberou sobre os seguintes temas:

1. Aprovação da Ata da 116ª Sessão de Coordenação, realizada em 22 de agosto de 
2016.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou  a  Ata  da  116ª  Sessão  de 
Coordenação, realizada em 22 de agosto de 2016.

2. Propostas de ENUNCIADOS sugeridas pela Coordenação da 2ªCCR

Proposta nº 1 (procedimental)

“A revisão incumbida à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão poderá ser efetuada 
por decisão monocrática de um de seus membros (titular ou suplente) sempre que o 

declínio de atribuições tiver por base entendimento já expresso em enunciado ou 
orientação da 2ª Câmara.”

Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de enunciado conforme 
sugerido.

Proposta nº 2 (procedimental)

“A revisão incumbida à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão poderá ser efetuada 
por decisão monocrática de um de seus membros (titular e suplente) sempre que o  

arquivamento for fundamentado na extinção da punibilidade nos casos previstos no 
art. 107 do Código Penal, na ausência de materialidade, na ausência de autoria ou 

outra hipótese que tiver por base entendimento já expresso em enunciado ou 
orientação da 2ª Câmara.”
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Alteração da proposta sugerida durante a sessão

“A revisão incumbida à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão poderá ser efetuada 
por decisão monocrática de um de seus membros (titular e suplente) sempre que o  

arquivamento tiver por base entendimento já expresso em enunciado ou orientação da 
2ª Câmara.”

Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de enunciado, com as 
alterações sugeridas durante a sessão.

Proposta nº 3

“Não é da atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de conduta 
perpetrada unicamente em desfavor de interesse de sistema próprio de previdência de 

servidores estaduais e municipais.”

PRECEDENTES:

Voto  nº  6118/2016,  Processo  MPF nº  1.01.000.000325/2016-75,  Relatora:  Luiza  Cristina Fonseca  
Frischeisen, Sessão: 658 de 05/09/2016;
Voto  nº  4458/2016,  Processo  MPF nº  1.30.019.000033/2015-51,  Relatora:  Luiza Cristina Fonseca  
Frischeisen, Sessão: 653, de 04/07/2016;
Voto Nº 3638/2016, Processo MPF nº 1.36.000.001075/2015-94, Relator: José Bonifácio Borges  de  
Andrada, Sessão: 649, de 06/06/2016;
Voto nº 6826/2015, Inquérito Policial nº 0140/2013 (DPF/CAX-0140/2013-INQ), Relator: José Adonis 
Callou de Araújo Sá, Sessão: 631, de 26/10/2015;
Voto nº 6981/2015, Procedimento MPF Nº 1.29.002.000330/2015-04, Relator: Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho, Sessão: 631, de 26/10/2015;
Voto Nº 4899/2015, Procedimento MPF nº 1.18.003.000082/2015-67, Relator: José Adonis Callou de 
Araújo Sá, Sessão: 625, de 10/08/2015;
Voto nº 4695/2015, Procedimento MPF nº 1.18.000.001712/2014-60,  Relator: Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho, Sessão: 625, de 10/08/2015;
Voto  nº 4322/2015, Processo MPF nº 1.13.002.000120/2015-78, Relator: José Bonifácio Borges  de  
Andrada, Sessão: 625, de 10/08/2015.

Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de enunciado conforme 
sugerido.

Proposta nº 4

“É cabível o arquivamento de procedimento investigatório em relação a crime de 
estelionato em detrimento do INSS cometido mediante saques indevidos de benefícios  

previdenciários após o óbito do segurado quando constatadas (a) a realização de 
saques por meio de cartão magnético, (b) a inexistência de renovação da senha e (c) a  

inexistência de procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito,  
cumulativamente, a demonstrar o esgotamento das diligências investigatórias  

razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente 
idônea.”

Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  deliberou  pela  alteração  da  proposta  de 
enunciado, cuja nova redação será apresentada na próxima sessão de coordenação.
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Proposta de enunciado apresentada durante a sessão

“É dispensável o envio à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para homologação,  
de procedimento administrativo instaurado para acompanhar comunicação de prisão 

em flagrante.”

Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de enunciado sugerida  
durante a sessão

3. Proposta  de  NOTA TÉCNICA das  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão  com 
atribuição criminal no MPF com contribuições ao Conselho Nacional de Política 
Criminal  e  Penitenciária  –  CNPCP  para  a  proposta  de  Decreto  de  Indulto 
Natalino para o ano de 2016.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A Coordenadora encaminhará  aos membros da 2ª Câmara, para análise,  a 
proposta de nota técnica com alterações apresentadas pela 7ª Câmara.

4. Aprovação  das  propostas  de  atividades  do  GT  de  Combate  aos  Crimes 
Cibernéticos
Deliberação do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou as propostas de atividades do GT de 
Combate aos Crimes Cibernéticos.

5. Processo  seletivo  para  o  curso “Combate  ao  Crime  organizado:  máfias, 
corrupção e terrorismo” 
Assunto:  A Escola  Superior  do  Ministério  Público  da  União  (ESMPU)  abriu  processo 
seletivo para o curso “Combate ao Crime organizado: máfias, corrupção e terrorismo”, 
promovido pela International Experience, em parceria com a Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata. 
O curso será realizado entre os dias 2 e 11 de maio de 2017, em Roma.
A atividade é voltada para membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios  
(MPDFT) e do Ministério Público Federal (MPF) e para membros que atuem nas seguintes 
Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão  (CCRs):  2ª  CCR  -  Criminal;  5ª  CCR -  Combate  à 
Corrupção; e 7ª CCR - Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional.
Estão sendo oferecidas 11 vagas, sendo três para o MPF; duas para o MPDFT; e duas para 
cada uma das Câmaras de Coordenação e Revisão. 
Os interessados poderão se inscrever até as 12h do dia 8 de setembro pelo link “Inscrições” do 
endereço http://escola.mpu.mp.br. 
Os membros do MPDFT e do MPF serão selecionados por sorteio eletrônico.
O preenchimento das vagas destinadas às CCRs será por indicação.
O valor total da atividade por aluno é de 2.650 euros (quarto individual) e 2.550 euros (quarto  
duplo).  O  pagamento  poderá  ser  feito  por  transferência  bancária,  em até  duas  parcelas,  
conforme descrito no edital. O participante arcará com os valores relativos ao curso, além de 
outras despesas decorrentes de sua participação, como passagens aéreas, bolsa capacitação e  
traslado. Não haverá custeio pela ESMPU.
Conteúdo - O curso de 60 horas-aula será ministrado em italiano, com tradução simultânea  
para o português. Além das aulas, haverá visitas institucionais. Durante o treinamento, serão 
debatidas questões como introdução ao código anti-máfia;  lavagem de dinheiro no direito 
italiano e  europeu;  sistema penal  da lavagem de dinheiro;  corrupção e  crime organizado;  
combate a corrupção na experiência italiana;  delação premiada no sistema italiano; cyber-
crime; estrutura em combater as organizações criminosas; direito penitenciário; terrorismo; 
terrorismo  Islâmico;  atuação  dos  órgãos  de  fiscalização  tributária  na  Itália;  transação  e 
recuperação de ativos na experiência italiana, entre outras.
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O certificado de participação será emitido pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Divisão de Atendimento ao Corpo 
Acadêmico  pelo  e-mail inscricoes@escola.mpu.mp.br ou  por  meio  da  International 
Experience  pelo  site  www.internacionalexperience.it ou  pelo  e-mail 
info@internacionalexperience.it.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, indicou  os integrantes da 2ª Câmara José 
Adonis  Callou de Araújo Sá e Franklin  Rodrigues da Costa,  Subprocuradores-Gerais 
da  República,  para  participar  do  curso  “Combate  ao  Crime  organizado:  máfias, 
corrupção e terrorismo”, promovido pela International Experience, em parceria com a 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

6. Procedimento nº 1.00.000.005794/2016-18
Relator: José Adonis Callou de Araújo Sá
Assunto:  Consulta sobre o posicionamento da 2ª CCR acerca do juízo competente 
para decretar a prisão em virtude da confirmação da sentença penal condenatória em 
segunda instância. 
Na 114ª Sessão de Coordenação, de 4 de julho de 2016, o Colegiado, por unanimidade, 
deliberou  no  sentido  de  que  todos  os  Procuradores  da  República  devem  pedir  o 
cumprimento da sentença penal condenatória quando confirmada em 2ª instância, nos 
termos do voto do Relator. 
Deliberação do Colegiado.
Decisão: RETIRADO DE PAUTA 

7. Procedimento nº 1.00.000.008873/2016-81
Relator: José Bonifácio Borges de Andrada
Assunto: Procedimento instaurado com cópia de inquérito policial, cujo arquivamento 
foi homologado pela 2ª CCR, e que foi remetido ao Grupo de Trabalho de Combate 
aos Crimes Cibernéticos, para análise da sugestão do Procurador da República Lucas 
de Morais Gualtieri no sentido de elaborar Nota Técnica ou adotar outra providência 
cabível  a  respeito  da  exigência  de  realização  de  cadastros  de  usuários  pelos 
responsáveis de lan houses.
A Coordenadora do GT entendeu que é mais eficaz a previsão em lei a exigência de 
realização de cadastro de usuários de lan houses do que a elaboração de Nota Técnica.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  deliberou  no  sentido  de  que  sua 
Coordenadora  encaminhe  ofício,  cuja  redação  será  sugerida  pelo  Relator,  ao 
Procurador-Geral da República, solicitando envidar  esforços junto aos Governadores 
dos Estados e Assembleias Legislativas, para se exigir que os responsáveis pelas lan 
houses realizem cadastro de seus usuários.

COMUNICAÇÕES DA COORDENADORA

A)  Lista  suja  do  trabalho  escravo  –  MPF  solicitou  ao  Ministério  do  Trabalho 
esclarecimentos  acerca  das  razões  pelas  quais  não  se  encontra  divulgado  no  sítio 
eletrônico  da  pasta  o  cadastro  de  empregadores  flagrados  utilizando  mão  de  obra 
escrava. Conhecido como Lista Suja, o cadastro traz o registro de pessoas físicas ou 
jurídicas autuadas em ação fiscal que tenha identificado trabalhadores submetidos a 
condições  análogas  à de escravidão e cujos  empregadores tiveram direito  à  defesa 
administrativa  em  primeira  e  segunda  instâncias.  A  publicidade  da  lista  atende 
determinação da Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4/2016.
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No documento,  o  MPF ressalta  que,  desde  maio  deste  ano,  encontra-se  cassada  a 
liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal que impedia o governo federal de 
divulgar  novas  atualizações  da  chamada  lista  suja,  “não  havendo,  portanto, 
impedimento de qualquer natureza para a publicação do cadastro”, destaca o texto. A 
solicitação foi assinada pela procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah 
Duprat, e pela Coordenadora da 2º Câmara, Luiza Frischeisen.

B)  Publicação do  Relatório  do  GT Modernização  da Investigação Criminal  e 
apresentação  das  proposições  legislativas  relativas  ao  Projeto  Legislativo  da 
Câmara 8.045/2010 – o referido GT foi criado pela Portaria Conjunta nº 2, de 12 de 
abril de 2016, da 2ª, 5ª e 7ª Câmaras, atribuindo-lhe, dentre outras tarefas, a análise 
dos “principais projetos  legislativos que tratem da investigação criminal  e propor  
projetos  de  lei  e  textos  de  resoluções  que  entenda  necessários  para  a  devida  
implementação do novo modelo concebido para a investigação criminal”.

Por estar conforme, eu,                                    Tulio Borges de Carvalho, Assessor-
Chefe da Assessoria de Coordenação da 2ª Câmara, lavrei a presente ata, que vai por 
mim rubricada e assinada pelos membros presentes.

Brasília-DF, 5 de setembro de 2016.

Original assinado
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora

Original assinado
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Subprocurador-Geral da República
Suplente

Original assinado
JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ

Subprocurador-Geral da República
Titular

Original assinado
FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Subprocurador-Geral da República
Suplente

Original assinado
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 

CARVALHO
Subprocurador-Geral da República

Titular

Original assinado
MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA 

DE PAULA
Procuradora Regional da República da 2ª Região

Suplente
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