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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

ATA DA 118ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO
19 de setembro de 2016

Em dezenove 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  o Membro
Titular Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá; os Membros Suplentes Dr. Franklin Rodrigues
da Costa, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira
de  Paula;  ausente  justificadamente  o  Dr. Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho; a 2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal  deliberou  sobre  os
seguintes temas:

1. Aprovação da Ata da 117ª Sessão de Coordenação, realizada em 5 de setembro de
2016.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou  a  Ata  da  117ª  Sessão  de
Coordenação, realizada em em 5 de setembro de 2016.

2. Proposta de ENUNCIADO sugerida pela Coordenação da 2ªCCR
Obs.:  Na 117ª Sessão de Coordenação, de 5 de setembro de 2016, o Colegiado, por
unanimidade, deliberou pela alteração da proposta de enunciado  apresentada, com a
sugestão de se incluir o item “(d) a falta de registro visual”.

Proposta anterior

“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.”
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Proposta sugerida

“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, (c) a
inexistência de procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito e (d) a
falta de registro visual, cumulativamente, a demonstrar o esgotamento das diligências

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

Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade,  aprovou a proposta de enunciado, com a
sugestão de inclusão do item “(d) a falta de registro visual”.

3. Escolha de 2 (dois) novos membros para integrar o G  T   U  TILIDADE  
Assunto: As 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão deliberaram pela criação do
Grupo  de  Trabalho  Bicameral  "Utilidade,  Eficiência  e  Efetividade  da  Persecução
Penal"  com  prazo  de  duração  de  1  (um)  ano.  Tal  iniciativa  foi  sugerida  pelos
respectivos Coordenadores como ampliação dos trabalhos já em andamento na 2ª CCR
e com o objetivo de favorecer discussões, estudos e ações relacionadas à utilidade, à
eficiência e à efetividade da persecução penal nas áreas de atuação das duas Câmaras.
Nesse  sentido,  em 29  de  agosto  de  2016,  foi  publicado  edital  para  escolha  de  4
(quatro)  novos  integrantes,  sendo  que  cada  câmara  fará  a  indicação  de  2  (dois)
membros.
Deliberação do Colegiado.

LISTA DE INTERESSADOS
GT Utilidade

PROCURADOR LOTAÇÃO OBSERVAÇÃO

1)  Paulo  Roberto
Bérenger  Alves
Carneiro

PRR2 PR  de  1996/2011;  sempre
atuou na área criminal; mestre
em  Direito
Constitucional/Internacional
pela  Universidade  Federal
Fluminense;  PREleitoral  duas
vezes  (uma  ES  e  outra  RJ);
Promotor  de  Justiça  em  MG;
Delegado da ESMP e Delegado
da ANPR no ES.

2)  Luís  Wanderley
Gazoto

PRM 
Umuarama/
PR

3)  Michel  François
Drizul Havrenne

PRM Pouso 
Alegre/MG

4)  João  Marques
Brandão Néto

PR/SC

5)  Jessé  Ambrósio  dos
Santos Júnior

PR/RJ
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Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, deliberou pela indicação dos Procuradores da
República Luís Wanderley Gazoto e Jessé Ambrósio dos Santos Júnior para integrarem
o  Grupo  de  Trabalho  Bicameral  (2ª  e  5ª  Câmaras)  sobre  Utilidade,  Eficiência  e
Efetividade da Persecução Penal.

4. Publicação  do  trabalho  do  GT  MODERNIZAÇÃO  DA  INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL
Assunto:  O  GT  Modernização  apresenta  análise  sobre  as  propostas  do  Projeto
Legislativo da Câmara nº 8.045 – derivado do Projeto de Lei do Senado nº 156, de
2009.
Dentro  da  temática  da  investigação  criminal,  foram  analisados  os  itens  a  seguir,
conforme sua finalidade:  1. tópicos que importam na racionalização da investigação:
arquivamento  por  razões  de fato  e  de direito,  priorização,  ciclo  completo  policial,
desburocratização  e  celeridade  da  investigação; 2.  tópicos  que  importam  em
reafirmação do papel do MP na condução da investigação; 3. tópicos de direitos dos
investigados e vítimas.
O GT Modernização foi criado com a atribuição de analisar os 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.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  deliberou  no sentido  de  se determinar  a
impressão do trabalho produzido pelo GT Modernização,  consistente na análise das
propostas do Projeto Legislativo da Câmara nº 8.045 – derivado do Projeto de Lei do
Senado nº 156, de 2009 -, para distribuição aos órgãos com interesse na matéria.

5. Procedimento nº 1.00.000.016381/2011-54
Relatora: Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula
Assunto: Procedimento administrativo instaurado após o envio do Ofício Circular 2ª
CCR nº 20/2011, em 11 de maio de 2011, em que a então Coordenadora da 2ª CCR
reiterou orientação à  Coordenadora  Criminal  da  PR/MT,  para  encaminhamento  de
projeto destinado ao enfrentamento de combate aos crimes de tráfico de drogas, em
razão da rubrica orçamentária específica e vinculada da Lei Orçamentária Anual para o
MPF que, no ano de 2011, tinha o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Prestadas as informações, verificou-se a regularidade do feito, bem como a adoção de
todas as ações necessárias para a execução do projeto inicialmente proposto,  razão
pela  qual  constatou-se  a  ausência  de  razão  para  o  prosseguimento  do  feito,  por
exaurimento do objeto. Manifestação pelo arquivamento.
Ciência ao Colegiado.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  deliberou  pelo  arquivamento  do
procedimento,  em  razão  do  exaurimento  de  seu  objeto,  nos  termos  do  voto  da
Relatora. Dê-se ciência ao interessado.

COMUNICAÇÕES DA COORDENADORA

A)  Participação da 2ª Câmara em missão no Reino Unido –  nos dias 5  a 9 de
setembro  de  2016,  a  Secretária  Executiva  da  2ª  Câmara,  juntamente  com  outros
membros do MPF, participou de missão no Reino Unido para realização de reuniões
com profissionais britânicos  atuantes nas áreas abrangidas pelo projeto  UK / Brazil
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Cooperation – Strategy and Capacity Building for the Brazilian Federal Prosecution
Service, financiado pelo Reino Unido (Prosperity Fund). O projeto trata de: estratégia
e capacitação para membros do MPF; combate à corrupção e maior eficiência no setor
público;  elaboração de modelo ou modelos  de combate à corrupção contemplando
boas  práticas  e  ferramentas  inovadoras;  combate  à  criminalidade  organizada  e/ou
complexa,  incluindo  lavagem  de  dinheiro;  recuperação  de  ativos;  cooperação
internacional e equipes conjuntas.
No dia 21 de setembro próximo, haverá reunião entre a 2ª e 5ª Câmaras para tratar das
propostas para continuidade das atividades do projeto.

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, 19 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
MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA

DE PAULA
Procuradora Regional da República da 2ª Região

Suplente
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