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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

ATA DA 119ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO
3 de outubro de 2016

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

1. Aprovação da Ata da 118ª Sessão de Coordenação, realizada em 19 de setembro 
de 2016.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou  a  Ata  da  118ª  Sessão  de 
Coordenação, realizada em 19 de setembro de 2016.

2. Reunião de Coordenadores Criminais – dezembro de 2016
Assunto:  Reunião da Câmara com os Coordenadores Criminais programada para  os 
dias  5  e  6  de  dezembro  de  2016.  Em anexo,  minuta  de  planilha  sobre  as Metas 
Nacionais (XV Encontro Nacional – 2015) e o andamento das ações correspondentes, 
para  envio aos Coordenadores Criminais solicitando que apresentem comentários  e 
sugestões como subsídio à preparação da reunião. Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou a  realização da reunião com os 
Coordenadores Criminais, programada para os dias 5 e 6 de dezembro de 2016.

3. Não aplicação do ENUNCIADO  nº 5 em caso concreto  mediante solicitação do 
membro 

Enunciado nº 5 - O membro do Ministério Público Federal que se manifestou pelo  
arquivamento do inquérito policial, sendo essa conclusão não acatada pela Câmara 

Criminal, fica impossibilitado de oficiar na respectiva ação penal que tenha sido 
iniciada por denúncia de outro membro para tanto designado. (268ª Sessão, de  

31.05.2004)

Assunto:  Os  Procuradores  da  República  Daniela  Pereira  Batista  Poppi  e  Wesley 
Miranda  Alves,  lotados  na  PRM  –  Franca/SP,  consultam  a  2ª  Câmara  sobre  a 
possibilidade de oficiarem em ações penais iniciadas por denúncia de outro membro 
designado, quando tiverem manifestado pelo arquivamento de inquérito policial, sendo 
tal conclusão não acatada pela Câmara Criminal, conforme o Enunciado nº 5. Alegam 
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que não há prejuízo  para as  partes,  para o Ministério  Público ou para a  Justiça  a 
atuação no processo do Procurador que inicialmente pediu o arquivamento do feito, 
que não tenha sido acolhido,  desde que seja respeitada a independência funcional. 
Sustentam  que  o  Enunciado  nº  5  tem  o  condão  de  assegurar  proteção  e  não  de 
limitação do convencimento e da ação dos membros.
Por  fim,  solicitam  à  Câmara  autorização  para  prosseguir  nos  casos  de  não 
homologação de arquivamento quando se convencerem do entendimento do colegiado.
(Ref.: PAs nº1.00.000.008270/2016-89 e 1.00.000.007087/2014-02)
Deliberação do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, manteve a redação do Enunciado nº 5, com a 
ressalva de que, se o membro que manifestou pelo arquivamento do inquérito policial 
entrou  no  mérito  da  discussão,  sendo  essa  conclusão  não  acatada  pela  Câmara 
Criminal, ficará impossibilitado de oficiar no respectivo procedimento cuja  denúncia 
foi  ofertada  por outro  membro;  caso a  manifestação  tenha  sido no  sentido  da 
realização de diligência ou declínio de atribuição, o membro poderá continuar a oficiar 
naqueles autos.

4. Revogação do ENUNCIADO nº 5 com a edição de novo enunciado (ver item 5)
Assunto:  O  Enunciado  nº 5 tem redação excessivamente rígida e mais  limitadora, 
inclusive, que a regulamentação do CNMP.

O CNMP indica sua posição sobre o assunto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 
2017:

"Art 10 (…)
§ 4º Deixando o orgao de revisao competente de homologar a promocao de 
arquivamento, tomara uma das seguintes providências: 
I  –  convertera  o  julgamento  em  diligência  para  a  realizacao  de  atos 
imprescindiveis a sua decisao, especificando-os e remetendo  os autos ao 
membro  do  Ministério  Público  que  determinou seu arquivamento,  e,  no 
caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designar o membro 
que irá atuar (dispositivo   alterad  o   pela Resolução nº 143, de 14 de junho de   
2016);
II – deliberara pelo prosseguimento do inquerito civil ou do procedimento 
preparatorio, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisao, 
adotando as providências relativas a designacao, em qualquer hipotese, de 
outro membro do Ministerio Publico para atuacao. 
(…)
Art.  11.  Nao  oficiara  nos  autos  do  inquerito  civil,  do  procedimento 
preparatorio ou da acao civil publica o orgao responsavel pela promocao de 
arquivamento  nao  homologada pelo  Conselho  Superior  do  Ministerio 
Publico ou pela Camara de Coordenacao e Revisao,  ressalvada a hipótese 
do art. 10, § 4º, I, desta Resolução (dispositivo   alterad  o   pela Resolução nº   
143, de 14 de junho de 2016)."

Decisão:  A 2ª  Câmara,  por unanimidade,  não acolheu a proposta de revogação do 
Enunciado nº 5.

5. Propostas de ENUNCIADOS sugeridas pela Coordenação da 2ª CCR

Proposta nº 1

“O membro do Ministério Público Federal que se manifestou pelo arquivamento de 
inquérito policial, procedimento investigatório criminal, notícia de fato ou peças de  

2



informação, sendo essa conclusão não acatada pela 2ª CCR, não prosseguirá no feito  
nem oficiará na respectiva ação penal que tenha sido iniciada por denúncia de outro 

membro para tanto designado, salvo se optar por acolher o entendimento da  
Câmara.”

Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  não  aprovou  o  teor  da  Proposta  nº  1  e 
manteve o Enunciado nº 5.

Proposta nº 2

“Quando, em análise de promoção de arquivamento, a 2ª CCR determinar a  
realização de diligências preliminares e imprescindíveis à sua decisão, os autos serão 

devolvidos ao membro que promoveu o arquivamento para cumprimento das  
diligências.”

Decisão: RETIRADO DE PAUTA

Proposta nº 3

“Quando a 2ª CCR não homologar declínio de atribuições submetido sem análise de  
mérito sobre o prosseguimento dos autos, estes poderão ser devolvidos ao membro 

que declinou das atribuições.”

Decisão: RETIRADO DE PAUTA

6. Proposta de  INSTRUÇÃO DE SERVIÇO – Grupo de Apoio sobre  Lavagem de 
Dinheiro (GALD)
Assunto:  Proposta  de  Instrução de Serviço dispondo sobre a  atividade de apoio à 
persecução  de  crimes  de  lavagem de  dinheiro  pelo  Grupo  de  Apoio  Lavagem de 
Dinheiro. Minuta anexa.
Deliberação do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de Instrução de Serviço 
sugerida pelo Grupo de Apoio sobre Lavagem de Dinheiro (GALD).

7. Proposta de criação de GT sobre CRIMES NAS REGIÕES DE FRONTEIRA
Assunto: A 2ª Câmara, por ocasião do XV Encontro Nacional, realizado em novembro 
de 2015, definiu como meta regional o combate aos crimes  nas regiões de fronteira, 
notadamente  tráfico  internacional  de  drogas,  tráfico  de  pessoas,  tráfico  de  armas, 
contrabando e descaminho (meta 1 – 3ª Região e meta 2 – 4ª Região).
A iniciativa  justifica-se  pela  extensão  das  fronteiras  como elemento  facilitador  da 
prática de crimes e insuficiência/ineficácia das ações de fiscalização dos órgãos de 
repressão estatal.
Publicação de edital para escolha de 4 (quatro) integrantes.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade,  aprovou a criação do Grupo de Trabalho 
sobre  Crimes  nas  Regiões  de  Fronteira,  e  determinou  a  publicação de  edital  para 
escolha de 4 (quatro) integrantes.

8. Ata do GT sobre JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO – reunião de 28.09.2016
Assuntos discutidos:  1) Apresentação do levantamento de processos pela 2ª CCR  

sobre o tema Justiça de Transição;
2) Renovação da Força-Tarefa Araguaia;

3



3) Reconstituição do GT sobre Justiça de Transição;
4) Definição dos integrantes do GT sobre Justiça de Transição;
5) Publicação Gráfica;
6) Outros assuntos.

Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  tomou  ciência  das  atividades  a  serem 
desenvolvidas pelo GT sobre Justiça de Transição.

9. Ata do GT sobre CRIMES TRIBUTÁRIOS e FISCAIS – reunião de 28.09.2016
Assuntos discutidos: 1) Eleição do Coordenador e Coordenador Substituto;

2) Rediscussão e atualização do Plano de Trabalho;
3) Procedimento Administrativo nº 2344/2016-73 (Proposta de 
Regimento Interno do CARF; (incluir RELATORES)
4) Procedimento Administrativo nº 7342/2013-28 (Negativa de 
Atendimento a requisições do MPF);
5) Procedimento Administrativo nº 6388/2014-19 (Arbitramento 
de Bens Apreendidos em Descaminho);
6) Procedimento Administrativo nº 7048/2016-69 (art.  168-A, 
CP:  Divergência  entre  GFIP  e  GPS  e  Ausência  de 
Representação Fiscal;
7) Procedimento Administrativo nº 17272/2014-05 (Orientação 
Normativa DPF quanto à recusa de instaurar IPL do delito do 
art. 168-A sem constituição definitiva do crédito);
8)  Procedimento  Administrativo  nº  12222/2016-95 
(Consolidação  de  Parcelamentos  e  nº  12906/2013-44 
(dificuldade de exclusão dos parcelamentos;
9)  Procedimento  Administrativo  nº  11289/2016-11  (Nova 
Rotina Administrativa em relação às autuações que envolvem 
valores insignificantes em contrabando e descaminho);
10) Metas Regionais XV Encontro Nacional.

Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  tomou  ciência  das  atividades  a  serem 
desenvolvidas pelo GT sobre Crimes Tributários e Fiscais.

10. Ata do Grupo de Apoio de COMBATE A ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA – 
reunião de 29.09.2016
Assuntos discutidos: 1) Proposta de campanha das ASCOMs da PRPA e PRR2;

2)  BI  trabalho  escravo:  integração  da  base  de  dados  dos 
Tribunais e alteração das informações constantes do BI;
3) Nota Técnica PLS 432/2013;
4) Audiências Públicas sobre o PLS 432/2013: participação do 
MPF;
5) Aplicativo para elaboração de relatório das fiscalizações do 
Grupo Móvel do MTE;
6)  Alteração  do  GT para  grupo  de  apoio,  inclusão  do  tema 
tráfico  de  pessoas  no  escopo dos  trabalhos  e  necessidade  de 
revisão do Plano de Trabalho;
7) Metas regionais do XV Encontro Nacional;
8) Divulgação do trabalho do GT, inclusive do Boletim Mensal 
da 2ª  CCR (sugestão de entrevista com um dos membros),  e 
publicação do Relatório de Atividades do GT;
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9)  Relatório  resumo  das  operações  do  Grupo  Móvel  de 
Fiscalização;
10) Coordenação do GT;
11) Alteração do Ato de Coordenação de Serviço nº 1/2014.

Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  tomou  ciência  das  atividades  a  serem 
desenvolvidas pelo Grupo de Apoio de Combate a Escravidão Contemporânea.

11. Procedimento nº 1.00.000.002344/2016-73
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto:  Procedimento  Administrativo  instaurado com Ata  da  Quinta  Reunião  do 
Grupo de Trabalho sobre Crimes Tributários e Fiscais, no qual houve a aprovação de 
texto  revisado  sobre  as  propostas  de  reforma  do  Regimento  Interno  do  Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 
Publicação do novo Regimento Interno do CARF (Portaria MF nº 343, de 9 de junho 
de 2015).
Manifestação do GT pelo arquivamento.
Ciência ao Colegiado.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  tomou  ciência  da  manifestação  de 
arquivamento,  diante da publicação do novo Regimento Interno do CARF (Portaria 
MF nº 343, de 9 de junho de 2015), nos termos do voto da relatora.

12. Procedimento nº 1.00.000.007342/2013-28
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto:  Procedimento Administrativo instaurado a partir do Ofício nº 582/2013 – 
PRM-URA/GAB 1º Ofício, em que o Procurador da República oficiante encaminha 
documentação que comprova suposta negativa da Receita Federal em realizar ações 
fiscais requisitadas pelo MPF, e solicita à 2ª Câmara que interceda junto à Secretaria 
da Receita Federal para tratar do assunto.
O assunto tratado no procedimento consta do Plano de Trabalho do GT sobre Crimes 
Tributários e Fiscais.
Encaminhamento dos autos ao GT para análise.
Ciência ao Colegiado.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  determinou  o  encaminhamento  do 
procedimento  ao  GT sobre  Crimes  Tributários  e  Fiscais,  nos  termos  do  voto  da 
relatora.

13. Procedimento nº 1.00.000.011923/2016-15
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto:  Procedimento  Administrativo  instaurado  a  partir  do  Ofício 
PRM/IAB/GAB1/690/2016,  em  que  a  Procuradora  da  República  oficiante  solicita 
manifestação da 2ª Câmara sobre a possibilidade de se realizar audiência de custódia 
por  videoconferência.
Manifestação  pela possibilidade  de  realização  das  audiências  de  custódia  por 
videoconferência.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª Câmara, por unanimidade, deliberou pela possibilidade de realização 
das  audiências  de custódia por videoconferência,  nas  situações  de  inviabilidade de 
executá-la de forma presencial, nos termos do voto da relatora.
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COMUNICAÇÕES DA COORDENADORA

A)  Reunião  entre  2ª  Câmara,  Polícia  Federal  (DELEPREV)  e  representantes  da 
Assessoria  de  Pesquisa  Estratégica  e  de  Gerenciamento  de  Riscos  da  Previdência 
Social (APEGR), realizada em 28 de setembro de 2016, para discutirem a necessidade 
de coordenação entre órgãos e instituições com atuação na prevenção e na persecução 
de fraudes previdenciárias, além de definirem planejamento de operações e definição 
de metas sobre o tema.

B)  O Grupo  de  Trabalho  Bicameral  (2ª  e  5ª  Câmaras)  sobre  Medidas  Cautelares 
finalizou o  “Manual  de  Persecução  Patrimonial  e  Administração  de  Bens”. O 
manual destaca a importância da atuação do Ministério Público Brasileiro no âmbito 
patrimonial para a prevenção e repressão de condutas que configuram ilícitos penais e 
atos ímprobos.
O manual se encontra em fase de diagramação junto à SECOM/PGR.

C) Participação da 2ª CCR no Curso de Ingresso e Vitaliciamento – CIV do MPF, que 
será  realizado  no dia  9  de  novembro  de  2016,  no  período  da  manhã.  Esta  sendo 
preparado material de apoio aos novos membros, explicando a atuação da 2ª Câmara, 
as  atividades  dos  grupos  de  trabalho,  dos  grupos  de  apoio,  os  enunciados  e  as 
orientações.

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, 3 de outubro de 2016.

Original assinado
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora

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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