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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

ATA DA 120ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO
17 de outubro de 2016

Em dezessete de outubro de 2016, às 13h30, em sessão realizada na Sala de Reuniões da 2ª 
Câmara, presentes  a Dra.  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen – Coordenadora, os Membros 
Titulares 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 119ª Sessão de Coordenação, realizada em 3 de outubro de 
2016.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou  a  Ata  da  119ª  Sessão  de 
Coordenação, de 3 de outubro de 2016.

2. Proposta de  reestruturação do  GT sobre    Crimes contra o   Sistema Financeiro   
Nacional
Assunto: A Coordenação da 2ª Câmara propõe a reestruturação do GT sobre Crimes 
contra o Sistema Financeiro Nacional, para agregar em suas atividades delitos contra a 
ordem econômica.  O grupo passaria a chamar-se GT sobre Crimes Contra   o Sistema   
Financeiro Nacional e a   Ordem Econômica  .
Atualmente, o GT é composto pelos seguintes membros: Karen Louise Jeanette Kahn, 
Ângelo Ilha da Silva, José Alexandre Pinto Nunes, Ana Fabíola de Azevedo Ferreira, 
João Paulo Holanda Albuquerque, José Osmar Pumes e Marcelo Muller. 
Após  consulta  aos  atuais  integrantes  quanto  ao  interesse  em permanecer no  GT, 
manifestaram  positivamente  os  seguintes  membros:  Karen  Louise  Jeanette  Kahn, 
Ângelo Ilha da Silva e José Alexandre Pinto Nunes.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou a proposta  de reestruturação do 
grupo,  para  agregar  em suas  atividades  delitos  contra  a  ordem econômica,  o  qual 
passará a  chamar-se  GT sobre  Crimes  Contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  e  a 
Ordem Econômica,  e  determinou  a  publicação  de  edital  para  escolha  de  6  (seis) 
integrantes.

3. Escolha dos integrantes do GT sobre Crimes   das Regiões de   Fronteira  
Assunto:  O GT sobre Crimes das Regiões de Fronteira foi criado na 119ª Sessão de 
Coordenação, de 3 de outubro de 2016, e tem como finalidade articular estratégias de 
combate  aos  crimes  das  regiões  de  fronteira,  notadamente  tráfico  internacional  de 
drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, contrabando e descaminho.
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O Secretário de Cooperação Internacional, ao tomar conhecimento da criação do GT e 
do Edital 2ª CCR, de 6 de outubro de 2016, para escolha de seus integrantes, consultou 
a  2ª  Câmara  sobre  a  possibilidade  de  que  seja  oferecida  uma  vaga  adicional  às 
previamente  previstas,  para  inclusão  do  Procurador  da  República  Ricardo  Pael 
Ardenghi,  lotado  na  PRM –  Ponta  Porã,  e  designado  pelo  PGR para  atuar  como 
Coordenador do Subgrupo de Trabalho sobre Cooperação Internacional em Região de 
Fronteira do Grupo de Trabalho Especializado sobre Crime Organizado Transacional 
(Memorando nº 76/2016 – REL/SCI/PGR, de 7 de outubro de 2016). Deliberação do 
Colegiado.

Lista de inscritos
GT sobre Crimes das Regiões de Fronteira

Nº PROCURADOR ANTIGUIDADE OBSERVAÇÕES

1. Stella Fátima 
Scampini – PRR3ª 
Região

187 Salientou que atua na área criminal da PRR3 desde 
maio  de  2015,  com  atribuição  para  oficiar  em 
inúmeros  feitos  relativos  ao  tema,  atinentes  aos 
Estado de Mato Grosso do Sul,  e  São Paulo, bem 
como  que  antes  oficiava  na  PR/SP,  sempre  com 
atribuição  em  diversos  processos  envolvendo 
grandes  operações  relativos  à  temática  (Operação 
Garina,  Operação  Harém,  etc...).  Acrescentou, 
outrossim,  que  de  25  a  27/07/2016,  participou do 
ICE-  Trafficking in Person and Child Exploitation  
Training Course, em ILEA El Salvador, sobre tráfico 
internacional  de  pessoas,  e  que  de  04/03/2013  a 
2014  fui  representante  do  Ministério  Público 
Federal  junto  ao  Comitê  Interinstitucional  de 
Prevenção e enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - 
núcleo São Paulo.

2. Luís Wanderley 
Gazoto – PR/PR

14 Informou que atua em Umuarama/PR, fronteira com 
o  Paraguai,  e  trata  de  crimes  internacionais, 
mormente tráfico e contrabando, rotineiramente.

3. Juliano Baggio 
Gasperin – PRM Foz 
do Iguaçu/PR

553 Informou que sempre esteve lotado em cidades de 
fronteira,  trabalhando,  precipuamente,  com crimes 
transnacionais. 
Lotações:  abril/2009  a  fevereiro/2010  - 
Tabatinga/AM;  fevereiro/2010  a  julho/2012  - 
Cáceres/MT; julho/2012 a maio/2013 - Guaíra/PR e 
maio/2013  até  o  presente  momento  -  Foz  do 
Iguaçu/PR. 
Ocupa  um  ofício  criminal  na  PRM  Foz  do 
Iguaçu/PR.
Informou que nunca fez parte de GT, sendo este um 
grupo,  cujas  conclusões  podem  ser  úteis  ao  ser 
próprio trabalho e dos demais procuradores da PRM 
Foz do Iguaçu.

4. Lucas 
Bertinato 
Maron – PRM 
Foz do 
Iguaçu/PR

646 Durante  quase  todo  o  exercício  das  atividades  no 
MPF, esteve envolvido com a temática dos crimes na 
região de fronteira com o Paraguai.  Nesse sentido, 
informou que: no período de maio de 2013 a junho 
de 2014 esteve lotado na Procuradoria da República 
no Município de Guaíra/PR; no período de janeiro 
de  2015  a  junho  de  2015  esteve  lotado  na 
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Procuradoria  da  República  no  Município  de 
Umuarama/PR; e, desde junho de 2015, está lotado 
na Procuradoria da República em Foz do Iguaçu/PR, 
em ofício especializado na matéria criminal.

5. Leonardo Gonçalves 
Juzinskas – PRM 
Tabatinga/AM

779 Atuação  por  1  ano  na  PRM  Tabatinga  (triplice 
fronteira  Per-Col-Bra),  sobretudo  tráfico 
internacional,  contrabando  e  crimes  ambientais  de 
fronteira.
Possivelmente será removido em 2017.
Participou  de  tratativas  de  intensificação  de 
aproximação em cooperação internacional,  estando 
em contato com responsável  pela Moção de Ponta 
Porã.
Participa  da  Mesa  de  Discussão  sobre  exploração 
sexual  na fronteira  entre Per-Col-Bra,  a pedido da 
Secretaria  de  Cooperação  Internacional,  tendo 
contato com colegas estrangeiros da fronteira.
Domínio  de  inglês,  espanhol  intermediário 
(compreensão e comunicação) e italiano básico.

Decisão: RETIRADO DE PAUTA

4. Propostas de ENUNCIADOS sugeridas pela Coordenação da 2ª CCR
Obs.: As seguintes propostas de enunciados foram apresentadas e discutidas na última 
sessão de coordenação, realizada em 3 de outubro de 2016.

Proposta nº 1

“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: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de enunciado nos termos 
propostos.

Proposta nº 2

“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: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de enunciado nos termos 
propostos.

COMUNICAÇÕES DA COORDENADORA

A) O GT Intercameral  sobre  Modernização  da  Investigação  Criminal  (2ª,  5ª  e  7ª 
Câmaras) apresentou proposta de resolução a ser submetida ao Conselho Superior do 
MPF, para regulamentar o artigo 8º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 
1993,  disciplinando,  no  âmbito  do  Ministério  Público  Federal,  a  Investigação 
Criminal.
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B)  A Comissão Permanente de Gestão e  Implementação dos  Projetos  do  Business  
Intelligence –  BI reuniu-se em 30 de setembro de 2016, em Brasília,  para examinar, 
entre outros assuntos, as alterações efetivadas no BI dos Indicadores de Resultados. 

C) Publicada a Instrução de Serviço 2ª CCR/MPF nº 1, de 13 de outubro de 2016, que 
dispõe sobre a atividade de apoio à persecução de crimes de lavagem de dinheiro pelo 
Grupo de Apoio sobre Lavagem de Dinheiro (GALD) mediante pedido do procurador 
natural.

D) No dia 13 de outubro de 2016, o membro titular Dr. José Adonis Callou de Araújo 
Sá participou,  juntamente com integrantes de outras Câmaras,  de reunião na 1ª CCR 
com  o  Grupo  de  Trabalho  Terras  Públicas  e  Desapropriação,  para  tratarem  de 
irregularidades  na  execução  do  Plano  Nacional  de  Reforma  Agrária,  cuja  matéria 
reclama ação coordenada das Câmaras e PFDC. Na ocasião, foram apresentadas as 
medidas  já  adotadas pelo MPF,  ficando acertado, também, que as próximas reuniões 
sobre o tema terá a participação das demais Câmaras.

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, 17 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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