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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

ATA DA 123ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO
12 de dezembro de 2016

Em doze de dezembro 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, 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 122ª Sessão de Coordenação, realizada em 21 de novembro 
de 2016.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou  a  Ata  da  122ª  Sessão  de 
Coordenação, realizada em 21 de novembro de 2016.

2. Proposta  de  realização  de  oficinas  sobre  “crimes  de  fronteira”  e  “crimes 
cibernéticos”, com uso de verbas de 2016.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou  a  realização  de  oficinas  sobre 
“crimes de fronteira” e “crimes cibernéticos”, bem como o projeto da programação, e 
determinou a abertura de edital para seleção dos integrantes.

3. Relatório da  Reunião de Coordenadores    Criminais  , realizada nos dias 5 e 6 de 
dezembro de 2016.
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou  o  relatório  da  Reunião  de 
Coordenadores Criminais, realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2016.

4. Instrução  de  Serviço   do  Grupo  de  Apoio  ao  Combate  à  Escravidão 
Contemporânea (GACEC)
Assunto:  Dispõe  sobre  a  atividade  de  apoio  à  persecução  penal  de  condutas 
relacionadas  à  escravidão  contemporânea  mediante participação  de  membros 
integrantes do  Grupo de Apoio  ao Combate à Escravidão Contemporânea  (GACEC) 
nas  operações do Grupo  Especial  de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. 
Deliberação do Colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a Instrução de Serviço do Grupo de 
Apoio ao Combate à Escravidão Contemporânea (GACEC).
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5. Projeto de    r  esolução   regulamentando  o  Procedimento de  Investigação  Criminal 
(PIC)
Assunto:  Análise  das  justificativas  apresentadas  pelo GT  Modernização  da 
Investigação Criminal referente  à  proposta  de  resolução  para  regulamentar  o  PIC. 
Deliberação do Colegiado.
Decisão:  A 2ª  Câmara,  por  unanimidade,  determinou  a  autuação  do  projeto  de 
resolução  regulamentando  o  Procedimento  de  Investigação  Criminal  (PIC)  e  sua 
distribuição a um dos membros do colegiado para posterior deliberação.

6. Procedimento nº 1.25.000.004142/2016-97
Relator: José Adonis Callou de Araújo Sá
Assunto:  Procedimento  Administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  da  ANVISA 
solicitando à Procuradoria da República no Estado do Paraná orientações acerca da 
necessidade ou não de encaminhamento de cópias de processos administrativos para 
eventual apuração dos crimes previstos no art. 273, § 1°- B, do Código Penal. 
A Procuradora da República  oficiante,  ressaltando que a  intenção seria  a de obter 
consenso  acerca  de  eventuais  situações  nas  quais  seja  possível  a  dispensa  de 
comunicação e que eventual recomendação a ser expedida pelo MPF deve se dar de 
forma uniforme para todo o território nacional, determinou a remessa dos autos à 2ª 
CCR para fins de consulta. Deliberação do Colegiado.
Decisão: RETIRADO DE PAUTA

PROCEDIMENTO INCLUÍDO NA SESSÃO

7. Procedimento nº 002132-03.2012.403.6107
Relatora: Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula
Assunto:  Inquérito policial instaurado para apurar o transporte de 40.000 maços de 
cigarros  de  origem  estrangeira  sem  documentação  regular.  O  il.  Procurador  da 
República  ofereceu denúncia  em relação a  um indiciado  e  deixou de  oferecer  em 
relação ao outro, em razão da ausência de indícios de que este investigado soubesse 
que seu veículo seria utilizado para o transporte de mercadoria nociva. O Juiz Federal 
postergou o recebimento da peça acusatória e remeteu o autos à 2ª CCR, por entender 
presentes indícios suficientes de que o segundo investigado teria participado do crime. 
A 2ª Câmara, ao apreciar os autos, entendeu pelo prosseguimento da persecução penal 
em relação ao segundo investigado e determinou ao Procurador-Chefe da PR de São 
Paulo a designação de outro membro para prosseguir  na persecução penal.  Após o 
retorno dos autos, o Procurador  da República designado concordou com a deliberação 
da 2ª CCR, ressaltando a necessidade de que apenas um membro assuma a totalidade 
da ação penal, razão pela qual solicitou o aval institucional para assumir a titularidade 
exclusiva da ação penal,  com a concordância do Procurador da República Natural. 
Deliberação do Colegiado.

Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, acompanhou o voto da relatora no sentido de 
não  se  verificar  óbice  ao  pedido  formulado  pelo  il.  Procurador  da  República 
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designado, uma vez que a denúncia sequer chegou a ser recebida, não havendo, assim, 
qualquer prejuízo para o prosseguimento da persecução penal.

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, 12 de dezembro de 2016.

Original Assinada
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora

Original Assinada
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Subprocurador-Geral da República
Suplente

Original Assinada
JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ

Subprocurador-Geral da República
Titular

Original Assinada
FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Subprocurador-Geral da República
Suplente

Original Assinada
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 

CARVALHO
Subprocurador-Geral da República

Titular

Original Assinada
MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA 

DE PAULA
Procuradora Regional da República da 2ª Região

Suplente
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