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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

ATA DA 126ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO
6 de março de 2017

Em seis de março de 2017, às 13h, 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. José Bonifácio Borges de Andrada, Dr. Franklin Rodrigues da Costa 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 125ª Sessão de Coordenação, realizada em 13 de fevereiro 
de 2017.
Decisão: A  2ª  Câmara,  por  unanimidade,  aprovou  a  Ata  da  125ª  Sessão  de 
Coordenação, realizada em 13 de fevereiro de 2017.

2. Procedimento nº 1.00.000.009824/2013-12
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: Procedimento instaurado a partir de mensagem eletrônica do Procurador da 
República Wilson Rocha Assis, à época oficiando no Município de Rio Verde/GO, na 
qual solicita orientação da 2ª  Câmara acerca da viabilidade de deflagração da ação 
penal contra os autores do crime de homicídio de dois jovens militantes, praticado em 
17 e  maio  de 1973,  em uma fazenda no referido  município,  e  das  ocultações  dos 
cadáveres, no período que ficou conhecido como “Ditadura Militar”. Considerando que 
em 19 de dezembro de 2013 foi oferecida denúncia contra Epaminondas Pereira do 
Nascimento pelo crime de ocultação de cadáveres de Maria Augusta Thomaz e Márcio 
Beck Machado (Processo nº  0003088-91.2013.4.01.3503, Vara única de Rio Verde-
GO), a qual  foi recebida em 9 de janeiro de 2014; considerando  que a 2ª  Câmara 
possui o Grupo de Trabalho sobre Justiça de Transição, o qual vem atuando de forma 
efetiva nas investigações dos crimes contra a humanidade, cometidos durante a última 
ditadura militar no país, conforme documentação acostada às fls. 40/62; considerando 
que está publicado na página virtual da 2ª Câmara o Roteiro de Atuação sobre o tema, 
que  pode  ser  acessado  pelo  endereço  eletrônico http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/publicacoes/roteiro-atuacoes/docs-cartilhas/Relatorio%20Justica%20de
%20Transicao%20-%20Novo.pdf; considerando  que  foi  encaminhado  em  2016  os 
Ofícios Circulares nºs 9 e 10, solicitando aos Coordenadores Criminais  a atualização 
quanto  aos  processos  em  andamento  e  ações  adotadas  acerca  do  tema  Justiça  de 
Transição;  e,  por  fim,  considerando que  em 2017 será publicado o  relatório  sobre 
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Justiça  de  Transição  revisto  e  ampliado,  entendo  que  o  procedimento  restou 
prejudicado.
Deliberação do colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, determinou o arquivamento do procedimento, 
nos termos do voto da relatora.

3. Procedimento nº 1.00.000.016436/2013-98
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto: Procedimento administrativo instaurado a partir de ofício proveniente da 1ª 
Vara Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, que encaminha, para ciência desta 
2ª  Câmara,  decisão  de  Juiz  Federal  Substituto  na  qual  questiona  a  atuação  do 
Procurador  da  República  que  determinou  o  arquivamento  parcial  de  peças  de 
informação  e  submeteu  sua  conclusão  à  homologação  de  uma  das  Câmaras  de 
Coordenação e  Revisão  do Ministério  Público  Federal,  sem participação do Poder 
Judiciário.  Voto pelo arquivamento do procedimento ao argumento de que é possível 
submeter as promoções de arquivamento diretamente à câmara competente, conforme 
Orientação Conjunta nº 01/2015/MPF.
Deliberação do colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, determinou o arquivamento do procedimento, 
nos termos do voto da relatora.

4. Procedimento nº 1.00.000.010420/2015-33
Relatora: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Assunto:  Procedimento administrativo instaurado a partir  de consulta  encaminhada 
pela Subprocuradora-Geral da República Deborah Macedo Duprat,  na qualidade de 
Relatora do PA nº 1.00.000.003137/2012-11, em trâmite no Conselho Institucional do 
Ministério Público Federal, acerca do Enunciado nº 21 da 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Voto pelo arquivamento do procedimento pela perda de seu objeto em razão 
do CIMPF não ter acolhido a proposta de enunciado e determinado o arquivamento do 
feito.
Deliberação do colegiado.
Decisão: A 2ª Câmara, por unanimidade, determinou o arquivamento do procedimento, 
nos termos do voto da relatora.

COMUNICAÇÕES DA COORDENADORA

5. Transformação do GT de Combate aos Crimes Cibernéticos em Grupo de Apoio 
permanente.  A Coordenadora  do  GT,  Neide  Cardoso  de  Oliveira,  solicitou:  (i) a 
transformação do GT de Combate aos crimes Cibernéticos  em  Grupo de Apoio de 
caráter  permanente.  Argumenta  que,  considerando  que  os  crimes  relacionados  à 
pornografia  infantil  e  racismo na  internet  foram alçados  a  tema prioritário  pela 2ª 
Câmara, e  que a prática desses crimes tende a aumentar na mesma proporção que se 
aumenta a universalização do acesso à internet  na nossa sociedade,  seu combate é 
tarefa  primordial  que  deve  acompanhar  o  MPF nas  gerações  futuras;  (ii)  solicitou 
também a substituição da atual coordenadora adjunta do GT, Priscila Costa Schreiner, 
pela  Procuradora  da  República  Fernanda  Teixeira  de  Souza  Domingos,  conforme 
pedido em conjunto de ambas.
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6. Inclusão de membro no GT sobre Crimes nas Regiões de Fronteira. O Procurador 
da República Antonio Marimoto Junior solicitou sua inclusão no GT sobre Crimes nas 
Regiões de Fronteira. Alegou que está lotado na PRM/Santos, onde se situa o maior 
porto da América Latina, importante zona criminógena, dada a vultosa entrada e saída 
de mercadorias e pessoas do país.

7. Calendário das próximas oficinas temáticas da 2ª Câmara.

MARÇO/2017
Nome Data Local

1- Oficina sobre “Fraudes Previdenciárias” 14 (10h-18h)
e 15 (09h-13h)

Memorial da PGR

2- Oficina sobre “Escravidão Contemporânea e 
Tráfico de Pessoas”

21 (10h-18h)
e 22 (09h-13h)

Memorial da PGR

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, 6 de março de 2017.
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Região
Suplente

3


