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Em compasso com o planejamento estratégico do MPF e conforme deliberação

realizada na 62ª Sessão de Coordenação, realizada em 18 de março de 2013, a 2ª Câmara de

Coordenação e Revisão iniciou em 2013 discussões em âmbito regional para definir e traçar

estratégias de atuação. Foram realizados os I e II Encontros Regionais das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª

Regiões. Os resultados dos respectivos encontros estão disponíveis na intranet no endereço:

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/eventos/encontros-criminais-

regionais

Em consonância às sugestões apresentadas nos encontros regionais, bem como

por  representantes  da  Coordenação  Criminal  nas  unidades  do  MPF,  foi  realizado  o  XIV

Encontro Nacional da 2ª Câmara, cujas deliberações e conclusões estão disponíveis no link:

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/eventos/encontros-nacionais/xiv-

encontro-nacional/docs/deliberacoes-das-mesas-grupos-de-trabalho/conclusoes-e-metas.pdf

Em  2015,  após  conclusão  da  segunda  rodada  de  encontros  regionais  a  2ª

Câmara realizou o XV Encontro Nacional da 2ª Câmara, nos dias 25 a 27 de novembro de

2015, em Brasília/DF,  para definir  metas nacionais, regionais e procedimentais para a área

criminal  no  ano  de  2016,  conforme  publicado  na  intranet  da  2ª  CCR  no  link:

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/eventos/encontros-nacionais/xv-

encontro-nacional/encontro-nacional/ata-do-encontro-nacional

Para realização do XV Encontro Nacional, em cumprimento aos postulados da

efetividade  da  atuação  criminal  do  MPF,  e  ainda,  por  sugestão  do  Grupo  de  Trabalho

Utilidade, Eficiência e Efetividade da Persecução Penal,  a 2ª Câmara encaminhou o Ofício

Circular  nº  33/2015/2ªCCR,  em  16  de  outubro  de  2015,  solicitando  aos  Membros  com
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atuação  criminal  a apresentação  de propostas  de  temas  nacionais  e  regionais  de  atuação

prioritária na área (metas nacionais e regionais), bem como sugestões de procedimentos ou

rotinas (metas procedimentais) relacionadas a uma atuação eficaz.

As  propostas  apresentadas  pelos  Membros  com  atuação  criminal  foram

compiladas pela respectiva Coordenação Criminal, juntamente com as razões que justificaram

a prioridade de sua implementação. No encontro de Coordenadores, realizado nos dias 24 e

25  de  novembro,  essas  metas  e  rotinas  foram  submetidas  à  análise  preliminar  dos

Coordenadores Criminais presentes. Após debates e votação, foram selecionadas aquelas de

maior relevância, sendo 4 metas nacionais, 3 metas regionais e 3 metas procedimentais. 

Por fim, os Coordenadores Criminais definiram os indicadores de resultados,

para também serem referendados no Encontro Nacional. Os indicadores se destinam a medir a

eficácia das ações propostas para cada meta prioritária selecionada,  permitindo que sejam

avaliados os resultados das investigações (IPLs e PICs) e das ações penais e o tempo de

trâmite antes, durante e após a implementação das ações sugeridas. 

Durante  o  XV  Encontro  Nacional  os  membros  discutiram e  analisaram as

metas propostas e sugeriram ações a serem desenvolvidas para cada meta. Por fim, foram

eleitas 3 (três) metas nacionais,  2 (duas) metas regionais e 2 (duas) procedimentais,  bem

como aprovadas as respectivas ações e indicadores, conforme quadro abaixo:

Metas Nacionais

1 Crimes de lavagem de dinheiro (Lei 9613/98) 

2 Art. 241-A do ECA (Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) 

3 Crimes contra o INSS 

Metas Regionais

1ª Região 1. Crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal). 
2. Combate aos crimes ambientais de grande porte. 

2ª Região 1. Contrabando e descaminho. 
2. Roubo a correios. 

3ª Região 1. Combate aos crimes fronteiriços e cometidos em portos e aeroportos: combate
ao descaminho e contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas e tráfico de
pessoas. 
2. Combate ao trabalho escravo contemporâneo. 

4ª Região 1. Combate ao tráfico de armas. 
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2. Combate aos crimes fronteiriços praticados por organizações criminosas. 

5ª Região 1. Estelionato na obtenção de aposentadorias por trabalhadores rurais. 
2. Combate à obtenção fraudulenta e ao desvio na aplicação de financiamentos
agropecuários obtidos junto ao BNB. 

Metas Procedimentais

1 Padronização de questionários,  check lists ou instrumentos semelhantes para encami-
nhamento, pelo MPF, para as principais agências investigativas (PF, IBAMA, TCU,
CGU,  RF,  COAF,  INSS,  CEF,  DENASUS  etc)  para  agilizar  a  instauração  de
investigações criminais. 

2 Revisão, pela 2ª CCR, dos critérios para o tratamento do princípio da insignificância
no crime de contrabando de cigarros, no estelionato previdenciário e outros delitos,
para otimizar a persecução penal. 

Em 2016 o Colegiado atual se reuniu em 27 de junho de 2016 para discutir

estratégias  de  atuação  para  os  próximos  dois  anos  e  deliberou  pelo  prosseguimento  aos

trabalhos   iniciados  com ênfase  na  eficiência  e  na  efetividade  da  persecução  penal.  Os

referidos temas prioritários foram ratificados na 115ª Sessão de Coordenação, de 15 de agosto

de 2016. Em dezembro do mesmo ano, a 2ª CCR realizou reunião de coordenadores criminais

em que reafirmou os  temas  prioritários  nacionais  e  regionais,  definiu  a  criminalidade  de

fronteira  como  prioridade,  bem  como  discutiu  as  ações  estratégicas  e  as  iniciativas

necessárias para implementá-las.

Com o objetivo de disponibilizar a todos membros da área criminal fonte de

consulta  com  acesso  rápido  aos  temas  prioritários  e  direcionamento  temático,  conforme

Planejamento  Estratégico  do  MPF,  a  2ª  CCR publicou  o  manual  Atuação  Criminal  com

Estratégia  e  Efetividade  que  pode  ser  acessado  no  link:  http://www.mpf.mp.br/atuacao-

tematica/ccr2/publicacoes/cartilhas/009_16_atuacao_criminal_com_estrategia_e_efetividade_

online.pdf
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