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1. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO

Palavra da Coordenadora
A  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão 

Criminal  assumiu  a  diretriz  de  acentuar  a 

importância  do  direito  penal  como  um 

instrumento  de  garantia  de  efetivação  de 

direitos  humanos.  Essa  diretriz,  apesar  de 

parecer óbvia, perdeu um pouco da sua nitidez 

ao  longo  dos  anos,  em  que  nós  estivemos 

muito  preocupados  em  enfatizar  as  garantias 

do acusado e em observar o devido processo legal,  mas esquecemos de eleger 

como critério de nossa atuação áreas de profunda violação de direitos humanos que 

precisam da intervenção do direito penal. O direito penal trata de casos em que as 

violações de direito são mais profundas e nos quais é necessário um instrumento 

jurídico mais forte para corrigir, reparar ou inibir essas violações e, no entanto, essa 

noção foi sendo enfraquecida ao longo do tempo. O objetivo da 2ª Câmara é utilizar  

essa diretriz para conclamar os colegas em todo o país para atuarem de forma 

sincronizada, simultânea e coordenada em torno da defesa de direitos fundamentais 

que estão sendo violados em diversos setores por diferentes autoridades públicas e 

pelos criminosos de modo geral. 

Eu acredito que esse é um momento importante por que passa o país. 

É  um  momento  de  amadurecimento  das  instituições  de  um  modo  geral.  Nós 

podemos  dizer,  já  com  segurança,  que  o  país  está  concluindo  a  sua  transição 

democrática. Esses 22 anos que se passaram desde a Constituição de 1988 foram 

de progressivo e ininterrupto  aprimoramento  das instituições,  inclusive da nossa. 

Creio que podemos dizer que o MPF está cada vez mais consciente do seu papel de 

aplicador da lei e de emancipador das pessoas, das que mais sofrem, das que são 
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vítimas de crime, das que precisam de serviços e obras públicas, enfim, de todos os 

cidadãos brasileiros. E, no exercício desde papel, a 2ª Câmara está enfatizando a 

importância de que a investigação e a persecução penal  sejam céleres e que a 

punição seja efetiva. Não só porque os criminosos têm que ser punidos, mas porque 

a punição previne  a ocorrência  de  novos crimes.  E nisso o MPF tem um papel 

fundamental. Eu acredito que é chegada a hora de unirmos esforços em torno de 

exercer melhor essa atribuição.   

      Diretrizes

1. A aplicação do direito penal como um instrumento de garantia e de proteção 

dos direitos humanos;

2. O  trabalho  contra  a  corrupção  de  verbas  públicas  federais  apropriadas, 

desviadas ou mal utilizadas no financiamento de serviços e obras públicas;

3. A  proteção  aos  direitos  fundamentais,  notadamente:  saúde,  educação, 

moradia, merenda escolar e vida, que muitas vezes é ceifada em estradas 

mal pavimentadas ou por estruturas hospitalares mal aparelhadas, ou pela 

inexistência de serviços médicos.

Relatorio de Atividades 2012.odt       
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  Metas

1. Criar uma diretriz clara e objetiva para nortear a atuação da Câmara: o direito 

penal a serviço de direitos humanos;

2. Divulgar  as  metas  da 2ª  Câmara  de Coordenação  e  Revisão Criminal  no 

âmbito do MPF;

3. Divulgar e efetivar as metas junto ao público e aos órgãos externos; 

4. Aumentar  a  ênfase  no  combate  à  corrupção  de  verbas  federais  nos 

municípios,  especialmente  a  que  atinge  direitos  humanos  fundamentais: 

saúde, educação e a vida humana;

5. Atuar em favor das vítimas de crimes que ofendem direitos fundamentais;

6. Enfatizar a função de coordenação com a criação de mecanismos específicos 

para definir metas e controlar a implementação de decisões;

7. Aumentar a integração com as unidades do Ministério Público Federal em 

todo o país;

8. Dar  continuidade  à  implementação  da  atividade  de  controle  externo  da 

atividade policial em todo Ministério Público Federal;

9. Melhorar a eficiência de atuação, a estrutura e o ambiente de trabalho da 2ª 

Câmara Criminal;

10. Integrar com os Ministérios Públicos;

11.Criar grupos de trabalho temáticos, para dar mais ênfase à persecução penal 

de  crimes  de  grande  potencial  ofensivo  aos  direitos  das  pessoas  e  ao 

interesse público;

12.Melhorar os procedimentos internos;
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 2. A CÂMARA CRIMINAL

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

é  órgão  colegiado  setorial  de  coordenação,  integração  e  revisão  do  exercício 

funcional  no Ministério Público Federal  no que concerne à matéria  criminal  e ao 

controle externo da atividade policial.

São  suas  principais  atribuições:  (1)  promover  a  integração  e  a 

coordenação  dos  membros  do  Ministério  Público  Federal  que  atuam  na  área 

criminal  e  no  controle  externo  da  atividade  policial,  observado  o  princípio  da 

independência  funcional;  (2)  manter  intercâmbio  com  órgãos  ou  entidades  que 

atuem em áreas  afins;  (3)  encaminhar  informações  técnico-jurídicas  aos  órgãos 

institucionais que atuem na área criminal; (4) manifestar sobre o arquivamento de 

inquéritos  policiais,  inquéritos  parlamentares  e  procedimentos  administrativos 

criminais,  exceto  nos  casos  de  competência  originária  do  Procurador-Geral  da 

República;  e  (5)  decidir  os  conflitos  de  atribuições,  na  esfera  criminal,  entre  os 

membros do Ministério Público Federal.

No  desempenho  de  suas  funções  institucionais,  a  2ª  Câmara  — 

comumente denominada Câmara Criminal — tem por propósito concorrer para a 

preservação  da  ordem  social,  da  justiça  e  da  dignidade  da  pessoa  humana, 

notadamente  pela  adequada  promoção  e  condução  da  ação  penal  pública  no 

âmbito da Justiça Federal.

Sua previsão, criação, organização e competência estão previstas na 

Lei Complementar nº 73/95, art. 58 a 62; na Resolução CSMPF nº 6, de 16.12.1993; 

e na Resolução CSMPF nº 20, de 06.02.1996.
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3.  COMPOSIÇÃO

No biênio maio de 2010 – maio de 2011, a 2ª Câmara foi composta pelos  

seguintes membros:

a) Titulares, Subprocuradores-Gerais da República
Raquel Elias Ferreira Dodge – Coordenadora
Até maio de 2012
Julieta Elizabeth Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Elizeta Maria de Paiva Ramos
A partir de junho de 2012 
José Bonifácio Borges de Andrada
Oswaldo José Barbosa Silva

b) Suplentes, Procuradores Regionais da República
Até maio de 2012
Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, da 1ª Região
Mônica Nicida Garcia, da 3ª Região
Douglas Fischer, da 4ª Região
A partir de junho de 2012
Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, da 1ª Região
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, da 3ª Região
Carlos Augusto da Silva Cazarré, da 4ª Região
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4.  SERVIDORES

Integraram o quadro de servidores da 2ª Câmara 

SECRETARIA EXECUTIVA

NOME MATRÍCULA Função Responsável Cargo
Cláudia de Fátima 
Roque Santos

3846 CC-4 Secretária 
Executiva

Analista de 
Informática

ASSESSORIA
NOME MATRÍCULA Função Procurador Cargo

Lilian Teixeira da 
Silva

20025 CC-3 Dra. Raquel Analista Processual

Tagore Pacheco 
Thomaz de 
Magalhães

6461 CC-2 Dra. Raquel Analista Processual

Alex Sandro 
Alencar da Silva

21375 CC-2 Dr. José 
Bonifácio Analista Processual

Ana Paula Ribeiro 
Costa 16067 Dr. José 

Bonifácio Analista Processual

Ana Carolina 
Nunes Maurício

21380 CC-2 Dr. Oswaldo Analista Processual

Andreza Ferreira 
Gouveia 23442 Dr. Oswaldo Técnico 

Administrativo

Maria Graciete 
Nunes Martins

5106 CC-2 Dr. Vilhena Analista Processual

Lucio de Sousa 
Araujo Lira

6042 CC-2 Dr. Cazarré Analista Processual

Igor Silva Dacier 
Lobato Jinkings

22230 FC-2 Dr. Cazarré Técnico Administrativo

Geraldo Barbosa 
Silva

21415 CC-2 Dra. Luiza Analista Processual

Diogo Torres da 
Silva 22343 FC-2 Dra. Luiza Analista Processual
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COORDENAÇÃO 
NOME MATRÍCUL

A Função Responsável por: Cargo

Thereza Luiza Fontenelli 
Costa Maia CC-3 Assessor  da 

Coordenação

Valbene Mesquita de 
Moraes 23839 Técnico 

Administrativo

Gisela Cabral Sampaio 
de Lacerda 17329 FC-2 Técnico 

Administrativo

José Dias Pereira 3530 FC-2 Técnico 
Administrativo

Juliana Cardoso Santana 
de Oliveira 23425 Técnico 

Administrativo

ADMINISTRATIVO 

NOME MATRÍCUL
A Função Responsável por Cargo

Fabrício da Silva Barbosa 10839 CC-3
Responsável pelo 

Núcleo 
Administrativo

Técnico de 
Informática

Carlo Fernando da Silva 
Lopes 21396 Técnico 

Administrativo

Márcia Rodrigues de 
Oliveira Ferradaes 10238 FC-1

Responsável pela 
entrada de 
processos

Técnico 
Administrativo

Maria das Graças 
Barbosa 4477 Técnico 

Administrativo

Fausto Pereira Faria 24049 Técnico 
Administrativo

Tayse Teixeira de 
Almeida 24119 Técnico 

Administrativo

Fernando Ribeiro de 
Castro 6648 FC-1 Responsável pela 

saída de processos
Técnico 
Admistrativo

Fabiano Ricardo Barbosa 
Pizetta 20789 Técnico 

Administrativo
Atualizado em 03/06/2013
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 5. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA FUNÇÃO REVISIONAL

A 2ª Câmara,  órgão setorial  de coordenação e revisão do exercício 

funcional  no  Ministério  Público  Federal  relativo  à  matéria  criminal  e  ao  controle 

externo da atividade policial, ordinariamente dedica grande parte de seus esforços 

no  exame  de  procedimentos  criminais,  judiciais  ou  administrativos,  que  exigem 

manifestação  superior  sobre  o  arquivamento,  a  teor  do  art.  28  do  Código  de 

Processo Penal, do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93 e da Resolução nº 77 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF.

A 2ª  Câmara também efetua a revisão dos despachos de declínio de 

atribuição em que o membro do Parquet, reconhecendo a incompetência da Justiça 

Federal, admite que não tem atribuição para atuar e determina o encaminhamento 

do  procedimento  ao  Ministério  Público  Estadual.  Antes,  para  confirmar  tal 

entendimento, deve o Procurador remeter os autos à 2ª Câmara para  homologação 

do declínio de atribuição.

Sobre os procedimentos recebidos e examinados, têm-se os seguintes 

dados:

Tabela 1 – Comparativo de procedimentos julgados:

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sessões 25 26 35 41 39 42 45 50 33 28 41 23 22

Julgado 713 619 916 809 1.105 1.388 1.981 2.767 4.325 4.306 10.735 10.272 10.054

Gráfico 1 – Comparativo de procedimentos julgados
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6. AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS FUNÇÕES DE COORDENAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO

Em 2012 foram realizadas 20 sessões  de coordenação,  registradas 

nas atas  da Sessões 039ª  à 058ª,  todas disponíveis na  homepage  da Câmara 

(http://2ccr.pgr.mpf.gov.br). Nas sessões de coordenação foram feitas deliberações 

sobre todos os assuntos que não dizem respeito à revisão. Os desdobramentos dos 

principais temas abordados nessas sessões são objeto dos tópicos colocados no 

prosseguimento.

6.1. Grupos de Trabalho da 2ª Câmara

6.1.1. Grupo de Trabalho de Combate a Crimes Cibernéticos
O Grupo de Trabalho sobre Crimes Cibernéticos foi criado em 7 de julho de 2011, 

mediante  a  Portaria  nº  15  da  2a  CCR,  sendo  composto  inicialmente  por  oito 

membros: Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva (atual coordenadora), da PR/SP, 

Neide  Mara  Cavalcanti  Cardoso  de  Oliveira,  da  PR/RJ,  Coordenadora  Adjunta), 

Daniella Dias de Almeida Sueira Toledo Piza, da PR/TJ,  Ângelo Roberto Ilha da 

Silva, da PRR4,  Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior, da PR/PE,  José Maria de 

Castro Panoeiro, da PR/RJ, Rafael Ribeiro Rayol, da PRM Juazeiro do Norte/BA e 

Helder Magno da Silva, da PR/MG. Em 2012, saíram o  Dr.  José Maria de Castro 

Panoeiro  e  Rafael  Ribeiro  Rayol,  e  entrou  a  Dra.  Priscila  Costa  Schreiner,   da 

PR/SP.

A primeira reunião do grupo foi realizada em 12 de agosto de 2011, em São Paulo, 

onde  foram  escolhidas  a  coordenadora  e  a  coordenadora  adjunta  e  também 

definidas a área de atuação do GT e as medidas  iniciais consideradas essenciais 

para melhorar a investigação e o processamento de crimes cibernéticos dentro do 

Ministério Público Federal. Decidiu-se que a atuação do grupo se restringiria aos 

crimes  de  divulgação  de  pornografia  infanto-juvenil  e  racismo  na  internet,  

considerando que as fraudes bancárias eram objeto de atuação de outro GT 1. Como 

medidas iniciais e essenciais para a repressão a esses crimes, sugeriu-se a criação 

de  um  banco  de  dados  nacional  e  um  único  canal  de  notícias  sobre  crimes 
1 Projeto Tentáculos.
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cibernéticos dentro do Ministério Público Federal, bem como a criação de núcleos 

técnicos de apoio,  compostos  por  analistas judiciários e técnicos de informática, 

destinados  a  auxiliar  os  colegas  durante  toda  a  persecução  penal,  desde  a 

investigação até a fase judicial.

Em  reunião  de  10  de  outubro  de  2011,  o  grupo  ainda  decidiu  por  sugerir  a 

realização  de  seminário  sobre  crimes  cibernéticos,  destinado  a  membros  do 

Ministério  Público,  da  Magistratura  e  a  policiais.  Igualmente,  sugeriu-se  que  o 

assunto "combate a crimes cibernéticos" fosse incluído na programação do próximo 

Curso de Formação para Procuradores da República.

A fim de viabilizar a implementação das medidas iniciais sugeridas, três membros do 

GT, a coordenadora e os colegas Ângelo Ilha e Daniella Sueira estiveram Brasília, 

em 07 de novembro de 2011, para esclarecer dúvidas e prestar contas sobre as 

atividades  iniciais  do  Grupo,  em  sessão  da  2ª CCR.  Na  mesma  oportunidade, 

também  foi  realizada  reunião  com  o Secretário-Geral,  para  esclarecimentos 

pertinentes  às  mudanças  necessárias  no  Único para  implementação  do  canal 

nacional de notícias sobre crimes cibernéticos, e com a então Procuradora Federal 

dos Direitos do Cidadão,  Dra.  Gilda Carvalho,  em  que foi  solicitado auxílio  para 

encaminhar  aos  Procuradores  Regionais  cartilhas  de  prevenção  a  crimes  na 

internet, impressas em cumprimento a Termo de Ajustamento de Conduta celebrado 

pela PR/SP.

Em dezembro de 2011, integrantes do grupo participaram das discussões durante o 

Encontro  Nacional  da  2ª Câmara  de  Coordenação  e  Revisão.  Naquela 

oportunidade, foi sugeria a elaboração de roteiro de atuação em crimes cibernéticos.

Em fevereiro  de  2012,  a  colega  Neide  Oliveira,  Coordenadora-Adjunta,  viajou  a 

Washington/EUA  representando  o  Ministério  Público  Federal  em  reunião 

preparatória do Encontro de Procuradores Gerais de Justiça a ser realizado pela 

OEA. As conclusões do referido encontro foram encaminhadas diretamente a esta 

2ª CCR.

Em 9 de abril de 2012, foi realizada nova reunião do grupo,  em São Paulo,  para 

acompanhamento das atividades em andamento. 
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Detalhamento das propostas formuladas e os desenvolvimentos até o momento:

Canal único para informações sobre crimes cibernéticos

Núcleos Técnicos Regionais de Combate a Crimes Cibernéticos

Em levantamento realizado pelo GT, verificou-se que, em 2011, mesmo com canais 

de  informação  dispersos  e  sem  a  correta  divulgação,  foram  recebidas  mais  de 

2.300,00 (duas mil  e  trezentas) notitiae  sobre crimes cibernéticos pelas diversas 

unidades do Ministério Público Federal. Esses números reforçam a necessidade de 

criação do canal único e de profissionalização do combate a esses crimes. Assim, 

aprovada a sugestão de criação do referido canal durante o XI Encontro Nacional da 

2ª CCR, em fevereiro de 2012 foram expedidos ofícios aos Procuradores-Chefes 

das  Unidades  sugeridas  para  que  fossem  iniciados  procedimentos  visando  a 

solicitação,  junto  à  Procuradoria Geral  da República,  dos recursos necessários  à 

implementação dos núcleos técnicos nas unidades.

Atualmente, tem-se o seguinte quadro:

1-  São  Paulo:  foi  aberto  procedimento  (autos  nº  1.34.001.001853/2012-67)  para 

verificação  das  medidas  necessárias,  junto  à  coordenação  de  cada  área 

interessada,  para  implementação  do  quanto  sugerido.  Após  a  manifestação  das 

áreas, o resultado será encaminhado à Procuradoria-Geral da República.

2-  Rio  de  Janeiro:  em  20  de  abril  de  2012,  foi  enviado  ofício  ao  Exmo.  Sr. 

Procurador-Geral  da República manifestando interesse da unidade em receber o 

núcleo  regional  de  apoio  técnico  (Ofício  5426/2012  MPF/PR/RJ/GABPC), 

observando-se a composição mínima sugerida pelo GT Crimes Cibernéticos.

3-  Recife:  foi  encaminhado  ofício  a  esta  E.  2ª CCR e  à  Procuradoria-Geral  da 

República comunicando o interesse da unidade em receber o núcleo técnico.

4-  Brasília:  o  ofício  foi  encaminhado  ao  gabinete  do  Coordenador-Criminal,  Dr. 

Vinícios Fernando Alves Fermino, para andamento.

5-  Porto  Alegre:  em  19  de  março  de  2012,  foi  enviado  ofício  ao  Exmo.  Sr.  

Procurador-Geral  da República manifestando interesse da unidade em receber o 

núcleo regional  (Único  PR-RS -  00006690/2012).  Estão  sendo feitos  os estudos 

necessários para a definição das necessidades materiais  e humanas Quanto  às 
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mudanças  no  Único,  foram  encaminhados  os  pedidos  ao  grupo  responsável, 

havendo uma primeira manifestação, informal, de que seria necessária alteração no 

procedimento  de  autuação  das  notitiae  criminum,  visto  que,  segundo  o  modelo 

proposto, a consulta de duplicidade é feita automaticamente, antes da autuação, e o 

sistema de trabalho atual permite a consulta apenas após a autuação e numeração. 

Aguarda-se um pronunciamento  oficial  do  grupo  para  que possam ser  feitas  as 

solicitações necessárias a esta 2ª CCR e ao PGR. O objetivo inicialmente proposto 

pelo GT era a crianção do canal único e a instalação de núcleos técnicos regionais. 

Foram iniciados  os  procedimentos  para  a  consecução  desse  objetivo,  mas  eles 

ainda estão em fases iniciais e dependem,  atualmente,  de iniciativas externas ao 

GT.

I- Realização de Seminário sobre Crimes Cibernéticos em conjunto com a Escola 

Superior do Ministério Público da União Por iniciativa do GT: a ESMPU concordou 

em auxiliar na realização de um seminário, voltado a membros do Ministério Público, 

do Judiciário e da Polícia sobre crimes cibernéticos, abordando aspectos práticos e 

jurídicos.

II  -  Inclusão  de  uma  aula  sobre  crimes  cibernéticos  no  Curso  de  Ingresso  e 

Vitaliciamento: o GT sugeriu a inclusão do assunto "crimes cibernéticos"  no Curso 

de Ingresso e Vitaliciamento para novos Procuradores da República. A sugestão foi 

acatada e foi  incluída aula sobre a matéria,  tendo a Coordenadora ministrado a 

referida aula.

III - Roteiro de Atuação em Crimes Cibernéticos: foi sugerida a elaboração de roteiro 

de  atuação  em  Crimes Cibernéticos,  sugestão  esta  acolhida  no  último  Encontro 

Nacional da 2a CCR.

O texto referente aos aspectos técnicos está pronto e revisado (foi elaborado por 

servidores  ligados  ao  Núcleo  Técnico  de  Combate  a  Crimes  Cibernéticos  da 

PRISP). Ainda está pendente a parte jurídica, tendo membros do GT se oferecido 

para auxiliar os colegas do Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos da PRISP. 

Aguarda-se,  neste  ponto,  a  divisão  de tarefas  entre  os  voluntários,  o  que  deve 

ocorrer brevemente.
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IV - Participação do GT em atividades relacionadas ao combate internacional aos 

crimes cibernéticos: o grupo estabeleceu como um de seus objetivos a melhoria dos 

trâmites dos pedidos de cooperação envolvendo a matéria de sua atuação.

Resultado disso foi o maior engajamento do Ministério Público Federal nas questões 

envolvendo crimes cibernéticos em termos mundiais,  que trouxe diversos convites 

para a participação em encontros e seminários internacionais,  o que vem sendo 

atendido pelos integrantes do grupo.

A participação do Ministério Público Federal na “VII Reunião do Grupo de Trabalho  

sobre Delito Cibernético da REMJA”, promovida pela OEA, além de apresentar aos 

países  membros  da  organização  o  trabalho  que  o  MPF  no  Brasil  vem 

desenvolvendo  nessa  área,  despertou  o  Ministério  das  Relações  Exteriores  a 

convidar o MPF a responder questionário da ONU sobre crimes cibernéticos enviado 

a outros órgãos no Brasil. Ressalta-se que a Polícia Federal já tinha até indicado 

representante  para  elaboração  do  próprio  questionário  e  participado  de  outras 

reuniões  de  trabalho  na  OEA,  ao  contrário  do  MPF.  Assim,  a  importância  da 

participação da Coordenadora-Adjunta do GT, por certo, estimulou o convite ao MPF 

para integrar a comunidade internacional na discussão sobre o tema.

O Ministério Público Federal também foi convidado a participar das discussões da 

Rede Octopus, sobre crimes cibernéticos da Comunidade Europeia.

V - Criação de banco de peças sobre crimes cibernéticos: foram encaminhadas para 

inclusão  no  sítio  da  2ª CCR  na  internet  peças  relacionadas  à  investigação  e 

processamento de crimes cibernéticos. As peças são acessíveis mediante senha do 

Procurador interessado e poderão ser utilizadas em investigações e ações em todo 

o país.

VI - Roteiro de Atuação de Crimes Cibernéticos: durante o “XI Encontro Nacional da 

2ª Câmara, realizado em Brasília, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2011, foi  

apresentada  proposta  de  elaboração  de  um  “Roteiro  de  Atuação”,  tendo  sido 

aprovada em Sessão de Coordenação, realizada no dia 13 de fevereiro de 2012, por  

unanimidade  pelos  membros  da  Câmara,  tendo  os  integrantes  do  GT  sido 

designados para elaboração do trabalho.
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Vencida essa etapa,  GT submeteu à homologação da 2ª Câmara o seu Plano de 

Trabalho para o ano de 2013 e o “Roteiro de Atuação de Combate  aos Crimes 

Cibernéticos”,  os  quais  foram  examinados  pelo  Colegiado,  na  059ª  Sessão  de 

Coordenação,  de  17  de  dezembro  de  2012,  tendo  faltando  um  capítulo,  cuja 

redação estava subordinada à  Lei de Crimes Cibernéticos (Leis nº 12.735/2012 e 

12.737/2012), o que foi posteriormente feito. Além disso, o Colegiado determinou a 

distribuição do Plano de Trabalho e do “Roteiro de Atuação de Combate aos Crimes  

Cibernéticos”  a  todos  os  membros  para  análise,  cuja  deliberação  final  deverá 

ocorrer na Sessão de Coordenação do dia 04 de fevereiro de 2013.

VII - Relatórios do GT Crimes Cibernéticos: membros do Grupo de Trabalho sobre 

Crimes Cibernéticos participaram da “VII Reunião de Trabalho em Delito Cibernético 

das  Reuniões  de  Ministros  da  Justiça  ou  de  Outros  Ministros  ou  Procuradores-

Gerais  das  Américas  –  REMJA,  convocada  pela  Organização  dos  Estados 

Americanos – OEA, ocorrida nos últimos dias 06 e 07 de fevereiro de 2012, em 

Washington/EUA, e da “Conferência Octopus contra Cibercriminalidade”, realizada 

em  Estrasburgo,  França.  Ao  concluir  o  relatório  referente  à  conferência  de 

Estrasburgo,  as  Procuradoras  da  República  participantes  afirmaram:  “Para  a 

continuidade  das  atividades  e  aprofundamento  das  discussões,  sugerimos  as 

seguintes medidas: 1) Reiteração da posição do Ministério Público Federal sobre a 

ratificação,  pelo  Brasil,  da  Convenção  de  Budapeste;  2)  Criação,  conforme  já 

sugerido  pela  Assessoria  de  Cooperação  Jurídica  Internacional,  de  grupo  para 

discussão do combate a crimes cibernéticos no âmbito do Mercosul; e 3) Elaboração 

de workshop, com auxílio da Escola Superior do Ministério Público da União, para 

discussão  da  cooperação  internacional  em  matéria  de  crimes  cibernéticos,  com 

convites estendidos aos membros dos Ministérios Públicos dos países participantes 

da Conferência Octopus e também aos responsáveis pela conferência no Conselho 

da Europa.” O Colegiado da 2ª Câmara, por unanimidade, decidiu, divulgar ambos  

os relatórios na página da Câmara e na rede Membros.

VIII - Conclusão
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Do  exposto,  conclui-se  que  os  objetivos  inicialmente  propostos  estão  sendo 

alcançados,  ressaltando-se  novamente  que  é  importante  que  seja  dada 

continuidade aos projetos iniciados e já em andamento.

6.1.2. Grupo de Trabalho de Controle de Controle Externo da Atividade Policial
Possui a atribuição de auxiliar a Câmara no que se refere ao controle externo da 

atividade policial,  de  modo  a  facilitar  o  trabalho  dos  Procuradores  da  República 

designados  para  essa  função.  Entre  uma  gama  de  atividades  desenvolvidas, 

destacam-se o acompanhamento da elaboração da Lei de Ofícios, com o objetivo 

de propor  a  criação de ofício  de controle  externo,  com ou sem exclusividade;  a  

proposição de estrutura para os Grupos de Controle Externo da Atividade Policial  

nos estados; o desenvolvimento de formulários de inspeção em unidades policiais; o 

acompanhamento do Projeto de Lei nº 6.493/2009 (Lei Orgânica da Polícia Federal) 

para adotar eventuais medidas quando estiver sendo movimentado; a coordenação 

dos trabalhos dos Grupos de Controle Externo da Atividade Policial  por temas e 

prazos; o levantamento sistemático da eficiência do trabalho policial por meio das 

metodologias de controle de inquéritos e de controle do sistema Único; a elaboração 

do roteiro para inspeção anual nos inquéritos; o aprimoramento do controle externo 

da Força Nacional e das Forças Armadas como polícia ostensiva; a realização do 

controle externo das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais; o planejamento de 

um  núcleo  de  assessoria  técnica  nas  interceptações  sensíveis;  a  manutenção 

integral das interceptações pela Polícia Federal, mesmo após o encerramento das 

investigações; a elaboração de proposta para que todas as apurações não-criminais 

de controle externo sejam feitas por Inquérito Civil Público; o estudo de medidas 

para evitar acordos informais de delação premiada sem a participação do Ministério 

Público Federal; a colocação em prática da digitalização dos relatórios de inspeção 

do  controle  externo  da  atividade  policial,  disponibilizando-os  em  link próprio  na 

página da 2ª CCR; a pesquisa, por meio de questionário próprio, da estrutura dos 

Grupos  de  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  nos  estados,  objetivando  sua 

melhoria;  a  disponibilização  na  página  da  2ª  CCR do  modelo  de  formulário  de 

inspeção do controle  externo da atividade policial  e  da respectiva orientação  de 
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preenchimento e de providências e das Atas do GTCEAP; a  publicação do “Roteiro 

de Atuação – Controle Externo da Atividade Policial”;  o controle da alienação de 

veículos  apreendidos  pela  Polícia  Rodoviária  Federal;  o  acompanhamento  das 

sindicâncias  e  dos  processos  administrativos  disciplinares  da  Polícia  Rodoviária 

Federal  e  da  Força  Nacional  de  Segurança  Pública;  a  realização  de  diversas 

reuniões com representantes da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de 

Segurança e das Forças Armadas para tratar de assuntos relativos à sua atuação 

institucional como força policial; o acompanhamento junto aos Grupos de Controle 

Externo  da  Atividade  Policial  do  andamento  das  denúncias  e  das  ações  por 

improbidade  administrativa  contra  Policiais  Rodoviários  Federais  propostas  nos 

últimos cinco anos; o acompanhamento junto aos Coordenadores dos Grupos de 

Controle Externo da Atividade Policial  nos estados das ordens de missão e das 

investigações  preliminares;  o  acompanhamento  da  evolução  do  projeto-piloto 

desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul de filmagens 

das  abordagens  policiais  e  de  sua  futura  extensão  para  outros  estados;  o 

planejamento de cursos para membros e servidores sobre a operacionalização do 

controle externo da atividade policial; a expedição às Superintendências Regionais 

da Polícia Federal sobre a concessão de fiança, sobre o armazenamento de armas 

históricas  e  sobre  prisões  em  flagrante  convertidas  em  preventivas;  a 

disponibilização de texto no meio Wiki sobre o controle externo da atividade policial.

Reunião com representantes da Polícia Rodoviária Federal – PRF: o Grupo de 

Trabalho  de  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  –  GTCEAP,  da  2ª  Câmara,  

reuniu-se com representantes da Polícia Rodoviária Federal – PRF, em 05 de março 

de  2012,  na  sala  de  reuniões  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão.  No 

encontro estiveram presentes a Procuradora Regional da República da 3ª Região e 

Coordenadora do Grupo Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, e os integrantes do GT 

o Procurador da República em Goiás Daniel de Resende Salgado, o Procurador da 

República  no Município  de  Cachoeira  do  Sul/RS Enrico  Rodrigues de Freitas,  o 

Procurador  da  República  no  Amazonas  Isac  Barcelos  Pereira  de  Souza,  o 

Procurador da República no Rio de Janeiro Fernando José Aguiar de Oliveira,  o 
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Procurador da República em Pernambuco Luciano Sampaio Rolim, o Procurador da 

República em São Paulo Marcos José Gomes Corrêa, a Procuradora da República 

no  Município  de  Cascavel-PR  Monique  Cheker  de  Souza  e  o  Procurador  da 

República em Santa Catarina Daniel Ricken; representando a PRF, os Inspetores 

Rômulo Fabrício Leite Lopes, Chefe da Divisão de Acompanhamentos de Decisões 

Judiciais,  Raimundo  Castro  Feitosa,  Corregedor-Geral  Substituto,  Jerry  Adriane 

Dias,  Chefe  da  Divisão  de  Multas,  e  João  Alcalde,  Chefe  da  Divisão  de 

Corregedoria.  A  reunião  com  a  PRF  insere-se  entre  as  metas  da  2ª  Câmara, 

especificamente  no  que  diz  respeito  ao  cumprimento  da  atribuição  de  controle 

externo da atividade policial, uma prerrogativa constitucional do Ministério Público.

A  pauta  de  discussões  abordou  assuntos  como  sindicâncias  e  processos 

administrativos  disciplinares  envolvendo Policiais  Rodoviários Federais;  filmagens 

das abordagens policiais, cujo projeto-piloto já está sendo testado no Rio Grande do 

sul (Porto Alegre e Novo Hamburgo), e logo será estendido para outros estados;  

critérios para lotação e preenchimento de vagas de policiais rodoviários federais em 

todo o país; mecanismos para intimação de multas e recursos, inclusive sobre se há 

previsão  de  disponibilização  em  meio  eletrônico  ou  envio  em  meio  físico  pelos 

Correios visando ao melhor atendimento do cidadão; ações da PRF em relação ao 

combate  à  prostituição  infantil  e  ao  uso  de  entorpecentes  por  crianças  e 

adolescentes nas rodovias federais; enfrentamento ao uso de álcool nas rodovias;  

existência de programas específicos voltados para comunidades indígenas e tráfico 

de pessoas;  critérios para apreensão e acautelamento,  bem como em relação à 

alienação dos veículos apreendidos.

Os Inspetores presentes apresentaram os esclarecimentos solicitados, discorrendo 

sobre todos os assuntos da pauta, e comprometendo-se a fornecer dados adicionais 

por  meio  de  documentos.  Também  falaram  sobre  os  problemas  estruturais  e 

orçamentários que dificultam a atuação da PRF no tocante aos assuntos discutidos, 

mas  enalteceram  a  necessidade  de  cooperação  entre  o  órgão  e  o  MPF, 

especialmente no que diz respeito às ações envolvendo decisões judiciais,  como 

interceptações  telefônicas,  por  exemplo.  Os  esclarecimentos  foram  tidos  como 
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satisfatórios, tendo-se deliberado sobre a pertinência de outros encontros, que se 

mostram bastante profícuos tanto para a Polícia Rodoviária quanto para o Ministério 

Público Federal.

II Encontro Temático do Controle Externo da Atividade Policial: a 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão adota o método participativo para definir seus objetivos e 

prioridades de trabalho, inclusive por meio de deliberações tomadas nos encontros 

temáticos e pelos Grupos de Trabalho. Por essa razão, tem promovido encontros 

temáticos  sobre  o  controle  externo  da  atividade  policial,  uma  atribuição 

constitucional do Ministério Público. O primeiro foi realizado em Brasília/DF, no dia 

20 de junho de 2011 e o segundo ocorreu em Recife, em 16 e 17 de agosto de 

2012.

O  “II  Encontro  Temático  do  Controle  Externo  da  Atividade  Policial”  promoveu 

debates sobre o “II Diagnóstico do Controle externo da Atividade Policial”, as formas 

de  composição  dos  Grupos  de  Controle  Externo  nos  estados  e  no  DF  e  a 

organização  interna  das  respectivas  secretarias,  o  exercício  do  controle  externo 

pelas Procuradorias da República nos municípios, a atuação do controle externo em 

regiões de fronteira,  examinou os resultados das prioridades estabelecidas no “I 

Encontro  Temático  do  Controle  Externo  da  Atividade  Policial”  e  definiu  ações 

prioritárias  para o biênio 2012-2013,  dentre  outros  temas  relevantes.  2ª  Câmara 

aprovou as deliberações do “II Encontro Temático do Controle Externo da Atividade 

Policial”. 

Em detalhes, no encontro foram estabelecidas as doze seguintes ações prioritárias 

para  o  biênio  2012/2013:  (1)  auditar  o  que  foi  feito  no  tocante  às  prioridades 

estabelecidas  para  2011/2012;  (2)  implantar  e-mail  de  cada  grupo  de  controle 

externo (GCEAP) local. Todos os integrantes do GCEAP da unidade deverão ter 

acesso a esse endereço eletrônico, e não somente o Coordenador do grupo; (3) 

envidar esforços para obtenção de uma estrutura de apoio mínima, constituída por 

servidores e por  uma secretaria,  com pelo menos  um analista  processual  e  um 

técnico administrativo, sendo que deverá haver um servidor adicional em função da 

existência de estabelecimento penitenciário federal, ou, então, que a secretaria seja 
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formada com estrutura semelhante às das Procuradorias Regionais dos Direitos do 

Cidadão;  (4)  planejar  o  cronograma e  a  rotina  de inspeção,  com divulgação do 

“Roteiro de Atuação do Controle Externo da Atividade Policial”  aprovado pela 2ª 

Câmara;  (5)   buscar  a  alienação  antecipada  de  bens  utilizando  formulário 

padronizado, a ser analisado pelo Grupo de Trabalho Controle Externo da Atividade 

Policial – GTCEAP nacional; (6) fazer diagnóstico de situação, fixando-se as datas 

31 de outubro  de 2012 e 30 de abril  de 2013 para remessa pelos GCEAP dos 

dados, visando à verificação do cumprimento das ações prioritárias; (7) estimular a 

participação de Subprocuradores-Gerais e de Procuradores Regionais da República 

no controle  externo  da atividade policial,  sendo que a  hipótese  é admissível  na 

medida  em  que  o  Subprocurador-Geral  e  o  Procurador  Regional  da  República 

participem como interlocutores de suas instâncias de atribuição judicial, sem exercer 

atribuição executiva ou operacional, uma vez que a realização de inspeção é da 

competência da primeira instância; (8) laborar na atualização do “Roteiro de Atuação 

do  Controle  Externo  da  Atividade  Policial”  com inclusão  de  novos  capítulos;  (9) 

estimular o controle difuso da atividade de controle externo de forma sistemática; 

(10) estimular os GCEAP a formularem seus Regimentos Internos e suas Normas 

Internas  de trabalho;  (11)  fazer  a  atualização  da página  do controle  externo  na 

internet;  (12)  oficiar  aos  GCEAP  para  que  adotem  providências  relativas  ao 

cumprimento da decisão judicial do STJ na Petição 9409, que proibiu os Policiais 

Federais e os Policiais Rodoviários Federais de realizarem operação padrão. Em 

Sessão de Coordenação, realizada no dia 20 de agosto de 2012, o Colegiado tomou  

conhecimento  e  aprovou,  por  unanimidade,  as  doze  ações  prioritárias  para 

2012/2013,  definidas  no  II  Encontro  Temático  do  Controle  Externo  da Atividade 

Policial.

Termo de Cooperação com a Controladoria-Geral da União – CGU

O Grupo de Trabalho Controle Externo da Atividade Policial – GTCEAP elaborou 

minuta de Termo de Cooperação Técnica a ser firmado com a Controladoria-Geral 

da União – CGU, visando ao acesso do Ministério Público Federal às listas de listas 

de  sindicâncias  e  aos  processos  disciplinares  envolvendo  policiais  federais  e 
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policiais rodoviários federais. Na Sessão de Coordenação realizada em 20 de agoto 

a 2ª Câmara aprovou a minuta.

6.1.3. Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Corrupção
O Grupo de Trabalho para Enfrentamento à Corrupção, Apropriação e Desvio de 

Verbas Federais nos Municípios é órgão de assessoramento da 2ª CCR/MPF, e tem 

por objetivo contribuir com a função de Coordenação no que tange ao combate à 

corrupção e desvio de verbas federais. É formado por Procuradores Regionais da 

República,  tendo  em  vista  o  disposto  nos  artigos  37,  inciso  I,  38  e  68  da  Lei 

Complementar nº 75/93, sendo formado pelos seguintes membros: Janice Agostinho 

Barreto Ascari,  PRR 3ª Região (Coordenadora), Adriana de Farias Pereira, PRR 2ª 

Região;  Ana  Luísa  Chiodelli  von  Mengden,  PRR  4ª  Região;   Antonio  Edilio 

Magalhaes Teixeira,  PRR 5ª Região; Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, 

PRR 1ª  Região;  Maria  Helena de Carvalho  Nogueira de Paula,  PRR 2ª Região; 

Solange Mendes de Souza, PRR 4ª Região;  Raquel Branquinho Pimenta Mamede 

Nascimento, da PRR 1ª Região.

Área de Atuação Prioritária
A  atuação  do  GT-Corrupção  está  concentrada  nos  desvios  de  verbas  federais 

repassadas aos municípios, especialmente por meio de convênios.

Foram estabelecidas como áreas de atuação  prioritária  a  Saúde  e a  Educação, 

precisamente  porque  ambas  são  direitos  de  todos  e  deveres  do  Estado, 

assegurados  constitucionalmente,  constituindo  direitos  fundamentais  da  pessoa 

para o seu pleno desenvolvimento.

A Saúde é direito garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.

A Educação é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.

As  áreas de atuação  prioritária  foram definidas  dentro  da  perspectiva  do  direito 

penal como instrumento de garantia dos direitos humanos.

Relatorio de Atividades 2012.odt       
23



2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012

Efetividade: o GT contribui com a 2ª Câmara no que tange ao combate à corrupção 

de verbas federais repassadas aos Municípios, quando se tenha constatado haver 

ausência ou irregularidades na prestação de contas, na execução física e financeira 

e outros fatos que configurem condutas criminosas estabelecidas no Decreto-Lei nº  

201/67. Nas palavras da Dra. Raquel Dodge, quando há malversação de recursos 

públicos por administradores municipais, “o serviço de saúde e de educação que 

deixou de ser prestado a certo doente e a certa criança, por causa da corrupção, 

dificilmente  será  reposto.  O  prejuízo  é  permanente.  O  direito  penal  deve  atuar 

nesses casos e o enfrentamento desses crimes pode melhorar. Em sua atuação 

estabeleceu  parceria  com  a  CGU  –  Controladoria-Geral  da  União,  com  a 

Corregedoria Geral da Polícia Federal e com outros órgãos públicos, para a coleta 

de dados e documentação necessários ao trabalho do GT; padronizou rotinas de 

atuação quanto à investigação e persecução penal dos responsáveis no âmbito das 

Procuradorias  Regionais  da  República;  levantou  convênios  de  verbas  federais 

realizados com todas as Prefeituras Municipais no período de 2005 até a atualidade, 

em  números  e  valores,  motivos  de  descumprimento  e  identificação  dos 

responsáveis; acompanhou e coletou dados relativos à corrupção de verbas federais 

no âmbito dos Municípios. Para aprimorar a atuação na persecução de crimes de 

responsabilidade de prefeito, promoveu a assinatura de um Protocolo ou Termo de 

Cooperação entre a Procuradoria Geral da República, na pessoa do Procurador-

Geral,  e  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  representado  pelo  seu  Presidente.  O 

objetivo desse Protocolo é operacionalizar o envio de relatórios de fiscalização da 

equipe  de  auditoria  do  TCU  previamente  ao  próprio  julgamento  do  respectivo 

processo, através de uma metodologia que será retratada no referido documento, e 

que,  em  linhas  gerais,  consistirá  no  encaminhamento,  de  forma  rotineira,  de 

informações pela Secretaria-Geral do TCU contendo a indicação dos processos que 

possam atender ao escopo de trabalho do GT e, com base nessa informação, a 

Segunda Câmara solicitará aos respectivos Relatores os relatórios de fiscalização e 

providenciará o envio desse material a cada um dos Coordenadores Criminais das 

Procuradorias  Regionais  para  as  providências  de  distribuição.  Em  termos  de 
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resultados concretos, até setembro de 2011 foram instaurados 1.396 procedimentos 

em face de crimes praticados por prefeitos, havendo nessa número 369 inquéritos 

policiais instaurados, 59 denúncias oferecidas e 16 ações penais já instauradas. O 

restante ainda estava em fase de investigação preliminar.

Motivação: “Prefeitos  Ricos,  Alunos  Pobres:  Enfrentamento  da  Corrupção  de 

Verbas  Federais  nos  Municípios”  -  No  âmbito  do  projeto  de  enfrentamento  da 

corrupção da verbas federais nos municípios, a Coordenadora encaminhou a todos 

os  Coordenadores  Criminais  das  Procuradorias  Regionais  da  República,  para 

conhecimento e adoção de providências cabíveis, cópia da notícia “Prefeitos ricos,  

alunos pobres - Nas cidades com a maior queda do Ideb, os chefes do Executivo  

multiplicaram os patrimônios.  Maioria  tenta  a  reeleição,”  de  autoria  do  jornalista 

Leandro Kleber, publicada no Correio Braziliense de  27 de agosto de 2012, página 

3, com chamada de capa.A matéria lista 30 municípios em que houve redução do 

Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2009 para 2011, e em 

que o prefeito ou o vice-prefeito tiveram aumento de patrimônio declarado à Justiça 

Eleitoral no mesmo período, e que pretendem a reeleição.

Perspectivas futuras: O GT está elaborando o Plano de Trabalho para 2013.

6.1.4. Grupo de Trabalho de Combate a Crimes Econômicos
A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão – 2ª CCR, em 27 de outubro de 2011, criou 

um  Grupo  de  Trabalho  –  GT  voltado  para  o  tema  “enfrentamento  dos  crimes 

econômicos” (Portaria 2ª Câmara nº 23, de 27 de outubro de 2011).

Com mandato de um ano, o GT foi inicialmente composto pelo Subprocurador-Geral 

da República Augusto Aras (Coordenador), pelo Procurador Regional da República 

José Elaeres e pelos Procuradores da República Bruno de Acioli e José Alfredo.

Posteriormente,  houve o ingresso da Procuradora Regional da República Raquel 

Branquinho  (Portaria  2ª  Câmara  nº  24,  de  14  de  novembro  de  2011)  e,  mais 

recentemente, os colegas Paulo Galvão e Karen Khan passaram a integrar o GT.

Como providência  inicial  foi  aberto  o  Procedimento  n.º  1.00.000.015305/2011-21 

para documentar as atividades do GT.
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O objetivo traçado pelo GT foi estimular a atuação do Ministério Público Federal –  

MPF na área de crimes econômicos. Para tanto, foi estabelecida uma parceria, após 

reunião com o Ministro de Estado Jorge Hage, com a Controladoria-Geral da União 

– CGU.

O modelo de trabalho definido pelo GT tem duas vertentes:

a) cruzamento da execução dos convênios/termos de parceria/contratos firmados 

pelos Ministérios da Saúde, Educação e Esportes com as emendas parlamentares, 

tendo como corte temporal a partir de 2009; e

b) a partir de trilhas existentes no âmbito da CGU, levantamento de dados, dentro  

do Comprasnet, aptos a indicar potenciais delitos.

Em relação ao primeiro item, já foram expedidos e respondidos os ofícios enviados 

aos  Ministérios  da  Saúde,  Educação  e  Esportes.  As  respostas  estão  sendo 

gravadas  em  mídia,  com  código  de  segurança,  pela  Assessoria  de  Análise  e 

Pesquisa da PR/DF – ASSPA/PRDF.

Concluído esse trabalho, os dados serão enviados à CGU que, após receber a base 

de dados das emendas, fará o cruzamento proposto.

Nessa  linha,  já  foram  enviados  ofícios  ao  Senado  Federal  e  à  Câmara  dos 

Deputados,  por  meio  do  Subprocurador-Geral  da  República  Eugênio  Aragão, 

Coordenador  de  Grupo  instituído  pelo  Procurador-Geral  da  República  para 

intermediar o relacionamento institucional entre o MPF e o Congresso Nacional.

Apesar  do  tempo  decorrido,  os  ofícios  não  foram  respondidos,  ensejando  sua 

reiteração.

A  conclusão  do  item  a,  portanto,  depende  do  envio  dos  dados  solicitados  ao 

Congresso Nacional.

Sobre  o  item  b,  foram  definidas  seis  trilhas:  vínculo  societário  entre  licitantes;  

possibilidade de competição em inexigibilidades; licitantes com o mesmo endereço; 

pregões onde a melhor proposta não ganhou; EPP ou ME com receita bruta acima 

do limite; e vínculo entre licitante e servidor.

Os dados,  levantados  a  partir  de  2009 e  sem corte  de  Estado/Ministério,  foram 

produzidos pela CGU e enviados ao GT.
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Uma vez apresentados, o GT solicitou que a CGU separasse cada trilha por Estado,  

utilizando um duplo critério: maiores valores envolvidos; e número de ocorrências 

por empresa ou servidor público.

A  CGU  já  enviou  as  planilhas  com  os  critérios  solicitados  e  o  GT  está 

separando/checando os dados para fazer notificações às unidades do MPF para 

que  apurem  os  fatos.  Em  razão  da  grande  quantidade  de  fatos  apontados  na 

pesquisa da CGU, exceto a trilha vínculo entre licitante e servidor, em relação às 

demais serão enviados apenas os casos mais expressivos para não inviabilizar o 

funcionamento das unidades.

Em relação ao item b, o Procurador da República Paulo Galvão está auxiliando o 

GT,  pois  é  o  responsável,  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  no  Distrito 

Federal  –  PR/DF,  pelo  encaminhamento  de  levantamento  semelhante  feito  pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU.

O levantamento do TCU, que está sendo checado pela Assessoria de Análise e 

Pesquisa da Procuradoria Geral  da República – ASSPA/PGR, será agregado ao 

trabalho em curso do GT para otimização do resultado.

Além das duas metas acima elencadas, o GT, por meio de seus membros Augusto  

Aras e Bruno Acioli, apresentou-se no XI Encontro Nacional Criminal, tratando do 

tema  “Crimes  contra  a  Economia.”, oportunidade  em  que  foi  elaborado  um 

minucioso exame sobre os problemas detectados e oferecida sugestão para o seu 

enfrentamento e solução.

Por fim, o GT, em reunião com o Ministro Jorge Hage, comprometeu-se a formular 

representação  perante  os  órgãos  de  controle  contra  a  deficiência  estrutural  e 

sistêmica  do  CADE,  que  tem  ocasionado  a  prescrição  em  diversos  processos 

administrativos. A minuta está sendo elaborada pelo Coordenador do GT, tendo em 

vista sua experiência no âmbito do CADE. 

Em  que  pese  o  mandato  do  GT  encerrar-se  apenas  em  outubro  desse  ano,  o 

presente relatório tem por objetivo apresentar um balanço dos trabalhos em curso 

em razão do fim do mandato da atual composição da 2ª CCR, responsável por sua 

constituição. 
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No ensejo, a par do agradecimento dos integrantes do GT pela confiança que lhes 

foi  depositada  por  essa  egrégia  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão, 

apresentamos votos de congratulações aos seus eminentes integrantes pela gestão 

profícua,  competente  e  eficiente  que  enobrece  o  Ministério  Público  Federal  e 

contribui para o aprimoramento das nossas instituições democráticas.

6.1.5. Grupo de Trabalho de Combate à Lavagem de Dinheiro
Dedica-se aos temas de lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro, 

tendo como funções prestar apoio às atividades de investigação e persecução penal 

desenvolvidas pelo Ministério Público Federal e promover a articulação interna e 

externa, dentro dos sistemas nacional e internacional antilavagem de dinheiro. O GT 

atuou intensamente entre maio de 2010 e maio de 2012. Entre suas ações, no ano 

de 2010 seus membros participaram de diversas  atividades do Grupo de Ação 

Financeira  (GAFI),  reunindo-se  com  o  Conselho  de  Controle  das  Atividades 

Financeiras –  COAF, o representante do organismo no país, tendo participado da 

avaliação  do  Brasil  em  relação  ao  quadro  legislativo,  ao  sistema  jurídico,  ao 

treinamento de agentes, à situação das investigações, aos processos judiciais e ao 

quadro estatístico relativos à lavagem de dinheiro, inclusive comparecendo a duas 

reuniões internacionais, uma em Paris e outra em Amsterdã. Participou também de 

reuniões promovidas pela Estratégia Nacional contra a Corrupção e a Lavagem de 

Dinheiro (Enccla), discutindo e deliberando sobre assuntos como acompanhamento 

e elaboração de projetos de lei  relativos ao temas em foco,  análise de risco de 

corrupção em licitações da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 

2016,  com  ênfase  na  formação  de  cartéis,  identificação  de  dificuldades  e 

vulnerabilidades  no  rastreamento  de  recursos  no  Sistema  Financeiro  visando  à 

proposição  de  soluções,  disponibilização  e  disseminação  da  tecnologia  da 

informação para análise de extratos de quebra de sigilo bancário, proposição de 

prioridades futuras e participação do projeto de reformulação do Programa Nacional 

de Capacitação em Lavagem de Dinheiro. Em 2010 e 2011 reuniu-se também com 

o Conselho de Controle das Atividades financeiras – COAF e com a Assessoria de 
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Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal – ASSPA para tratar de melhores 

práticas para a utilização de informações e de inteligência financeira , inclusive com 

a  participação  de  representantes  do  Banco  Central,  da  Superintendência  de 

Seguros Privados – Susep e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, tendo-se 

chegado ao formato final do Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) eletrônico e 

posteriormente  ao  acerto  da  remessa  pelo  COAF  desses  Relatórios  para 

processamento pela ASSPA, visando subsidiar o trabalho dos membros em relação 

aos crimes de lavagem de dinheiro,  contra  o Sistema Financeiro  Nacional  e  de 

corrupção. Em parceria com a Assessoria de Cooperação Jurídica Internacional do 

Ministério  Público  Federal  –  ASCJI  promoveu  palestras,  das  quais  participaram 

técnicos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional – 

DRCI, de Delegados da Polícia Federal e de palestrantes da Colômbia, dos Estados 

Unidos da América e de Portugal,  dentro do eixo temático “Cooperação Jurídica 

Internacional”. Ampliou também as informações em sua página na Internet, incluindo 

o resultado de  todos os trabalhos e um novo item, o “Guia Prático de Prevenção, 

Detecção  e  Repressão  ao  Financiamento  do  Terrorismo”,  elaborado  pela 

Organização dos Estados Americanos – OEA, bem como também disponibilizou a 

página do GT em espanhol.

Reunião de 03 de setembro de 2012
Na reunião de  03 de  setembro  de  2012,  deliberou-se  o  seguinte  em relação  à 

atuação do Grupo de Trabalho: 

(a) o Grupo de Trabalho terá como atribuição exclusiva os crime de lavagem 

de  dinheiro,  considerando-se  os  delitos  antecedentes,  excluindo-se  do 

escopo os crimes contra o Sistema Financeiro;

(b) o Grupo de Trabalho apresentará protótipo de planejamento de atuação 

global,  com plano de trabalho e cronograma de trabalho no “XII  Encontro 

Nacional da 2ª Câmara”, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de setembro, em 

Gramado/RS,  que  deverá  ser  discutido  com  os  demais  participantes, 

apresentando-se plano definitivo até o dia 03 de outubro de 2012;

(c) sugestões de escopo de atuação:
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• promover  a  alimentação  dos  dados  do  Grupo  de  Ação  Financeira 

Internacional  (GAFI),  por meio da instituição de um formulário a ser 

completado;

• aprimorar  o  registro  dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  no  sistema 

Único;

• aprimorar os sistemas de informações eletrônicas;

• promover o acompanhamento da atuação no plano internacional;

• formular métodos para melhoria das estatísticas de acompanhamento;

• elaborar estudos sobre crime antecedente, à luz da Lei nº 12.683/12, 

que altera a Lei nº 9.613/98;

• realizar  estudo  das  metas  da  Estratégia  Nacional  de  Combate  à 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), no que dizem respeito 

ao Ministério Público Federal;

• promover  a  disseminação  da  cultura  de  denúncia  por  lavagem  de 

dinheiro;

• estimular  os  membros  a  concomitantemente  iniciar  a  apuração  da 

lavagem de dinheiro;

• promover  uma  palestra  sobre  o  que  fazer  com  os  Relatórios  de 

Inteligência Financeira (RIF), do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras – COAF, em relação aos crimes de lavagem de dinheiro;

• elaborar Manual de Atuação a partir do uso dos RIF;

• conversar com o Departamento de Polícia  Federal em relação ao baixo 

número de investigações relativas à lavagem de dinheiro;

• consultar  as  unidades  do  Ministério  Público  Federal  sobre  a 

conveniência de manter conexão ;

• verificar como utilizar os RIF para encontrar o crime antecedente;

• verificar  como  utilizar  as  folhas  de  antecedentes  das  Secretarias  de 

Segurança Pública estaduais no enfrentamento aos crimes de lavagem 

de dinheiro;
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• verificar as razões do grande número de prescrições relativas aos crimes 

de lavagem de dinheiro;

• propor uma estrutura básica para investigação dos crimes de lavagem 

de  dinheiro,  inclusive  com o  financiamento  de  bens  aos  órgãos de 

investigação (hardware,  softwares,  implementação  de  laboratório  de 

lavagem de dinheiro etc.);

• discutir a elaboração do Roteiro de Atuação, com metodologia clara de 

trabalho, para enfrentamento aos crimes de lavagem de dinheiro;

• manter sempre atualizada a página do Grupo de Trabalho, verificando-

se as informações que devem ser divulgadas.

Nessa mesa ocasião, o GTLD reuniu-se com o GT sobre Crimes contra o Sistema 

Financeiro, tendo-se verificado a necessidade de definir um plano de trabalho para 

incrementar o enfrentamento do crime de lavagem de dinheiro em todo o país. Foi 

também sugerida a instalação de laboratório  de tecnologia contra  a lavagem de 

dinheiro no MPF, nos moldes do Lab-LD, e a especialização de ofícios. O Lab-LD é  

uma tecnologia que permite a reunião de informações sobre crimes de lavagem de 

dinheiro, por meio da análise de grande volume de informações bancárias e fiscais. 

O grupo de trabalho deverá apresentar o protótipo do seu plano de trabalho no “XII 

Encontro Nacional da 2ª Câmara”, de forma a permitir a colaboração de membros  

do MPF que não façam parte do GT. Deliberou-se também tornar a atuação do 

grupo exclusivamente dedicada aos crimes de lavagem de dinheiro, como forma de 

elevar sua efetividade. 

6.1.6. Grupo de Trabalho de Combate ao Crime de Moeda Falsa
O Grupo de Trabalho de Combate ao Crime de Moeda Falsa teve início a partir de 

atividades desenvolvidas entre a 2ª Câmara, o Banco Central e a Polícia Federal  

para deliberar sobre seu plano de atividades e cronograma de trabalho.

I – INSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO

O Grupo de Trabalho de Combate ao Crime de Moeda Falsa (GT – Moeda Falsa) da 

2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (2ª CCR/MPF), 
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formalmente  instituído  pela  Portaria  2ª  Câmara  14,  de  12  de  abril  de  2011,  é  

composto  pelo  Procurador  Regional  da  República  Carlos  Alberto  Carvalho  de 

Vilhena Coelho (PRR1), Coordenador do Grupo, e pelos Procuradores da República 

Fábio Magrinelli  Coimbra (PR/RJ),  Frederico Pellucci  (PRM/Uberlândia/MG),  João 

Marques  Brandão  Neto  (PRM/Blumenau/SC),  Roberto  Antonio  Dassié  Diana 

(PR/SP) e Samir Nachef (PRM/Arapiraca/AL).

II – ATIVIDADES
Em 11 de maio de 2011, o GT – Moeda Falsa se reuniu pela primeira vez e fixou as 

seguintes metas a serem cumpridas:

• Perfil de atuação do GT – Moeda Falsa;

• GT como grupo de auxílio e não de cobrança de colegas;

• Incentivar a articulação estatal PF–Bacen–MPF: não ser articulação só “de 

cabeça”, mas sim de “braços e pernas”, com a devida descentralização, em 

cada unidade;

• Aprender com a experiência;

• Evitar equívocos ocorridos com a experiência anterior com o sistema antigo 

(CMOF) da PF, que identificava números de série de cédulas;

• Equívocos  do  Tentáculos:  o  sistema  deve  dar  resultado  e  não  ser  mero 

motivo de arquivamento de IPLs;

• Acompanhamento  do  atual  sistema  da  Polícia  Federal  (SISCOM),  que 

identifica família de cédulas;

• Marcar solicitação de apresentação do sistema e concessão de senhas;

• Garantir acesso institucional, preferencialmente, via ASSPA;

• Verificar  quais  são  os  ganhos  para  responsabilização  das  quadrilhas  já 

descobertas e quais as ferramentas para fins de identificação de quadrilhas 

desconhecidas;

• Vantagens e desvantagens de não abrir todos os dados de identificação da 

“família de cédulas” no processo;

• Seminário sobre Moeda Falsa;
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• Projeto encaminhado e aprovado pela ESMPU;

• Falta definir participantes etc.;

• Conhecimento do fenômeno criminoso x conhecimento estatal;

• Comparar “estoque” do Bacen com os dados seguintes: 

O que chega para a Polícia?

Quantos casos não são instaurados IPLs? 

Obter dados da Febraban.

• Dados internos do MPF, via STI/Único: totais de PI/PICs, IPLs, denúncias,  

arquivamentos, recursos do MPF, divididos por Estado;

• Conhecimento do fenômeno criminoso;

• Obter  com  a  PF,  Bacen  e  Febraban  informações  sobre  as  praças  de 

falsificação (nacional e no exterior) e praças de desova;

• Rotas de transporte de moeda falsa entre praças de falsificação e de desova;

• Pontos de entrada em território nacional das falsificações estrangeiras;

• Conversar  com representantes  dos países afetados  pelas  falsificações  de 

reais (América do Sul, especificamente Mercosul);

• Informação  aos  membros  do MPF,  municiar  os  colegas  com informações 

gerais e fontes de informações para permitir um melhor processo decisório 

nas atuações em casos concretos;

• Conhecer o perfil  do falsificador:  Solitários, Pequenas quadrilhas, Grandes 

quadrilhas;

• Relacionamentos com outros delitos;

• Falsificadores, transportadores e distribuidores;

• Conhecimento sobre as perspectivas futuras para o crime (conhecer melhor a 

realidade do crime e não somente a realidade das apurações);

• Verificar se há estudos do Bacen ou PF sobre a perspectiva de crescimento 

do  crime  em  decorrência  do  crescimento  econômico  brasileiro  e  futuros 

grandes eventos (Copa, Olimpíada etc.):
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Nos  últimos  anos,  qual  o  percentual  de  falsificação  em  relação  à  base  

monetária em papel moeda?

Há projeção futura?

Há divisão por praça?

Outras informações pertinentes.

• Contribuir para um resultado judicial adequado;

• Conscientização  da  gravidade  do  delito:  Bacen  prontificou-se  a  fornecer 

estudos e pareceres. Obter o material e divulgar aos colegas;

• Aprimoramento da normatização;

• Analisar e sugerir eventuais alterações dos normativos do MPF, da PF e do 

Bacen, bem como de termos de acordo entre as instituições;

• Prevenção;

• Melhorar segurança das notas;

• Conscientização do cidadão.

Em 9 de junho de 2011, o GT – Moeda Falsa se reuniu pela segunda vez, agora 

com representantes da Polícia Federal (PF) e do Banco Central do Brasil (Bacen), e 

assistiu às exposições das duas instituições, sobre a situação atual da investigação 

do crime de moeda falsa, os sistemas de TI e técnicas de associação de cédulas, a 

nova metodologia proposta, a Operação Moeda Falsa, o Sistema de Combate de 

Contrafação de Moeda (SISCOM) e a falsificação de cédulas no Brasil.  Por fim,  

esboçou o cronograma do Seminário Internacional sobre o Combate ao Crime de 

Moeda Falsa.

Em 4 de agosto de 2011, o GT – Moeda Falsa se reuniu pela terceira vez e discutiu 

as exposições realizadas na reunião anterior, analisando o fluxograma sugerido pela 

PF. Em seguida, repensou o cronograma do evento.

Em 26 de setembro de 2011, o GT – Moeda Falsa se reuniu pela quarta vez, agora  

com os membros da 2ª CCR/MPF, com o fim de apresentar-lhes a versão do Grupo 

a partir do fluxograma da PF. A nova versão do documento foi aprovada. Por último,  

o Grupo refletiu sobre o manual para a conclusão dos trabalhos, de que fará parte 

relatório do Bacen sobre a gravidade do delito, bem como sobre oficiar os membros 
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do MPF solicitando que alimentem melhor o Sistema Único, antes e depois, se for o 

caso, da implantação do Projeto SIMCOM da PF.

Nos dias 10 e 11 de novembro de 2011, na cidade de São Paulo-SP, foi realizado o 

Seminário Internacional “O combate ao crime de moeda falsa, perspectivas com o 

fortalecimento do real e novas técnicas de investigação”, uma das metas do GT – 

Moeda Falsa,  com a participação de palestrantes  nacionais e estrangeiros  e de 

público restrito a membros do MPF e da Magistratura Federal e a integrantes da PF 

e do Bacen.

Na ocasião, foi assinada a Carta de São Paulo, por meio da qual as três instituições 

(MPF, PF e Bacen) manifestaram publicamente ao todo oito intenções.

No XI Encontro Nacional da 2ª CCR/MPF, o GT – Moeda Falsa se apresentou e 

teceu algumas considerações sobre o trabalho até então desenvolvido.

Em 26 de janeiro de 2012, o GT – Moeda Falsa se reuniu pela quinta vez e propôs 

que  a  Secretaria  de  Acompanhamento  Documental  e  Processual  (SADP)  da 

Procuradoria-Geral da República levantasse o quantitativo de processos envolvendo 

o crime de moeda falsa, nas unidades do MPF em primeiro grau (PRs e PRMs), nos 

últimos cinco anos. Para tanto, contatou o órgão, por meio do Ofício 017 – GT-MF, 

de 31 de janeiro de 2012, o qual respondeu, por meio do Ofício nº 03/2012 – SADP,  

de 17 de fevereiro de 2012, ao qual anexou a Nota Técnica nº 02/2012 – SADP,  

com os dados requeridos.

Propôs ainda que o fluxograma apresentado pela PF, com as devidas alterações 

sugeridas pelo GT – Moeda Falsa e aprovadas pela 2ª CCR/MPF, fosse por ela 

disponibilizado a todos os membros do MPF, o que foi  feito,  por meio do Ofício-

Circular 2ª CCR nº 006/2012 , de 7 de fevereiro de 2012, e por correio eletrônico, de 

29 do mesmo mês.  Houve troca de  e-mails,  e  as dúvidas que alguns membros 

manifestaram foram sanadas pelo GT – Moeda Falsa.

Em 11 de abril  de 2012, o GT – Moeda Falsa, representado pelo Procurador da 

República Roberto Antonio Dassié Diana, apresentou diretamente ao plenário na 

segunda parte do evento da 2ª CCR/MPF sobre reforma do Código Penal, proposta 

de alteração legislativa no tocante ao crime de moeda falsa.
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Em razão das dificuldades encontradas para conciliar a agenda dos membros do GT 

– Moeda Falsa entre si e da deles com a da PF e a do Bacen, a reunião conclusiva 

ainda não foi agendada. Vale dizer, falta o Grupo analisar os dados apresentados 

pela SADP,  bem como discutir  as alterações propostas  pelos membros do MPF 

consultados,  e  finalizar  o  fluxograma.  Em seguida,  de  posse  da versão final  do 

fluxograma, falta o Grupo apresentá-lo às duas instituições e concluir as tratativas.

A propósito, também falta o GT – Moeda Falsa, por intermédio da 2ª CCR/MPF, 

conforme acordado com a Coordenadora,  divulgar a todos os membros do MPF 

material disponibilizado pelo Bacen, incluindo panfletos sobre “como ver se é Real”.

III – METAS PLANEJADAS E ALCANÇADAS
Em suma, as metas planejadas e alcançadas foram as seguintes:

Perfil de atuação do GT – Moeda Falsa;

Aprender com a experiência;

Acompanhamento  do  atual  sistema  da  Polícia  Federal  (SISCOM),  que  identifica 

família de cédulas;

Seminário sobre Moeda Falsa;

Conhecimento do fenômeno criminoso x conhecimento estatal;

Aprimoramento da normatização; e

Prevenção.

IV – METAS PENDENTES
Estão pendentes, até o presente mês, as seguintes metas:

Conhecimento do fenômeno criminoso x conhecimento estatal;

Falta somente obter dados da Febraban.

Conhecimento do fenômeno criminoso;

Conhecer o perfil do falsificador;

Conhecimento  sobre  as  perspectivas  futuras  para  o  crime  (conhecer  melhor  a 

realidade do crime e não somente a realidade das apurações); e

Contribuir para um resultado judicial adequado.

Em  27  de  fevereiro  de  2012,  integrantes  do  GT-Moeda  Falsa  estiveram  na  2ª 

Câmara para tratar da consolidação do fluxograma de combate ao crime de moeda 
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falsa:  O Procurador Regional  da República da 1ª Região Carlos Vilhena Coelho, 

Coordenador do GT, e o Procurador da República no Rio de Janeiro Fábio Magrinelli  

Coimbra,  integrantes  do  GT  de  combate  ao  crime  de  moeda  falsa,  estiveram 

presentes  na 040ª  Sessão  de Coordenação  da 2ª  Câmara,  realizada em 27 de 

fevereiro de 2012, para tratar do fluxograma de combate ao crime de contrafação de 

moeda.

No encontro,  os membros do GT enfatizaram a importância da contribuição dos 

membros para a consolidação do fluxograma, apresentando críticas e sugestões 

solicitadas  por  meio  de ofício  circular  dirigido  aos  Coordenadores  Criminais  das 

unidades do Ministério Público Federal em todo o país. Essa colaboração tem como 

objetivo definir  a  posição do MPF acerca de temas controvertidos,  presentes  na 

minuta de fluxograma que foi anexa ao referido ofício circular. Dada a importância 

do assunto, a 2ª CCR reiterou por meio eletrônico o pedido de resposta nos dias 28 

de fevereiro, 01 e 02 de março.

Na 059ª Sessão de Coordenação, de 17 de dezembro de 2012, os membros da 2ª 

Câmara,  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge,  Coordenadora,  os titulares,  Dr.  José 

Bonifácio Borges de Andrada e Dr. Oswaldo José Barbosa Silva, os suplentes Dr. 

Carlos  Alberto  Carvalho  de  Vilhena  Coelho,  também Coordenador  do  Grupo  de 

Trabalho sobre Crime de Moeda Falsa, Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré e Dra.  

Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen,  reuniram-se  com os  integrantes  do  GT,  Dr. 

Fábio Magrinelli Coimbra, da PR/RJ, Dr. Roberto Antonio Dassié Diana, da PR/SP, e 

Dr. Samir Nachef, da PRM Irecê/Ba, tendo sido exposto o que segue:

Dr. Carlos Vilhena: Propôs a reunião para manter o GT vivo e em operação, por conta do voto  

pela sua extinção durante o “XII Encontro Nacional da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão”, 

ocorrido  nos dias  19,  20  e  21 de novembro de 2012,  em Brasília/DF. Lamentou o pouco 

interesse dos  membros  no encontro  temático  de São  Paulo  e  comentou sobre  casos  de 

recusa no recebimento de cédulas de cem reais, como no Paraná. No momento, tem três  

propostas a apresentar: 1ª: dar um xeque-mate Polícia Federal e no Banco Central em razão 

de  protocolo  de  atuação  conjunta,  sem participação  do  MPF.  Pelo  que  sabe,  até  hoje  o  

protocolo entre ambos os órgãos não foi mostrado ao MPF; a Polícia Federal acha que foi  

Relatorio de Atividades 2012.odt       
37



2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012

assinado, que está no gabinete do Ministro da Justiça ou do Diretor-Geral da Polícia Federal.  

Se for para atuação conjunta com o MPF esses órgãos terão que se manifestar nesse sentido,  

sem se isolar no desenvolvimento dos trabalhos; 2º Fechar o Roteiro de Atuação – Crime de  

Moeda Falsa, um projeto a concluir no próximo ano (2013). Não daria para o GT fazer um 

encontro sobre os grandes eventos que ocorrerão no Brasil, mas a Câmara poderia fazer um  

encontro sobre os grandes eventos agregando todos os GT envolvidos com esses grandes 

eventos. Os Coordenadores dos GT bolariam a programação e a Câmara desenvolveria a 

atividade. 

Dra. Raquel Dodge: Apresentou o exemplo que os planos de trabalho dos GT devem ter, em  

conformidade  com  o  modelo  apresentado  no  Roteiro  dos  Trabalhos  do  “XII  Encontro 

Nacional”,  do  GT  sobre  Violação  de  Direitos  indígenas,  com  o  objetivo  de  aumentar  a  

efetividade da persecução penal.

Dr. Carlos Cazarré: Reforçou a questão do cumprimento dos prazos.

Dr. Antônio Dassié: Comentou que o GT deu um voto de confiança à Polícia Federal, que foi 

rompida quando ela passou a ter  total  controle sobre o assunto,  isolando-se junto com o  

Banco Central  no  desenvolvimento  dos trabalhos.  Quando vê a questão com os grandes  

grupos criminosos, vê a questão das drogas, pois a pequena droga não é do MPF enquanto a  

pequena moeda é. Comentou a questão da atuação, respeitando a independência funcional  

dos colegas.

Dra. Raquel Dodge: Exortou à conclusão do plano de trabalho, trazendo-o para homologação  

da  Câmara.  Comentou  a  questão  orçamentária,  com  previsão  para  investimentos  nas 

atividades,  solicitando  o  encaminhamento  das  propostas  de  eventos,  contendo  seu 

dimensionamento. Comentou sobre a realização do Encontro Temático Criminal da 3ª Região, 

com expedição de ofício comunicando sobre o evento e pedindo sugestões de pauta.

Dr. Carlos Vilhena: O GT apresentará o Plano de Trabalho em 21 de fevereiro de 2013, o qual  

será examinado na Seção de 04 de março, e agradeceu o suporte dado pela 2ª Câmara aos  

trabalhos  do  GT.  Comentou  que não  mais  foi  feito  por  conta  da  “travada”  decorrente  da 

questão da parceria com a Polícia Federal e com o Banco Central, a qual está inoperante. Em  

2013, o GT apresentará o seu roteiro.
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Dra. Raquel Dodge: Comentou que o GT precisa correr com a elaboração, por conta dos 

trâmites técnicos e burocráticos com a Secretaria de Comunicação para a publicação, que  

chega a demorar 40 dias antes da publicação.

GT em fase de elaboração de plano de trabalho para 2013.

6.1.7. Grupo de Trabalho de Recursos Repetitivos
Começou seus trabalhos pela  expedição,  entre  07 e 09 de junho de 2011,   de  

ofícios  aos  Procuradores-Gerais  de  Justiça  dos  estados  federados  e  do  Distrito 

Federal e aos Coordenadores Criminais das Procuradorias Regionais da República 

solicitando  informações  sobre  teses  repetitivas  em  matéria  criminal,  sendo  que 

deveriam ser especificados quais e quantos processos encontravam-se sobrestados 

em correspondência com o disposto no art.  543-C do Código de Processo Civil, 

inclusive com a identificação dos números dos processos e dos nomes das partes 

constantes  nos  autos  que  deram origem aos  sobrestamentos  dos  demais,  bem 

como se houve afetação do tema como repetitivo pelo presidente do Tribunal. No 

momento  encontra-se  em  fase  de  análise  das  informações  sobre  os  Recursos 

Repetitivos  que  se  encontram  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  com  vistas  ao 

estabelecimento  de  estratégias  para  promover  seus  julgamentos  o  mais  breve 

possível, evitando-se a prescrição de um grande número de processos sobrestados 

nos Tribunais Estaduais e nos Tribunais Regionais Federais. 

Grupo  de  Trabalho  sobre  Recursos  Repetitivos  em  Matéria  Penal  sofreu 

reestruturação:  Na  39ª  Sessão  de  Coordenação  a  2ª  Câmara  resolveu  por 

unanimidade sobre a reestruturação do Grupo de Trabalho que cuida da matéria 

“Recursos Repetitivos” (art. 543-C do Código de Processo Civil), de competência do 

Superior Tribunal de Justiça, inclusive atribuindo ao mesmo a incumbência de tratar  

também dos casos da matéria “Repercussão Geral” (arts. 543-A e B do Código de 

Processo Civil), de competência do Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião foram designados os novos integrantes, os quais foram nomeados por 

meio da Portaria 2ª CCR nº 29/2012, a saber: procurador Regional da República 

Carlos  Alberto  Carvalho  de  Vilhena  Coelho  (PRR1)  e  pelos  procuradores  da 
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República Monique Cheker de Souza (PRM Cascavel/PR), Alfredo Carlos Gonzaga 

Falcão Júnior (PRM Petrolina/PE), Nádia Simas Souza (PR/RO), Fernando Zelada 

(PRM  Eunápolis/BA),  Auristela  Oliveira  Reis  (PR/BA),  André  Libonati  (PRM 

Bauru/SP) e Leonardo Luiz de Figueiredo Costa (PRM de Niterói/RJ).

Segundo a mesma Portaria, o GT traçaria metas para o ano de 2012, submetendo-

as à aprovação da 2ª Câmara. 
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ATA DAS REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO DE RECURSOS REPETITIVOS 
DA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO – 2012

Grupo formado em 16/09/2011 através da Portaria 2CCR n. 20/2011:
13.Dr. Marcelo Antônio Ceará Serra Azul (coordenador – PRR1)
14.Dra. Adriana Costa Brockes (PRR1)
15.Dra. Laula Noeme dos Santos (PRR3)

Grupo formado em 03/02/2012 através da Portaria 2CCR n. 29/2012:

16.Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho (PRR1)
17.Dr. Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior (PRM de Caruarú/PE)
18.Dra. Nádia Simas Souza (PR/TO)
19.Dr. Fernando Zelada (PRM de Eunápolis/BA)
20.Dra. Auristela Oliveira Reis (PR/BA) –  solicitou desligamento em abril de  

2012
21.Dr. André Libonati (PRM de Bauru/SP) – solicitou desligamento em agosto  

de 2012
22.Dr.  Leonardo  Luiz  de  Figueiredo  Costa  (PRM  de  Niterói/RJ)  –  solicitou 

desligamento em junho de 2012
23.Dra. Monique Cheker (PRM de Angra dos Reis/RJ)

Integrantes a partir de 30 de abril de 2012 – Portaria n. 35, de 30 de abril de 
2012:

24.Dra. Ana Fabiola de Azevedo Ferreira (PR/AM)
25.Dra. Natália Lourenço Soares (PRM/Imperatriz/MA)

Temas:

Preto – INSTITUCIONAL 
Vermelho – URGENTE 
Rosa – RELEVANTE 
Verde – REQUERIMENTO/MONITORAMENTO 
Azul – PROPOSITURA FUTURA

1 Comparecimento nas reuniões  Em 30/03/2012: 

-  Em  reunião  virtual  realizada  em  30/3/012, 
compareceram:  Dr.  Alfredo  Carlos  Gonzaga 
Falcão  Júnior  (PRM  de  Petrolina/PE),  Dra. 
Nádia  Simas  Souza  (PR/RO),  Dr.  Fernando 
Zelada (PRM de Eunápolis/BA) e Dra. Monique 
Cheker (PRM de Cascavel/PR).
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Em 30/04/2012:

-  Em  reunião  presencial  realizada  com  a 
Coordenadora  da  2CCR,  Dra.  Raquel  Dodge, 
compareceram Dr. Alfredo Falcão Júnior e Dra. 
Monique Cheker.

Em 04/06/2012

-   Em  reunião  presencial,  compareceram:  Dr. 
Alfredo  Falcão  Júnior,  Dra.  Ana  Fabíola  de 
Azevedo  Ferreira,  Dra.  Monique  Cheker,  Dra. 
Nádia  Simas  Souza  e  Dra.  Natália  Lourenço 
Soares. A Dra. Raquel Dodge abriu os trabalhos 
e  pontuou  que  o  próprio  CNJ  solicita 
informações  sobre  o  julgamento  de 
determinados  temas  que  estejam  mais  em 
atraso.  A  coordenadora  irá  expedir  ofício  à 
2CCR para solicitar a inclusão do Dr. Marcelo 
Serra Azul no GT. 

Em 06/09/2012

-  Em reunião  presencial,  compareceram:  Dra. 
Ana Fabíola de Azevedo Ferreira, Dra. Monique 
Cheker, Dra. Nádia Simas Souza e Dra. Natália 
Lourenço Soares. 

 Em 14/11/2012:

- 

2 Redação de nota após reunião 
para divulgação

 Em 04/06/2012: Dra. Monique Cheker

 Em 06/09/2012: Dra. Ana Fabiola Ferreira

 Em 14/11/2012:

3 Programação de reuniões  Em 06/09/2012:

-  Verificar  com os demais  membros  do GT a 
possibilidade  de  reuniões  entre  os  dias:  12-
14/11, 10-14/12, 14-18/01, 4-8/03 e 8-12/4
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-  Para  a  próxima reunião,  o  GT-RR irá  tentar 
agendar  uma  visita  à  Seção  de  Controle  de 
Matéria Repetitiva, em especial para verificar as 
questões  de  autuação  e  o  “sistema 
informatizado específico para acompanhamento 
das repetições”.

4 Criação de e-mail de grupo 
para o GT-RR

Em 30/04/2012:  O e-mail  de grupo foi alterado 
para: gtrr-2ccr@listas.mpf. gov.br. 

- O e-mail se tornou ativo em 16/05/12

- o  e-mail em agosto de 2012 foi alterado para 
2ccr_gtrr@listas.mpf.gov.br
 

5 Senha de acesso ao andamento 
processual no sítio eletrônico 

do STJ

Em 30/04/2012:

- Quanto ao sítio eletrônico do STJ, o  e-mail é 
2accr_repetitivo@pgr.mpf.gov.br e  a  senha  é 
2accr (em anexo, a lista atualizada de recursos 
do sistema  push). Incluir os recursos a serem 
julgados pelo STJ como repetitivos no push da 
2CCR.

6 Escolha da coordenação Em 30/04/2012:

-  A  Dra.  Monique  Cheker  foi  nomeada 
coordenadora  e  o  Dr.  Alfredo  Falcão  foi 
nomeado como Vice-coordenador.

7 Criação de senha 
para acesso ao e-proc

Em 02/05/2012:

- Atendido em 5/8/2012 6:39 PM em mensagem 
de 'Pedro Bezerra'.  Temos que verificar  como 
se  dará o controle e acesso ao  e-proc do STJ 
(questões de segurança).

Em 04/06/2012:
- Ficou acordado que a senha ficaria limitada à 
coordenadora e vice-coordenador.

8 Manual de atuação para o GT-
RR

 Em 30/04/2012:

26.Para se adotar uma postura uniforme na 

mailto:2accr_repetitivo@pgr.mpf.gov.br
mailto:2ccr_gtrr@listas.mpf.gov.br
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atuação  dos  Recurso  Repetitivos,  ficou 
decidido que iria se expedir ofício ao STJ 
com  perguntas  acerca  do  trâmite  dos 
recursos  repetitivos. Desde  que  o 
Recurso  Especial  representativo  da 
controvérsia entra no STJ, ele recebe um 
número  próprio  e  é  distribuído.  O 
processo  é  concluso  ao  MPF  onde 
recebe  o  primeiro  parecer.  O  conteúdo 
desse primeiro parecer é variado. Uns se 
manifestam  no  mérito  e  outros  se 
manifestam  preliminarmente  sobre  a 
afetação como repetitivo e, também, no 
mérito.  O feito é concluso ao relator da 
Turma que pode afetar o seu julgamento 
à Terceira Seção do STJ, onde recebe o 
segundo parecer do MPF. A Resolução 
n. 8 de 2008 é muito genérica. 

-  Após  a  vinda  dessas  respostas,  as  quais 
permitirão um maior controle sobre a existência 
de  Recursos  Repetitivos  (até  mesmo 
anteriormente  à  remessa  ao  MPF  para  o 
primeiro  parecer),  será  criado  um  canal  de 
comunicação  com  os  Subprocuradores-Gerais 
da República e com os MPs estaduais, inclusive 
com realização de audiências públicas.

 Em 02/05/2012:

-  Requerimento feito à Coordenação da 2CCR, 
através  do  ofício  n.  820/2012/PRM-Cascavel/ 
TO, que solicitou as informações lá constantes 
através do ofício n. 205E/2012.

 Em 04/06/2012:

-  Segundo informação da Cláudia,  o ofício  ao 
STJ  ainda  não  tinha  sido  respondido.  O  Dr. 
Marcelo  sugeriu  que  as  matérias  de  mais 
repetição mereçam atenção dos colegas. O GT 
decidiu por expedir  ofícios aos coordenadores 
criminais  para  que  questionem os  colegas de 
primeiro  grau  a  ocorrência  daquela  repetição. 
Por enquanto, decidiu-se que a medida iria ficar 
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limitada  ao  MPF.  Após,  com  os  resultados, 
pode ser estendida aos MPs estaduais. 

 Em 15/06/2012:

- A solicitação de pesquisa foi feita através do 
Ofício n. 1035/2012/PRM-CASCAVEL. 

 Em 06/09/2012:

-  Para  possibilitar  a  elaboração  do  manual  e 
melhor  conhecimento  das  normas  sobre 
Recursos  Repetitivos,  deliberou-se  pela 
expedição de ofícios aos TRFs e aos TJs para 
que  remetam  cópia  das  regulamentações 
sobre Recursos Repetitivos e informem: 

1) qual o órgão deste Tribunal responsável por 
admitir  um  ou  mais  recursos  especiais 
representativos  da  controvérsia  para 
encaminhamento  ao STJ?  2)  se  existe  algum 
controle ou sistema implementado ou em fase 
de  implementação  para  identificar,  dentre  os 
recurso  especiais  sujeitos  ao  juízo  de 
admissibilidade, quais possuem tese idêntica ao 
representativo  da  controvérsia  submetido  ao 
STJ? 3) qual o procedimento adotado por este 
Tribunal  após  o  recebimento  de  ofício 
encaminhamento  pelo  STJ  determinando  o 
sobrestamento  dos  recursos  especiais  que 
versem sobre idêntica questão de direito?  4) se 
após o sobrestamento dos recursos especiais, 
há  atualização  no  andamento  processual  em 
página  eletrônica  do  Tribunal?  5)  quando  e 
como é feita a comunicação de sobrestamento 
dos  recursos  especiais  ao  Ministério  Público 
local?  6)  se  há  alguma  local  específico  em 
página eletrônica do Tribunal onde se possibilite 
a  consulta  à  relação  dos  recursos  especiais 
sobrestados em razão da existência de recurso 
especial representativo da controvérsia? 

-  Renovar  ofício  ao  STJ  com  os  seguintes 
questionamentos:  tendo em vista o ofício SOJ 
n. 40/2012,  solicitar as seguintes informações: 
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1)  após  recebido  pela  Coordenadoria  de 
Registro e de Autuação, em relação ao que foi 
dito de que “Deslocado ao Gabinete do Ministro 
Relator,  o recurso especial  será destacado de 
forma  diferenciada  dos  demais”,  pergunta-se: 
como ocorre esse destaque (ex.  Indicação no 
sistema,  de  forma  escrita  ou  cor  diferenciada 
etc.)? 

- Oficiar os gabinetes da 5a e 6a turmas do STJ 
com o fim de obter as seguintes informações: 
após o Recurso representativo da controvérsia 
adentrar no Gabinete da Turma, quantas vezes 
e  em  quais  momentos  o  Ministério  Público 
Federal é intimado para se manifestar?

 Em 14/11/2012: 

-  Apresentar  os  escritos  iniciais  e  dividir  as 
tarefas entre os membros do GT-RR. 

9 Adoção da nomenclatura de 
“Recursos Repetitivos” no 

ÚNICO

 Em 01/03/2012:

-  A  Dra.  Monique remeteu  mensagem para  a 
Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen 
solicitando informações acerca da existência de 
nomenclatura  de  “Recursos  Repetitivos”  no 
ÚNICO. Houve a seguinte resposta: 

Vou colocar isso na reunião do UNICO amanhã.  
Mas creio que  não seria necessário uma aba  
própria, bastaria que o RESP quando entrasse  
na PGR/STJ fosse registrado como tal  (lembro 
que as PRRs e a PGR ainda não têm o UNICO  
judicial,  amanhã,  justamente,  saberemos  o  
cronograma  desta  parte,  em  Março/Abril,  o  
ÚNICO  administrativo  -  documentos  e  
extrajudicial  -   estará  sendo  implantado  na  
PGR, inclusive na PFDC e nas CCRs).

 Em 30/04/2012:

- E-mail renovado à Dra. Luiza Cristina Fonseca 
Frischeisen  para  saber  da  implantação  do 
ÚNICO na PGR, em especial no que tange ao 
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registro do REsp como Recurso Repetitivo. 

-  A Dra. Luiza Cristina respondeu no seguinte 
sentido:  Teremos  reunião  das  comissões  do  
UNICO  no  dia  02/05  e  analisaremos  o  
cronograma da implantação do UNICO na PGR.  
No  1º  semestre  haverá  a  implementação  da  
parte  do  UNICO  documentos  e  extrajudicial  
(  incluídas  as  CCRs,  PFDC  e  ACJI),  o  
extrajudicial da PGR e das PRRs está previsto  
para  o  2º  semestre.  Maior  detalhamento,  te  
passo depois da reunião.

 Em 04/06/2012: 

-  Para  que  o  requerimento  possa  ser 
acompanhado  oficialmente  pela  Secretaria  da 
2CCR,  a  coordenadora  irá  solicitar  expedição 
de  ofício  ao  coordenador  do  UNICO  com  a 
solicitação supramencionada. 

 Em 15/06/2012:

- A solicitação de pesquisa foi feita através do 
Ofício n. 1036/2012/PRM-CASCAVEL. 

 Em 06/09/2012:

-  O  Ofício  de  Cascavel  gerou  o  ofício 
254E/2012  da  2CCR  que  ainda  não  foi 
respondido.

 Em 28/09/2012:

- Através do memorando n. 208/2012 – SADP, 
foi  informado  que  a  demanda  requerida  pelo 
GT-RR foi incluída no fluxo do Sistema Único. 
Aguarde-se 3 (três) meses,  e espeça-se novo 
ofício. 

10 Separação dos Recursos 
Repetitivos entre os integrantes 

do grupo para elaboração de 
dossiês e pesquisa dos temas 

dos recursos que se encontram 
suspensos

 Em 30/04/2012:

- Não houve recursos para divisão. 

 Em 04/06/2012:
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- Não houve recursos para divisão. 

 Em 06/09/2012:

-  Não foram localizados recursos para divisão 
na lista eletrônica do STJ, mas, sim, nas listas 
encaminhadas pelos TJs e TRFs. 

 Em 14/11/2012:

- A divisão ficou da seguinte forma:

11 Atualização da planilha de 
Recursos Repetitivos

(criação de uma planilha 
eletrônica)

 Em 30/04/2012:

1) Alguns Recursos Especiais,  apesar  de não 
estarem  na  lista  da  2CCR  de  23/02/12  e 
permanecerem no sítio eletrônico do STJ, não 
serão  acompanhados  porque:  (1)  REsp  n. 
1112748  (contrabando  e  descaminho)  já  está 
com trânsito em julgado de 23/11/2009 apesar 
de ainda aparecer no sítio eletrônico do STJ; (2) 
REsp n. 1097042 (violência doméstica): trânsito 
em julgado da decisão em 14/04/2011; (3) REsp 
n.  1110824  (furto):  acórdão  publicado  em 
05/10/2011;  (4)  REsp  n.  1110823  (furto): 
acórdão publicado em 05/10/2011; (5) REsp n. 
1107314 (atentado violento ao pudor): acórdão 
publicado em 05/10/2011.

2)  Foram  também  retirados  da  lista  de 
acompanhamento  do  GT-RR:  (1)  REsp  n. 
1.112.326: em 12/03/2012, o ocorreu o trânsito 
em julgado da decisão que deu provimento ao 
Recurso Especial;  (2)  REsp n.  1.103.194:  em 
12/04/2012,  o  processo  foi  recebido  na 
coordenadoria  de  análise  de  matérias  para 
desafetação,  deixando  de  tramitar  sob   o  rito 
previsto no art. 543-C do CPC e Resolução n. 
8/2008; (3) REsp n. 1.157.215: em 25/05/2011, 
transitou  em  julgado  decisão  que  negou 
seguimento  ao Recurso Especial;  (4)  REsp n. 
1.156.308: em 07/11/2011, transitou em julgado 
decisão  que  negou  seguimento  a  Recurso 
Especial;  (5)  REsp  1112326  (corrupção  de 
menor): trânsito em julgado em 12/03/2012; (6) 
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REsp n. 1127954 (corrupção de menor): trânsito 
em julgado em 07/03/2012; 

3) Serão mantidos sob o acompanhamento até 
o  trânsito  em  julgado:  (1)  REsp  n.  1111566: 
julgamento que negou provimento  ao Recurso 
em  28/03/2012;  (2)  REsp  n.  1117073: 
julgamento que deu provimento ao Recurso em 
26/10/2011; (3) REsp n. 1117068:   julgamento 
que deu provimento ao Recurso em 26/10/2011; 
(4)  REsp  n.  1176264:  julgamento  que  deu 
provimento  ao  Recurso  em  14/03/2012;  (5) 
REsp  n.  1166251:   julgamento  que  deu 
provimento ao Recurso em 14/03/2012.

4)  Os  Recursos  Especiais  n.  1.162.006, 
1.133.985, 1.128.877 e  1.133.737 constam na 
lista  da  2CCR  com  movimentação,  mas  não 
estão  listados  no  sítio  eletrônico  do  STJ. 
Desses,  apenas  os  três  primeiros  possuiriam 
andamento apto a ser acompanhado pelo GT-
RR.

Contudo,  conforme  mensagem  eletrônica 
remetida  pela  Cláudia  Roque  ao  GT-RR  em 
5/15/2012 7:05 PM, os três Recursos “não são 
repetitivos  […]  estavam  na  planilha  por 
informação do GT anterior”.

 Em 04/06/2012:

- Foi verificado novamente o sítio eletrônico do 
STJ  e  não  foram  identificados  Recursos 
Repetitivos com andamento válido. 

 Em 06/09/2012:

- Foi verificado novamente o sítio eletrônico do 
STJ  e  não  foram  identificados  Recursos 
Repetitivos  com  andamento  válido.  Contudo, 
foram  encontrados  recursos  com  andamento 
válido na lista encaminhada pelos TJs e TRFs 
conforme planilha anexa.

 Em 14/11/2012:
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- Verificar outras respostas e atualizar planilha.

12 Monitoramento dos recursos 
que ficam suspensos nos TRFs 

e TJs

 Em 30/04/2012:

- Solicitar que a Cláudia Roque certifique quais 
TRFs  e  TJs  remeteram  as  informações 
solicitadas  pelo  anterior  Coordenador  do  GT-
RR.  Após  a  vinda  dessas  informações,  em 
relação aos que não responderam ou dos quais 
não  se  encontram  as  respostas,  solicitar  a 
expedição de novos ofícios. 

Em 02/05/2012:

-  Requerimento feito à Coordenação da 2CCR 
através do  ofício n. 817/2012/PRM-Cascavel/ 
TO.  Para  organizar  as  respostas  recebidas  e 
não  recebidas,  a  Cláudia  criou  pastas 
estaduais.

 Em 04/06/2012:

- O Dr. Marcelo sugeriu que as pastas estaduais 
sejam  divididas  e  mantidas  de  forma 
permanente entre os integrantes do grupo que 
ficariam  responsáveis  pela  atualização. 
Providência  que  foi  aprovada  pelo  GT.  Os 
membros, no caso de expedição de ofícios, irão 
requerer  a  providência  por  e-mail  à 
coordenadora que encaminhará à 2CCR.   

- Contudo, antes da distribuição das pastas, a 
coordenadora  sugeriu  que  houvesse  uma 
análise  preliminar  de  cada  uma  pelos 
integrantes  do  GT-RR  que  comparecem  à 
reunião. O resultado foi o seguinte:

• Ofícios sem resposta:  AL; BA; CE; MA; 
MG; MS; PA; PB;  PE; PI;  RJ; RO; TO; 
PRR 2;  PRR 3;  TRF 1;  TRF 2;  TRF 3; 
TRF 4; TRF 5. Encaminhamento: expedir 
novos ofícios aos MPs e TJs. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF
(Matéria criminal e controle externo da atividade policial)

• Respostas que mencionam a inexistência 
de  recursos  repetitivos:  AP;  ES. 
Encaminhamento:  enviar  ofício  aos  TJs 
respectivos.

• Respostas que mencionam a inexistência 
de dados sobre recursos repetitivos: AM; 
GO;  RS;  SC;  SP;  PRR  5. 
Encaminhamento:  enviar  ofício  aos  TJs 
respectivos.

• Respostas  incompletas:  SE;  RR. 
Encaminhamento:  será  solicitado,  por 
ofício, o complemento das informações. 

• Resposta  somente  relativa  a  recurso 
extraordinário:  MT.  Encaminhamento: 
reiterar ofício.

• Resposta completa: AC; DF; PR; PRR 4. 
Foram  analisadas  as  respostas  e  não 
identificados  Recursos  Repetitivos  com 
andamento válido.

 Em 15/06/2012:

-  Foram  proferidos  despachos  inaugurais  em 
cada  procedimento  de  acordo  com  as 
conclusões da reunião realizada no dia 04/06 e 
determinada a livre  distribuição dos feitos para 
acompanhamento por cada membro do GT-RR. 
Ademais, foi solicitada a expedição de ofícios à 
2CCR  através  do  ofício  n.  1087/2012/PRM-
CASCAVEL.

 Em 06/09/2012:

- A divisão dos procedimentos foi:

1) Alfredo Falcão: TO/AP/AL
2) Ana Fabíola Ferreira: PRR5, SP e DF
3) Carlos Alberto Vilhena: AM, SE, TRF2
4) Fernando Zelada: MT, TRF4 e AC
5) Nádia Souza: PRR4, PR e MG
6) Marcelo Serra Azul: PA, GO, RJ e RS
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7) Natália Soares: ES, RR e AC

OBS.:  redistribuir  os  procedimentos  do  André 
Libonati (SC, RS e RO)

 Em 14/11/2012:

-  Verificar  os  procedimentos  ainda  não 
remetidos ao GT-RR. 

13 Futura página do GT-RR no site 
da 2ª CCR

 Em 04/06/2012:

- A Dra. Ana Fabiola e a Dra. Natália Soares 
ficaram  responsáveis,  na  próxima  reunião  – 
provavelmente em agosto – por apresentar um 
esboço do menu da futura página do GT-RR. 

 Em 06/09/2012:

- Verificar o andamento da página … 

14 Sistema a ser criado para 
monitorar quantos recursos 

ficam suspensos por conta de 
um tema submetido ao STJ em 
recurso repetitivo. Podemos até 

propor ao CNMP, no futuro, 
algum sistema que faça esse 

serviço e que tenha a adesão de 
todos os MPs e MPF

 Em 04/06/2012:

- Sobrestada a avaliação. 

15 Analise de dois Recursos 
Repetitivos que fugiram do 

procedimento regular de 
julgamento (ambos da Relatoria 

da Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura) 

1) REsp 1110520 
 
Foi submetido à inclusão em pauta em decisão 
publicada no dia  20/09/2012  e julgado no dia 
26/09/2012 (constava da tabela de recursos 
repetitivos do STJ e NÃO do GT-RR): 

Tendo em vista a desnecessidade das medidas  
previstas no caput do art. 2º da Resolução n.º  
8/2008  e, bem assim, no § 2º do art. 543-C, §  
2º  do CPC, determino de imediato a inclusão  
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em pauta,  para  que  seja  decidida  a  questão  
relativa  à  natureza  hedionda  dos  crimes  de  
estupro  e  atentado  violento  ao  pudor  quando  
praticados na forma simples.

2) REsp 1193196

Foi submetido à inclusão em pauta em decisão 
publicada no dia  11/09/2012  e julgado no dia 
26/09/2012,  sendo que não constava (e não 
consta  até  pesquisa  realizada  no  dia 
12/11/2012) na tabela de recursos repetitivos 
do STJ, mas SIM da tabela do GT-RR:

Tendo em vista a desnecessidade das medidas  
previstas no caput do art. 2º da Resolução n.º  
8/2008 e, bem assim, no § 2º do art. 543-C, §  
2º  do CPC, determino de imediato a inclusão  
em  pauta,  para  o  fim  de  firmar  a  tese  da  
discussão,  conforme  indicação  da  seguinte  
ementa provisória.

16 Demanda direcionada ao GT-RR 
para que a 2ªCCR encaminhe ao 

STJ indicação de recurso 
representativo da controvérsia 
no tema: parâmetro fixado pela 

Portaria 75 do Ministério da 
Fazenda, de 22/03/2012.

 Em 14/11/2012:

7. Levantamento das controvérsias sobre o 
tema;

8. Escolha do REsp ideal;
9. Elaboração de parecer.

17 Estratégia de atuação nos:

1) RESP 1114418 –   DIREITO 
PENAL - Crimes contra a 

Incolumidade Pública - Atentado 
contra a segurança de serviços 
de utilidade pública – concluso 

desde 10/10/2012 para 
elaboração do segundo parecer

2) RESP 1114150 – Penal - Leis 
Extravagantes - Crimes de 

Tráfico e Uso de Entorpecentes 
– Tráfico

 Em 14/11/2012:

- Etapa em fase de desenvolvimento.
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3) RESP 1114244 – Penal - Leis 
Extravagantes - Crimes de 

Tráfico e Uso de Entorpecentes 
– Tráfico

GT em fase de elaboração de Plano de Trabalho para 2013.

6.1.8. Grupo de Trabalho de Justiça de Transição
O GT,  que  foi  criado  em  25  de  novembro  de  2011,  tem  o  papel  de  buscar  a  

persecução penal dos crimes contra os direitos humanos, assim como perquirir o 

zelo  das autoridades  para  que também os respeitem.  Desde seu embrião,  vem 

atuando  firmemente  com esses propósitos,  já  tendo  promovido  três  encontros  e 

produzido documentos que afirmam a necessidade constante de vigilância em torno 

do tema, por meio de um posicionamento institucional do Ministério Público Federal, 

e não a partir de iniciativas isoladas.

O primeiro encontro foi uma reunião de trabalho realizada em 28 de fevereiro de  

2011, na sede da 2ª Câmara, e tratou sobre os efeitos domésticos da decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH no “ Caso Gomes Lund vs Brasil” 

e as respectivas atribuições do Ministério Público Federal, tendo-se produzido um 

documento  com  as  reflexões  tiradas  no  encontro.  Nesse  documento  constam 

importantes  conclusões,  entre  elas  as  de  que  a  decisão  do  Supremo  Tribunal  

Federal em relação à aplicação da Lei da Anistia aos autores de delitos contra os 

direitos  humanos  à  época  do  regime  militar  não  colidem  integralmente  com  a 

decisão da CIDH em razão dos crimes de desaparecimento forçado, que têm caráter 

permanente; que a competência para processar e julgar esses crimes é da Justiça 

Federal e não da Justiça Militar; e que o MPF está vinculado ao cumprimento das 

obrigações  de  persecução  criminal  estabelecidas  pela  referida  decisão.  Nesse 

encontro foi decidida a constituição do GT. O segundo encontro deu-se por meio do 

“I Workshop Internacional sobre Justiça de Transição”, realizado nos dias 12 e 13 de 
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setembro de 2011,  em Brasília,  contando com a presença de várias autoridades 

internacionais,  além  dos  membros  do  MPF  que  trabalham  diretamente  com  a 

matéria. Esse encontro deu origem a um segundo documento, em que se reafirmou 

o que foi  decidido na primeira reunião de trabalho,  ponderando-se,  entre  outras 

coisas, que o não cumprimento da decisão da CIDH estimula uma cultura antitética 

à do Estado Democrático de Direito,  sendo necessário o estabelecimento de um 

plano de atuação criminal que defina as atividades e o trabalho a ser desenvolvido 

para  o  sucesso  da  persecução  penal  dos  crimes  contra  os  direitos  humanos 

cometidos à época da ditadura militar.

Ainda em relação às ações efetivas,  em 09 de dezembro de 2011 foi  realizada 

Audiência Pública com familiares de pessoas desaparecidas entre 1964 e 1985, na 

sede  da  2ª  Câmara,  ocasião  em  que  foram  recebidas  15  manifestações  sobre 

violações de direitos humanos por agentes da repressão do regime militar, as quais  

atualmente são objeto de trabalho de Procuradores da República que buscam a 

persecução penal desses crimes.

Grupo de  Trabalho  Justiça  de  Transição  da  2ª  Câmara  apresenta  números 

sobre  procedimentos  instaurados,  denúncias  ofertadas  e  arquivamentos 

promovidos:  A  2ª  Câmara  instituiu  um  Grupo  de  Trabalho  dedicado  ao  tema 

“Justiça de Transição”,  cuja principal atribuição é apoiar a persecução penal  dos 

crimes contra os direitos humanos praticados durante o regime de exceção, que 

prevaleceu no país de 1964 a 1985.

Segundo  verbete  assinado  pela  Procuradora  da  República  em  São  Paulo  Inês 

Virgínia Prado Soares, constante no “Dicionário de Direitos Humanos”  da Escola 

Superior  do  Ministério  Público  Federal,  versão  eletrônica 

(http://www.esmpu.gov.br/dicionario/ tiki-index.php?page=Justi%C3%A7a+de+tran si

%C3%A7%C3%A3o),  “A justiça  de transição é conceituada  como o conjunto  de 

abordagens, mecanismos (judiciais e não judiciais) e estratégias para enfrentar o 

legado de violência em massa do passado,  para atribuir  responsabilidades,  para 

exigir a efetividade do direito à memória e à verdade, para fortalecer as instituições  

com valores democráticos e garantir a não repetição das atrocidades”.
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Nesse  sentido,  a  atuação  do  Ministério  Público  Federal  na  busca  da  reparação 

penal das ações praticadas por agentes do Estado durante o Regime Militar até  

agora já resultou em 64 procedimentos instaurados, constando três denúncias, seis 

arquivamentos  e  57  processos  em  andamento,  assim  distribuídos:  01  na 

Procuradoria  da República na Paraíba;  01 na Procuradoria  da República no Rio 

Grande do Sul, que foi arquivado; 01 na Procuradoria da República no Município de 

Petrópolis/RJ; 01 na Procuradoria da República no Município de Uruguaiana/RS; 01 

na Procuradoria da República no Município de Marabá/PA; 05 na Procuradoria da 

República  no  Rio  de  Janeiro,  sendo  que  um  foi  arquivado  e  04  estão  em 

andamento;  e  54  na  Procuradoria  da  República  em  São  Paulo,  constando  01 

denúncia, 04 arquivamentos e 49 em andamento. Estes números são preliminares, 

encontrando-se em fase de atualização.

Em 28 de agosto de 2012, em reunião realizada na Sala de Reuniões, presentes a 

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, Dra. Raquel Elias Ferreira 

Dodge,  e,  na  ordem  de  assinatura  da  lista  de  presença,  os  Procuradores  da 

República Dr. André Casagrande Raupp, da Procuradoria da República no Município 

de Uruguaiana/RS, Dr. Sérgio Gardenghi Suiama, da Procuradoria da República no 

Estado  de  São  Paulo,  Dr.  Ivan  Cláudio  Marx,  da  Procuradoria  da  República  no 

Município  de  Cachoeira  do  Sul/RS,  Dr.  João  Raphael  Lima,  da  Procuradoria  da 

República  no  Município  de  Araguaína/TO,  e  Dra.  Melina  Alves  Tostes,  da 

Procuradoria da República no Município de Marabá/PA, tendo o Grupo de Trabalho 

Justiça de Transição deliberado sobre os seguintes temas:

 O Grupo de Trabalho ficou de elaborar um relatório dos trabalhos do Ministério 

Público  Federal  relativos  aos  crimes  da  ditadura,  identificando  claramente  todos 

casos  referidos  na  decisão  da  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos.  O 

relatório conterá indicações das seguintes informações:

(a) identificação do episódio 

(b) data de ocorrência

(c) nomes e números  de vítimas 

(d) tipificação do(s) crime(s) cometido(s)
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(e) identificação do(s) investigado(s) ou denunciado(s)

(f) andamento do caso

(g) número do procedimento 

(h) último andamento do procedimento

(i) especificação do que se refere o caso

(j) origem da iniciativa, identificando se: (i) se de oficio; (ii) se de representação de 

vítima,  de  familiar  de  vítima ou de terceiros;  (iii)  se  anterior  ou  superveniente  à 

atuação do Ministério Público Federal; (iv) a data da iniciativa

(k) identificar se há: (i) denúncia; (ii) ação penal

(l) identificar se há testemunhas ouvidas e o número de testemunhas

(m) responsável pela investigação: (i) Ministério Público Federal; (ii) Polícia

(n) tipo de diligências realizadas, tais como perícias, notas taquigráficas, oitivas etc.

(o) número de viagens necessárias para a realização de diligências

O protótipo do relatório deverá ficar pronto até o dia 12 de novembro de 2012, e 

será  publicado,  traduzido  para  o  inglês  e  o  espanhol  e  encaminhado  à  Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.

A 2ª Câmara ficou de convocar reunião com vítimas, familiares de vítimas e com a 

Secretaria de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores – MRE para 

entrega do relatório dos trabalhos feitos pelo Ministério Público Federal.

A 2ª Câmara focou de solicitar audiência com o Presidente da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos para entrega do relatório dos trabalhos feitos pelo Ministério 

Público Federal. Agendar data.

O Grupo de Trabalho passou a contar com os seguintes novos integrantes: Dra.  

Eugênia Augusta Gonzaga Favero, da Procuradoria Regional da República da 3ª 

Região;  Dr.  João Raphael  Lima,  da  Procuradoria  da  República  no Município  de 

Araguaína/TO; Dra. Melina Alves Tostes, da Procuradoria da República no Município 

de  Marabá/PA;  e  Dra.  Luana  Vargas Macedo,  da  Procuradoria  da  República  no 

Município de Marabá/PA. Elaborar Portaria de designação.

Deliberou-se ainda sobre:
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-  Ampliar  o  escopo  das  investigações  para  incluir  a  persecução  penal  pelo 

cometimento do crime ocultação de cadáver.

-  Diligenciar para que ocorra a baixa para a Procuradoria da República em São 

Paulo do processo nº 1.34.00.1005988/2008-15, cuja requisição de instauração de 

inquérito policial já foi feita à Polícia Federal desde 04 de abril de 2009 (informação 

extraída do sistema Único), referente à execução sumária e ocultação de  cadáver 

de Flávio Carvalho Molina.

- Consultar à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre estarem abrangidos 

no Caso Gomes Lund vs Brasil se todos os casos de homicídios, ou de homicídios 

cumulados  com  ocultação  de  cadáver,  que  são  objeto  de  investigações  pelo 

Ministério Público Federal conforme estágio que está sendo atualizado pelo Grupo 

de Trabalho Justiça de Transição. A forma de efetuar essa consulta será definida até 

o dia 28 de setembro de 2012.

-  O  Grupo  de  Trabalho  necessita  de  serviços  de  degravação  de  depoimentos 

colhidos em sistema audiovisual. Parte das degravações será objeto de Termo de 

Cooperação Técnica com a Câmara dos Deputados e outra parte será financiada 

pelo Ministério Público Federal, conforme diligências a serem desenvolvidas pela 

Procuradoria  da  República  em São  Paulo  e  pela  Secretatia  Geral  do  Ministério 

Público Federal.

Indicação de que as perícias necessárias das investigações dos casos em analise 

pelo  Grupo  de  Trabalho  sejam  feitas  preferencialmente  pelo  Ministério  Público 

Federal.

-  Em  relação  ao  episódio  de  ocultação  de  cadáver  de  Nestor  Veras,  em  Belo 

Horizonte/MG,  será  indicada  a  possibilidade  de  a  perícia  ser  custeada  pelo 

Ministério Público Federal à promotoria natural.

-  Na Procuradoria  da República no Município  de Marabá,  considerando estarem 

maduras as investigações iniciadas e empreendidas pelo Ministério Público Federal 

para coletar informações sobre o conjunto de crimes ali ocorridos, verificou-se já ser 

oportuno  o  desmembramento  das  investigações  por  episódio  criminoso  e 
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eventualmente o declínio de atribuições para outras unidades do Ministério Público 

Federal, o que será decidido imediatamente pelo promotor natural.

-  Comunicar à Corte Interamericana de Direitos Humanos que do grupo de sete 

possíveis  casos  de  desaparecimento  forçado,  o  Ministério  Público  Federal 

identificou que um deles está vivo.

- 29 de agosto de 2012 Juíza Nair Cristina C. P. de Paula, da 2ª Vara Federal de 

Marabá/PA,  após  recurso  do  MPF  recebe  denúncia  contra  Sebastião  Curió 

Rodrigues de Mora.

Em fase de elaboração de Plano de Trabalho para 2013.

6.1.9. Grupo de Trabalho de Acompanhamento ao Projeto Tentáculos
Dedicado  a  acompanhar  as  ações  da  Polícia  Federal  no  combate  às  fraudes 

bancárias por meio eletrônico. A gestão do Grupo colaborou com a Polícia Federal  

no  alcance  de  resultados,  como  a  dinamização  do  trabalho  policial  que  vem 

apresentando  resultados  muito  bons:  houve  redução  de  54%  nas  fraudes 

eletrônicas contra a CEF, as quais saíram de um patamar crescente de 13.577 em 

novembro  de  2010,  para  6.199  em  abril  de  2011,  resultando  na  prevenção  de 

prejuízos à União da ordem de R$ 170.373.634,47,  projetados para os anos de  

2010 e 2011.

O GT esteve praticamente inativo em 2012.

6.1.10 Grupo de Trabalho sobre Crime Organizado
O GT foi criado por meio da Portaria 2ª Câmara nº 55, de 01 de outubro de 2012,  

composto  pelos  seguintes  integrantes:  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá,  da 

Procuradoria Regional da República da 1ª Região; José Augusto Simões Vagos, da 

Procuradoria Regional da República da 3ª Região; José Ricardo Teixeira Alves, da 

Procuradoria da República na Bahia; Marco Aurélio Alves Adão, da Procuradoria da 

República no Piauí; Marcos Vinícius Aguiar Macedo, da Procuradoria Regional da 

República da 4ª Região; Ricardo Gralha Massia, da Procuradoria da República em 

Roraima; Roberto Moreira de Almeida, da Procuradoria Regional da República da 5ª 

Região; Rodrigo Luiz Bernardo Santos, da Procuradoria da República em Tocantins; 
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Sílvia  Regina Pontes  Lopes,  da  Procuradoria  da  República Polo  Salgueiro-Serra 

Talhada/PE;  Victor  Carvalho  Veggi,  da  Procuradoria  da  República  na  Paraíba; 

Vladimir Barros Aras, da Procuradoria da República na Bahia.

O GT em fase de elaboração de plano de trabalho para 2013.

6.1.11. Grupo de Trabalho de Combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional

O GT foi criado por meio da Portaria 2ª Câmara nº 54, de 01 de outubro de 2012, 

composto  pelos  seguintes  integrantes:•  Ana  Fabíola  de  Azevedo  Ferreira,  da 

Procuradoria  da  República  no  Amazonas;  Dr.  Ângelo  Roberto  Ilha  da  Silva,  da 

Procuradoria Regional da República na 4ª Região; • Carlos Rodolfo Fonseca Tigre 

Maia, da Procuradoria Regional da República da 2ª Região; • João Paulo Holanda 

Albuquerque, da Procuradoria da República no Município de Petrolina/PE;  •  José 

Alexandre Pinto Nunes,  da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul;  • 

José Osmar Pumes, da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul;  •  José 

Raimundo  Leite  Filho,  da  Procuradoria  da  República  no  Maranhão; Marcello 

Paranhos de Oliveira Miller,  da Procuradoria da República no Rio de Janeiro;  • 

Marcelo  Antônio  Moscogliato,  da  Procuradoria  Regional  da  República  da  3ª 

Região;  •  Martha Carvalho Dias de Figueiredo, da Procuradoria da República no 

Amazonas.

GT em fase de elaboração do Plano  de Trabalho para 2013.

6.1.12 Grupo de Trabalho sobre Desmatamento
Em  cumprimento  a  uma  deliberação  do  “XII  Encontro  Nacional  da  2ª  Câmara”, 

ocorrido em Brasília/DF, nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2012, que definiu a 

política  criminal  do  Ministério  Público  Federal  e  resolveu  priorizar  a  persecução 

penal de crimes ambientais decorrentes do desmatamento ilícito em todo o território 

nacional, na 57ª Sessão de Coordenação, de 26 de novembro de 2012 ,o Colegiado 

da  2ª  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  criar  o  Grupo  de  Trabalho  sobre  
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Desmatamento, que deverá assessorar a 2ª Câmara na atuação contra esse tipo de 

delito.

O edital facultou inscrição de membros interessados até o dia 17 de dezembro de 

2012. A confirmação dos nomes inscritos deu-se na 059ª de Coordenação, de 17 de 

dezembro de 2012, tendo a criação do GT sido formalizada por meio da Portaria 2ª 

CCR nº 63, de 18 de dezembro de 2012. Os integrantes são Luiz Antonio Miranda 

Amorim Silva, da PRM Santarém/PA, Maria Marilia Oliveira Calado de Moura, da 

PRM Salgueiro/PE, Anaiva Oberst, da PRR2, Marcel Mesquita,  da PR/PA, Luana 

Vargas Macedo, da PRM Marabá/PA, Gisele Porto, da PR/RJ, e Eduardo Henrique 

de Almeida Aguiar, da PR/AC.

GT em fase de estruturação e de elaboração do Plano de Trabalho para 2013.

6.1.13 Grupo de Trabalho sobre Escravidão Contemporânea
O papel do GT é assessorar a Câmara no estabelecimento da política de combate e 

na persecução penal ao crime de trabalho escravo. O Colegiado da 2ª Câmara de 

Coordenação  e  Revisão  do MPF aprovou  a  composição  do  Grupo  de  Trabalho  

sobre Escravidão Contemporânea durante a 56ª sessão de coordenação, de 5 de 

novembro  de 2012.  Trabalhará  por  meio  de  relatorias  direcionadas  à  região  de 

aliciamento e escravidão de trabalhadores no território nacional, de acordo com as 

peculiaridades de cada região, estratégia que facilitará sobremaneira o alcance das 

metas propostas.

O GT será composto pelos seguintes procuradores: Ana Carolina Alves, da PR/DF; 

Cinthia Gabriela Borges, da PR/RR; Indira Bolsoni Pinheiro, da PRM Corumbá/MS; 

José Raimundo Leite, da PR/MA; Laura Noeme dos Santos PRR 3ª Região; Luciana 

Marcelino  Martins,  da  PR/DF;  Maria  Clara  Barros,  da  PR/PA;  Natália  Lourenço 

Soares,  da  PRM  Imperatriz/MA;  Onésio  Soares  Amaral,  da  PRM  Uberaba/MG; 

Sabrina Menegário,da PRM Franca/SP; e Victor Manoel Mariz, da PR/TO.

A decisão de criação deu-se 52ª Sessão de Coordenação, realizada no dia 1º de 

outubro.  O motivo  da criação do GT é o fato  de  que  a  persecução penal  dos  

agentes  de  formas  contemporâneas  de  escravidão,  notadamente  o  crime  de 
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redução à condição análoga à de escravo (Código Penal, artigo 149), o aliciamento  

de trabalhadores, o tráfico internacional de pessoas e o tráfico de órgãos humanos é 

uma  importante  atribuição  institucional  do  Ministério  Público  Federal,  e  está  de 

acordo com a diretriz da Câmara de fazer do direito penal um instrumento de defesa 

dos direitos da pessoa humana.

Em  10  de  dezembro  de  2012,  o  Grupo  de  Trabalho  sobre  Escravidão 

Contemporânea  reuniu-se  em  Brasília/DF.  Estavam  presentes  os  seguintes 

Procuradores da República e componentes do Grupo de Trabalho sobre Escravidão 

Contemporânea:  Ana  Carolina  Alves,  da  Procuradoria  da  República  do  Distrito 

Federal;  Indira  Bolsoni  Pinheiro,  da  Procuradoria  da  República  do  Município  de 

Corumbá/MS; Laura Noeme dos Santos, da Procuradoria Regional da República da 

3ª  Região;  Maria  Clara  Barros  Noleto,  da  Procuradoria  da  República  do  Pará; 

Natália  Lourenço  Soares,  da  Procuradoria  da  República  no  Município  de 

Imperatriz/MA; Onésio Soares Amaral, da Procuradoria da República no Município 

de Uberaba/MG; Sabrina Menegário, da Procuradoria da República no Município de 

Franca/SP; e Victor Manoel Mariz, da Procuradoria da República no Tocantins. Após 

as discussões travadas, elegeu-se a Procuradora Maria Clara Barros Noleto como 

Coordenadora do Grupo e o Procurador Onésio Soares Amaral como Coordenador 

Substituto.

Na  reunião  houve  a  definição  do  objetivo  macro,  consubstanciado  no 

aperfeiçoamento da persecução criminal no âmbito do crime de redução a condição 

análoga à de escravo e crimes correlatos. Desse objetivo macro, foram traçados os 

seguintes objetivos específicos: a) diagnosticar a persecução penal do MPF quanto 

ao tema;  b) sensibilizar membros do Ministério Público Federal, Poder Judiciário e 

os demais atores envolvidos a respeito do tema; c) estabelecer rotinas de atuação; 

d) elaborar subsídios teóricos para formulação da política criminal sobre o trabalho 

escravo; e) divulgar a atuação do MPF na persecução criminal do trabalho escravo.

Para alcançar o resultado de cada objetivo específico foi traçado um Plano de Ação, 

que nada mais é do que o planejamento de todas as ações necessárias para se  

chegar ao resultado esperado. Desta feita, o Plano de Ação para diagnosticar a) a 
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persecução penal do MPF quanto ao tema da redução a condição análoga à de 

escravo  seguirá  as  seguintes  diretivas:  1) proceder  levantamento  estatístico  do 

número de Inquéritos Policiais (IPL's) e/ou Procedimentos Investigatórios Criminais 

(PIC's),  denúncias,  número  de  denúncias  recebidas,  condenações  e  recursos  a 

respeito do tema, a cargo da Procuradora Maria Clara Barros Noleto;  2)  elaborar 

pesquisa doutrinária e jurisprudencial dos TRF's e Tribunais Superiores acerca do 

tema,  a  cargo,  respectivamente,  das  Procuradoras  Laura  Noeme  dos  Santos  e 

Sabrina Menegário; 3) elaborar questionário para os colegas a respeito da realidade 

que  enfrentam  sobre  trabalho  escravo,  a  cargo  do  Procurador  Onésio  Soares 

Amaral;  4) realizar  levantamento  da  quantidade  de  fiscalizações  do  MTE  e 

quantidades de ações cíveis proposta pelo Parquet trabalhista, inserido na pauta da 

reunião a ser realizada em 25.02.2013; 5) planejar estratégia de aproximação com 

órgãos públicos e demais entes; e  6) levantar junto aos órgãos de fiscalização as 

principais atividades econômicas nas quais tem sido constatada a ocorrência de 

redução  a  condição  análoga  à  de  escravo  e  situações  análogas,  a  cargo  do 

Procurador Onésio Soares Amaral.

Noutro passo, o Plano de Ação para b) sensibilizar membros do Ministério Público 

Federal, Poder Judiciário e os demais atores envolvidos a respeito do tema, pautar-

se-á na: 1) realização de seminários regional e nacional, audiências públicas, além 

de reuniões com a sociedade e com formadores de opinião; 2)  utilização de banner 

nos sites das Procuradorias da República;  3) elaborar  cartilha e informativos;  4)  

inclusão de espaço para o GT Escravidão Contemporânea na página da 2ª CCR na 

internet, com a disponibilização de informações, peças processuais (especialmente 

denúncias), ofícios e documentos diversos. Todos os membros do GT poderão dar 

sugestões  e  encaminhar  à  Coordenação  o  que  desejarem  disponibilizar,  sendo 

fornecida uma senha para a coordenação com vistas a alimentação da página; 5) 

estabelecimento de parcerias com entes públicos e órgãos da iniciativa privada com 

vistas a difundir o tema.

Com relação ao Plano de Ação c) estabelecer rotinas de atuação, esta se fundará 

na:  1) formação de banco de dados com as principais manifestações acerca do 
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tema; 2) revisão do material da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR); e 

3) elaboração de manual de atuação.

Mais adiante,  o Plano de Ação com vistas a d) elaborar subsídios teóricos para  

formulação da política criminal sobre o trabalho escravo, contempla a 1) análise dos 

novos tipos penais nos projetos do Código Penal; 2) análise da Nota Técnica N. 

04/2012/PFDC/MPF/PP, que trata das propostas de alteração do art.  149 do CP, 

além da alteração da competência criminal da Justiça Federal para a Justiça do 

Trabalho,  a  cargo  das  Procuradora  Natália  Lourenço  Soares  e  Indira  Bolsoni 

Pinheiro; e 3) robustecer as teses do confisco do material do crime, assim como a  

desconstrução do preconceito  de que não há trabalho escravo em determinadas 

atividades empresariais.

Finalmente,  quanto  ao  Plano  de  Ação  para  e)  divulgar  a  atuação  do  MPF  na 

persecução  criminal  do  trabalho  escravo,  pode-se  utilizar  1)  mapa  do  trabalho 

escravo compatível com o Único; e 2) verificar como é feita a alimentação do Único  

a respeito desse tema de escravidão contemporânea.

O Cronograma de Atuação do Grupo é pautado em reuniões bimestrais em que 

serão apresentados os resultados para cada Plano de Ação, além da realização de 

Seminário  Regional  de  enfrentamento  ao  Trabalho  Escravo,  conforme  tabela  a 

seguir:

Atividade Data
Reunião com PFDC 25/02/13

Reunião com MPT (manhã) e 
CONATRAE e MTE (grupo móvel) 26/02/13

Reunião Bimestral 29/04/13
Realização de Seminários Regionais Junho/2013

Reunião Bimestral 24/06/13
Reunião Bimestral 26/08/13
Reunião Bimestral 21/10/13
Reunião Bimestral 02/12/13

Tarefas:
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Primeiramente,  para a reunião a ser  realizada com a PFDC, deve-se levantar  e 

encaminhar material para os colegas para ciência do trabalho que o MPF já fez, 

além  do  encaminhamento  das  conclusões  da  Nota  Técnica  N. 

04/2012/PFDC/MPF/PP para os colegas, para manifestação.

Noutro passo,  ficará  a cargo da Coordenadora  do Grupo o encaminhamento  de 

Ofícios  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  (MPT)  e  ao  Ministério  do  Trabalho  e 

Emprego (MTE) solicitando informações sobre o tema, bem como estatísticas e/ou 

dados consolidados referentes a quantidade de fiscalizações, Ações Civis Públicas 

(ACP's)  ajuizadas,  Termos  de  Ajustamento  de  Conduta  (TAC's)  assinados, 

condenações por dano morais coletivo, etc.

GT em fase de elaboração de Plano de Trabalho para 2013.

6.1.14 Grupo de Trabalho sobre Situações de Emergência
O GT objetiva sugerir o desenho da atuação institucional para enfrentar situações 

de emergência, decorrentes de acontecimentos de grande intensidade.

A  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF  aprovou,  na  56ª  sessão  de 

coordenação, realizada no dia 5 de novembro, a os nomes para compor o Grupo de 

Trabalho sobre Situações de Emergência. O GT estará encarregado de sugerir o 

desenho  da  atuação  institucional  necessária  para  enfrentar  situações  de 

emergência,  decorrentes  de  fatos  de  grande  intensidade,  que  escapam  das 

soluções  ordinárias,  já  implantadas.  Os  membros  que  compõem  o  Grupo  são: 

Alisson Nelicio Cirilo Campos, da PR/RR; Marcelo Antonio Moscogliato, da PRR 3ª 

Região; Robson Martins, da PRM Umuarama/PR; e Rodolfo Alves Silva, da PR/PB. 

O GT foi  criado  na  52ª  Sessão  de  Coordenação,  no  dia  1º  de  outubro.  Ao  se  

vislumbrar que o país está prestes a receber eventos de grande repercussão, como 

a Jornada Mundial da Juventude 2013, promovida pela Igreja Católica Romana; a 

Copa FIFA das Confederações 2013; a Copa do Mundo de Futebol 2014, também 

da FIFA, ; e a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, sem se esquecer que o país 

tem  sido  palco  de  outros  eventos  de  grande  magnitude,  como  a  Conferência 

RIO+20  e  inúmeros  espetáculos  artísticos  que  atraem  multidões,  não  se  pode 
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negligenciar  que  podem  ocorrer  situações  de  emergência  que  exijam respostas 

imediatas de vários setores governamentais. Assim, situações de emergência em 

acontecimentos  de  grande  intensidade  e  proporção  também  exigem  respostas 

rápidas das instituições encarregadas da persecução penal, bem assim a definição 

de  escalas  de  plantão,  de  canais  de  acesso  do  noticiante  do  fato  ilícito,  de 

comunicação interinstitucional e outros.

GT em fase de elaboração do Plano de Trabalho para 2013.

6.1.15 Grupo de Trabalho sobre Tráfico de Pessoas.
Em cumprimento a uma deliberação do “XII Encontro Nacional da 2ª Câmara”, que 

aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2012, em Brasília/DF, e que definiu 

a política criminal do Ministério Público Federal e resolveu priorizar a persecução 

penal de crimes que atentam contra os direitos humanos, o Colegiado da 2ª Câmara 

decidiu,  por  unanimidade,  criar  o  Grupo de Trabalho  sobre Tráfico  de Pessoas, 

visando ao assessoramento do órgão na persecução penal desse tipo de delito.

A deliberação sobre a criação deste GT deu-se na 57ª Sessão de Coordenação, de 

26 de novembro de 2012. O edital facultou inscrição de membros interessados até o 

dia 17 de dezembro de 2012. A confirmação dos nomes inscritos deu-se na 059ª de 

Coordenação, de 17 de dezembro de 2012, considerando a distribuição geográfica e 

o critério de antiguidade. A criação do GT foi formalizada por meio da Portaria 2ª  

CCR  nº  64,  de  18  de  dezembro  de  2012.  Os  integrantes  nomeados  são  Luiz 

Fernando  Voss Chagas Lessa,  da  PR/RJ,  João  Francisco Bezerra  Carvalho,  da 

PRR1, Carlos Alexandre Menezes, da PR/MG, Márcio Andrade Torres, da PR/CE, 

Cinthia Gabriela Borges, da PR/RR, Stella Fátima Scampini, da PR/SP, e Daniel de 

Resende  Salgado,  da  PR/GO.  O Grupo  de  Trabalho  tem mandato  de  um ano,  

elegerá  seu  coordenador  e  o  coordenador-adjunto,  elaborando  seu  projeto  de 

trabalho para o período de um ano, submetendo-o à aprovação da 2ª Câmara na 

Sessão de 30 de março de 2013.

O GT encontra-se em fase de elaboração do Plano De Trabalho para 2013.
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6.1.16 Grupo de Trabalho sobre Execução Penal
De acordo com a política criminal do Ministério Público Federal, que foi definida no 

“XII  Encontro  Nacional  da  2ª  Câmara”,  e  em  compasso  com  o  planejamento 

estratégico  da  instituição,  deliberou-se  que  a  política  criminal  deverá  ser 

implementada  mediante  planos  de  ação  específicos  para  cada  uma  das  áreas 

prioritárias estabelecidas no evento, que serão elaborados por grupos de trabalho 

ou pela própria Câmara, sendo que dentro da temática processual determinou-se 

como prioritária a criação de um Grupo de Trabalho sobre execução penal. Assim, 

em cumprimento com essa determinação, na 058ª Sessão de Coordenação, de 03 

de novembro de 2012, a 2ª Câmara, resolveu, por unanimidade, criar o Grupo de 

Trabalho sobre Execução Penal, e publicar edital para inscrição dos interessados.  

Além  as  atribuições  definidas  no  “XII  encontro  Nacional  da  2ª  Câmara”,  O  GT 

também  acompanhará  a  Comissão  Especial  de  Juristas  do  Senado  Federal 

estatuída para a reforma da Lei de Execução Penal (LEP).

O GT em fase de inscrição de interessados.

6.1.17 Grupo de Trabalho Intercameral sobre Violação de Direitos Indígenas
Em sua  047ª  Sessão  de  Coordenação,  de  14  de  junho  de  2012,  a  2ª  Câmara 

decidiu, por unanimidade, aprovar a criação do Grupo de Trabalho sobre Violação 

de Direitos Indígenas, cujo foco inicial será definir a política criminal contra: 

1)  invasão  de  terras  indígenas  já  reconhecidas  e  demarcadas,  o  que  ofende 

patrimônio  da União (CF, art.  20 – XI)  e  o usufruto  constitucional  exclusivo  dos 

índios sobre as riquezas destas terras e dos solos, lagos e rios nela existentes (CF,  

art.  231  -  §2º);  2)  danos  ambientais  em  terras  indígenas  já  reconhecidas  e 

demarcadas, o que ofende patrimônio da União e o direito dos índios ao usufruto 

exclusivo sobre as riquezas dessas terras e dos solos, lagos e rios nela existentes 

(CF, art. 231 - §2º); 3) extração mineral ilícita, o que ofende patrimônio da União 

(CF, art. 20 – IX) e direitos indígenas garantidos pela Constituição, como o usufruto 

exclusivo de terras (CF, art. 231 - §2º) e a participação na lavra (CF, art. 231 - §3º). 

Por  haver  interface  entre  os  temas  criminal,  ambiental  e  indígenas,  foram 
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encaminhados  ofícios  à  4ª  Câmara  (meio  ambiente  e  patrimônio  cultural)  e  6ª 

Câmara  (índios  e  minorias)  apresentando  convite  para  formação  de  um  GT 

conjunto.  O  prazo  para  apresentação  do  anteprojeto  de  atuação  do  Grupo  de 

Trabalho é de seis meses, a contar da publicação da Portaria de criação, e já está 

disponível na rede o edital para inscrição dos integrantes, que terão até o dia 30 de 

junho de 2012 para manifestar seu interesse.

O  Grupo  de  Trabalho  sobre  Violação  de  Direitos  Indígenas  atuará  de  modo 

integrado com a 4ª e a 6ª Câmaras de Coordenação e Revisão.

Publicado edital para inscrição de interessados, vários membros se voluntariaram 

para  integrar  o  GT.  Em  Portaria  publicada  em  08  de  agosto  de  2012,  foram 

designados  para  compô-lo:  Edilson  Vitorelli  Diniz  Lima,  da  Procuradoria  da 

República  no  Município  de  Campinas/SP;  Enrico  Rodrigues  de  Freitas,  da 

Procuradoria da República no Município  de Cachoeira do Sul/RS; Maria Rezende 

Capucci,  da Procuradoria da República no Município de São Miguel d’Oeste/SC; 

Mário Lúcio de Avelar, da Procuradoria da República no Estado de Goiás; Reginaldo 

Pereira da Trindade, Procuradoria da República no Estado de Rondônia; e Samir 

Cabus Nachef Junior, Procuradoria da República no Município de Irecê/BA.

Em 03 de setembro de 2012, a 2ª CCR reuniu-se com a 4ª Câmara (Meio Ambiente 

e  Patrimônio  Cultural)  e  a  6ª  Câmara  (Populações  Indígenas  e  Comunidades 

Tradicionais) para formar o Grupo de Trabalho (GT) Intercameral  sobre Violação 

aos  Direitos  Indígenas  e  definir  plano  de  atuação  multidisciplinar.  Também 

participaram  membros  do  MPF  que  atuam  nos  estados.  De  acordo  com  a 

coordenadora da 2ª Câmara, a Subprocuradora-Geral da República Raquel Dodge, 

“as  medidas  de  natureza  cível  e  que  buscam  correção  de  políticas  públicas 

relacionadas aos indígenas não têm surtido o efeito paralisatório da violência que se 

pratica  contra  os  índios  no  Brasil”.  Segundo  Dodge,  as  terras  indígenas  são 

invadidas, os recursos minerais são dilapidados e as matas são destruídas, por isso 

é um problema que interessa às três Câmaras de Coordenação e revisão. “Chegou 

a hora de usar o direito penal  de uma forma mais incisiva e fazê-lo valer como 

ferramenta  de  reafirmação  e  de  garantia  dos  direitos  indígenas  flagrantemente 
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violados. Há povos tribais ameaçados de extinção pela ação de madeireiros e de 

exploradores da terra indígena já reconhecida e violada”, declarou.

A coordenadora da 6ª Câmara, a Vice-Procuradora-Geral da República, Deborah 

Duprat, também manifestou preocupação com a condição dos índios presos. “Eles 

estão  absolutamente  invisíveis  no  sistema.  No  ambiente  da  cadeia,  eles  são 

tratados com absoluto desrespeito às suas características, além das denúncias de 

tortura”, alertou Duprat.

Na primeira reunião do Grupo de Trabalho Intercameral, a proposta inicial foi definir  

a  finalidade  e  o  método  de  trabalho  integrado.  Como  ponto  de  partida,  Dodge 

apresentou o Relatório de Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, elaborado 

pela Conferência  Nacional  dos Bispos do Brasil  (CNBB).  “A ideia é  partir  desse 

estudo  e  eventualmente  ir  acrescentando  ações  e  fazendo  nossas  escolhas  de 

atuação prioritária, tendo em vista situações mais urgentes”, sugeriu. O documento 

mapeia as terras de conflito e descreve qual é a prática de opressão existente em 

cada local. Para o Coordenador da 4ª Câmara, o Subprocurador-Geral da República 

Mário  Gisi,  “a  construção  do  modelo  de  atuação  será  bastante  importante  para 

desencadear o desenvolvimento do trabalho”.  O suprocurador-geral da República 

Luciano Mariz Maia concorda que é preciso estabelecer um roteiro de atuação que 

possa fortalecer o êxito judicial do MPF em defesa da comunidade indígena. Para 

atingir o objetivo, o grupo resolveu identificar casos emblemáticos na jurisprudência 

brasileira que ajudem a definir os objetivos do trabalho e construir estratégias, com 

as provas necessárias para obter condenação criminal. “Um crime reprimido é, ao 

mesmo tempo, um bom exemplo de como ele aconteceu para ajudar na prevenção 

de  outros”,  analisou  Maia.  Na  opinião  do  Subprocurador-Geral  da  República 

Oswaldo José Barbosa Silva, para ter uma maior resposta do Poder Judiciário é 

preciso criar um efeito exemplo. Legitimidade ativa do MPF – A Dra. Raquel Dodge 

acrescentou, ainda, a necessidade de “defender a prerrogativa do Ministério Público 

Federal de ir a juízo pedir uma cautelar penal”. Para a Dra. Deborah Duprat, lutar 

pela competência federal tornará o grupo mais operacional.
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Coordenação do GT – Os membros das três Câmaras e os integrantes do Grupo de 

Trabalho Intercameral elegeram o Procurador da República em Goiás Mário Lúcio 

Avelar para ser o coordenador do GT e o Procurador da República em Rondônia 

Reginaldo Pereira da Trindade para ser o coordenador adjunto.

Em sessão de coordenação do dia 8 de outubro de 2012, as 2ª, 4ª e 6ª Câmaras de  

Coordenação  e  Revisão,  atuando  de  modo  integrado,  aprovaram  o  plano  de 

trabalho do GT Intercameral sobre Violação de Direitos Indígenas. O plano elege as 

áreas indígenas que receberão atuação prioritária e integrada do MPF e define os 

resultados esperados. O Grupo de Trabalho Intercameral fundamentou esta atuação 

no fato  de  que,  mesmo em áreas indígenas já  homologadas e  demarcadas,  os 

índios continuam vitimados por atos de intensa violência física e moral, moram em 

áreas degradadas por extração predatória de madeira e de minérios que pertencem 

à  União  e  não  gozam  do  usufruto  exclusivo  das  terras,  como  lhes  garante  a 

Constituição. A ação ilícita em terras indigenas homologadas tem causado danos 

ambientais de difícil recuperação, que compromete o modo de vida indígena, o meio 

ambiente e fere a Constituição.O Grupo de Trabalho atuará em apoio ao trabalho do 

Procurador natural,  sob a forma de relatoria e em equipes que contam com dois 

coordenadores, eleitos na reunião. Poderá visitar as áreas de atuação prioritária, 

conhecer os índios e estabelecer parcerias e termos de cooperação técnica como 

meios relevantes para atingir a finalidade do projeto. O GT estudará os meios mais 

eficientes para promover a proteção dos direitos dos índios, do meio ambiente e dos 

bens da União. Os Procuradores da República Mário Lúcio de Avelar e Reginaldo 

Pereira da Trindade,  coordenadores do GT Intercameral,  afirmaram no Plano de 

Trabalho  a  importância  da  atuação  integrada  para  incrementar  a  proteção 

constitucional  devida aos índios.  A Coordenadora da 2ª Câmara,  Raquel  Dodge, 

enfatizou  que  a  violência  contra  os  direitos  indígenas  assumiu  intensidade  tão 

elevada  que  seu  enfrentamento  exige  a  combinação  de  instrumentos  jurídicos, 

civeis e criminais, inclusive a ação penal, para resistir e reprimir esta violação de 

direitos  constitucionais  dos  índios  e  da  União.  A  Coordenadora  da  6ª  Câmara, 

Deborah Duprat, realçou aspectos da violência contra os índios que se perpetua há 
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vários anos, apesar da proteção constitucional que lhes é devida. O Coordenador da 

4ª Câmara, Mário Gisi, espera que os efeitos deste trabalho sejam benéficos para  

muitos outros casos semelhantes, que devem ser identificados e merecer a mesma 

atenção.  O  Subprocurador-Geral  Oswaldo  Barbosa  Silva  acredita  que  o  efeito-

exemplo, enfatizado no Plano de Trabalho, é importante resultado esperado deste 

projeto de atuação integrada.

O GT está em fase de elaboração de 05 Planos de Trabalho, específicos para cada 

uma das prioridades estabelecidas.

6.1.18  Grupo  de  Trabalho  Intercameral  sobre  Cooperação  Jurídica 

Internacional em Matéria Criminal
A 2ª Câmara, em sua 047ª Sessão de Coordenação, realizada em 14 de junho de 

2012, decidiu criar, para atuar em conjunto com o Grupo de Trabalho da Assessoria  

de Cooperação Jurídica Internacional do Procurador-Geral da República, o Grupo 

de  Trabalho  sobre  Cooperação  Jurídica  Internacional.  O  GT  deverá  elaborar 

anteprojeto de resolução que regulamentará a atribuição dos membros do Ministério 

Público Federal em matéria criminal de cooperação jurídica internacional, dentro do 

prazo  de  seis  meses.  Na  mesma  Sessão  foram  designados  para  compô-lo  o 

Procurador da República Isac Barcelos Pereira de Souza, da PR/AM, o Procurador 

da  República  Luiz  Fernando  Voss  Chagas  Lessa,  da  PR/RJ,  a  Procuradora  da 

República Patrícia Maria Nunez Weber,  da PR/RS, e o Procurador da República 

Vladimir Barros Aras, da PR/BA O Colegiado da 2ª Câmara sugeriu a data de 03 de 

setembro, às 11 horas, para realização da reunião conjunta com a Assessoria de 

Cooperação  Jurídica  Internacional  da  Procuradoria  Geral  da  República  – 

ASCJI/PGR, para tratar de assuntos do Grupo de Trabalho Cooperação Jurídica 

Internacional, expedindo-se ofício de consulta sobre a possibilidade de realização da 

reunião nessa data.

Em sua sessão de coordenação de segunda-feira,  3 de setembro de 2012, a 2ª  

Câmara reuniu-se  com seus Grupos de Trabalho sobre  Lavagem de Dinheiro  e 

sobre Cooperação Jurídica Internacional  para definir o plano e o cronograma de 
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trabalho para o período 2012-2013. A subprocuradora-geral da República Raquel 

Dodge, coordenadora da 2ª Câmara, conduziu os debates, que contaram também 

com a presença dos subprocuradores-gerais da República José Bonifácio Borges de 

Andrada e Oswaldo José Barbosa Silva, dos procuradores regionais da República 

Carlos  Augusto  da  Silva  Cazarré  (PRR  4ª  Região)  e  Luiza  Cristina  Fonseca 

Frischeisen (PRR 3ª Região),  integrantes da Câmara;  do subprocurador-geral  da 

Republica  Edson  Almeida,  da  ASCJI,  e  dos  procuradores  da  República  José 

Robalinho  Cavalcanti,  Vladimir  Aras,  Luis  Fernando  Lessa  e  Patricia  Weber, 

membros  do  Grupo  de  Trabalho  sobre  Cooperação  Jurídica  Internacional.  A 

Procuradora da República Patrícia Maria Nunez Weber foi aclamada coordenadora 

do  Grupo  de  Trabalho.  Após  ampla  análise  da  situação  atual,  verificou-se  a 

necessidade de a matéria vir a ser regulamentada pelo Conselho Superior do MPF. 

Ficou decidido que o GT apresentará, até 31 de janeiro de 2013, anteprojeto de 

regulamentação de atos de cooperação jurídica em matéria criminal, à 2ª CCR e à 

ASCJI,  no  propósito  de  subsequente  encaminhamento  ao Conselho Superior  do 

Ministério Público Federal.

O GT encontra-se em fase de elaboração do Plano de Trabalho para 2013.

6.1.19 Grupo de Ação Estratégica Intercameral – Petróleo

A 2ª Câmara acolheu proposta de atuação integrada feita pela 3ª Câmara, em um 

projeto que inclui a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

O projeto considera que a exploração de petróleo em águas profundas na área do 

pré-sal está em fase de consolidação, enfoca a segurança operacional, humana e 

ambiental; e a prevenção e o monitoramento de riscos de vazamento.

Por  meio da Portaria  2ª  Câmara nº  53 ,  de  01 de outubro de 2012,  a  2ª  CCR 

nomeou seus integrantes para comporem o Grupo de Ação Estratégica – GAE – 

Petróleo, de atuação intercameral das 2ª e 3ª Câmaras de Coordenação e Revisão,  

cujo  escopo  de  trabalho  é  acompanhar  as  atividades  e  os  procedimentos  de 

regulação da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados, biocombustíveis e 
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matérias afins, e propor medidas que contribuam para a melhoria das boas práticas 

setoriais. Os nomeados são:  Luiz Augusto Santos Lima, da Procuradoria Regional 

da  República  na  1ª  Região  –  PRR1;  Nadia  Simas  Souza,  da  Procuradoria  da 

República no Estado de Tocantins – PR/TO; e Renato de Freitas Souza Machado, 

da Procuradoria da República no Município de São João de Meriti/RJ.

O GT encontra-se em fase de elaboração do Plano de Trabalho para 2013.

7. EVENTOS

7.1. Eventos do Ministério Público Federal

“II Workshop Internacional Justiça de Transição”

Nos dias 12 e 13 de março de 2012, a 2ª Câmara promoveu a realização do “II  

Workshop sobre Justiça de Transição”, em Brasília-DF. O evento, que se insere no 

âmbito  das atividades da Câmara e das deliberações do “XI Encontro Nacional”,  

contou  com  a  participação  de  membros  dos  Grupos  de  Trabalho  Justiça  de 

Transição, da 2ª Câmara, e Memória e Verdade, da PFDC, bem como de membros 

que atuam na matéria criminal em primeira e em segunda instância e dos membros 

titulares e suplentes da 2ª Câmara e da PFDC. Também participaram dos painéis e 

dos  debates  um  Juiz  da  Corte  Interamericana  dos  Direitos  Humanos  e 

representantes  das  Universidade  Harvard  e  Stanford,  dos  Estados  Unidos  da 

América. As discussões, entre outros assuntos relevantes, abordaram os caminhos 

legais  para  a  responsabilização  dos  autores  pelos  crimes  ocorridos  durante  a 

ditadura militar no Brasil; a Justiça de Transição: Direito Internacional de Direitos 

Humanos e Jurisdição Civil e Militar; as dimensões constitucionais da revisão da Lei  

da Anistia; a Justiça de Transição e a estratégia de integração constitucional. No 

encerramento do “Workshop”  foi  anunciado o oferecimento da primeira denúncia 

contra crime de sequestro ocorrido durante o regime de exceção que dominou o 

país de 1964 a 1985.
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2ª Câmara e ANPR promovem reunião de trabalho sobre a Reforma do Código 

Penal

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e a Associação Nacional dos Procuradores 

da República – ANPR promoveram duas reuniões de trabalho do Ministério Público 

Federal sobre a Reforma do Código Penal. O primeiro evento ocorreu nos dias 27 e  

28 de março, em Brasília, e contemplou questões relativas à parte geral do Código 

Penal. Os trabalhos foram organizados por temas, a saber: 1ª Mesa: Prescrição; 2ª 

Mesa:  Lavagem  de  Dinheiro  e  Terrorismo;  3ª  mesa:  Quadrilha  e  Organização 

Criminosa;  4ª  Mesa:  Crimes  Cibernéticos;  5ª  Mesa:  Colaboração  jurídica 

internacional, extraterritorialidade da lei penal, eficácia da sentença estrangeira no 

Brasil.  Cumprimento  de  pena  por  estrangeiro  no  Brasil,  tratado  internacional 

(cumprimento  de  decisões  judiciais  sem  exequatur).  Participaram  do  evento  a 

Subprocuradora-Geral da República Raquel Dodge, Coordenadora da 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão; Senador Pedro Taques, autor da proposta  de criação da 

Comissão de Reforma do Código Penal e o Procurador Regional da República da 3ª 

Região Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Relator da Comissão de Reforma do 

Código  Penal  do  Senado  Federal;  Subprocurador-Regional  da  República  da  1ª 

Região Alexandre Camanho de Assis,  Presidente da ANPR; os Procuradores da 

República Alexandre Senra,  da PR/AM; Bruno Nominato de Oliveira,  da PR/MG; 

Carlos  Bruno  Ferreira  da  Silva,  da  PR/ES;  Eduardo  Pelella,  da  PR/SE;  Jessé 

Ambrósio  dos  Santos  Júnior,  da  PR/RJ;  José  Robalinho  Cavalcanti,  da  PR/DF 

Roberto  Antonio  Dassié  Diana,  da  PR/SP;  Rodrigo  Golívio  Pereira,  da  PR/RO; 

Rodrigo Leite Prado, da PR/MG; Vladimir Aras, da PR/BA; Luiz Lessa, da PR/RJ; os 

Procuradores Regionais da República Marcus Vinícius Aguiar Macedo, da PRR 4ª 

Região; Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini, da PRR 3ª Região; Mônica Nicida 

Garcia,  da  PRR 3ª  Região.  A  segunda jornada  de  trabalhos  ocorreu  na  Capital 

sergipana e seguiu semelhante dinâmica, na forma de oficinas temáticas. Em 11 de 

abril  foram  tratados  também  oito  temas,  organizados  nas  seguintes  mesas:  8ª, 

Crimes contra a Humanidade; 9ª, Moeda Falsa; 10ª, continuação das discussões da 

5ª mesa - Colaboração Jurídica Internacional,  Extraterritorialidade da Lei Penal e 
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Eficácia da Sentença Estrangeira no Brasil e Cumprimento de Pena por Estrangeiro 

no Brasil, Tratado Internacional (cumprimento de decisões judiciais sem exequatur); 

11ª, Dosimetria da Pena. No dia 12, as mesas de trabalho foram: 12ª, Tráfico de 

Drogas; 13ª, Crimes Econômicos; 14ª, continuação das discussões da 6ª mesa – 

Crimes contra  o Sistema Financeiro  Nacional  e  Crimes Tributários  e 8ª  mesa – 

Crimes Contra a Previdência Social; 15ª, Crimes em Matéria de Bens Minerais; 16ª,  

Contrabando  e  Descaminho.  A  abertura  dos  trabalhos  foi  feita  pelo  Procurador-

Chefe da Procuradoria da República em Sergipe Eduardo Pelella, representando a 

2ª  Câmara,  contando  a  mesa  ainda com o  Procurador  da  República  no Distrito 

Federal  José Robalinho Cavalcanti,  representando a ANPR, e com o Procurador 

Regional  da  República  da  3ª  Região  Luiz  Carlos  dos  Santos  Gonçalves, 

representando  a  Comissão  do  Senado  que  trata  da  reforma  do  Código  Penal. 

Participaram do evento membros do Ministério Público Federal em Minas Gerais, 

Espírito Santo,  Sergipe,  Rio de Janeiro,  Distrito  Federal,  Bahia e São Paulo,  da 

Procuradoria  Regional  da  República  da  3ª  Região  e  da  Procuradoria  Geral  da 

República. Os resultados das discussões foram apresentados em Audiência Pública 

sobre a reforma do Código Penal que ocorreu na sexta-feira, dia 13 de abril, em 

Aracaju.

II Encontro Temático do Controle Externo da Atividade Policial

 A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão adota o método participativo para definir 

seus  objetivos  e  prioridades  de  trabalho,  inclusive  por  meio  de  deliberações 

tomadas nos encontros temáticos e pelos Grupos de Trabalho. Por essa razão, tem 

promovido encontros temáticos sobre o controle externo da atividade policial, uma 

atribuição  constitucional  do  Ministério  Público.  O  primeiro  foi  realizado  em 

Brasília/DF, no dia 20 de junho de 2011 e o segundo ocorreu em Recife, em 16 e 17  

de agosto de 2012.

O  “II  Encontro  Temático  do  Controle  Externo  da  Atividade  Policial”  promoveu 

debates sobre o “II Diagnóstico do Controle externo da Atividade Policial”, as formas 
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de  composição  dos  Grupos  de  Controle  Externo  nos  estados  e  no  DF  e  a 

organização  interna  das  respectivas  secretarias,  o  exercício  do  controle  externo 

pelas Procuradorias da República nos municípios, a atuação do controle externo em 

regiões de fronteira,  examinou os resultados das prioridades estabelecidas no “I 

Encontro  Temático  do  Controle  Externo  da  Atividade  Policial”  e  definiu  ações 

prioritárias  para  o  biênio  2012-2013,  dentre  outros  temas  relevantes.  Para  mais 

detalhe,  consultar  a  seção  destinada  aos  Gurpos  de  Trabalho,  especificamente 

6.1.2 Grupo de Trabalho de Controle de Controle Externo da Atividade Policial.

1º Seminário de Planejamento Estratégico Criminal  da 2ª Câmara destaca a 

necessidade  de  formulação  da  política  criminal  do  MPF  e  melhoria  de 

estrutura. 

Trinta  membros  do  Ministério  Público  Federal  participaram  do  1º  Seminário  de 

Planejamento Estratégico Criminal da 2ª Câmara, concluído no dia 24 de agosto de 

2012 em Brasília. Os membros da 2ª Câmara estiveram presentes e participaram 

ativamente  dos  debates  junto  com  Procuradores  da  República  e  Procuradores 

Regionais da Repúblicas oriundos de todas as unidades no país. “Os participantes 

realçaram a importância de a 2ª Câmara vir atuando sob a diretriz clara de que o 

direito penal é instrumento de proteção de direitos humanos, de agir celeremente e 

de criar grupos de trabalho para enfrentar graves questões criminais, mas também 

afirmaram  a  importância  de  aprofundar  o  exame  dos  obstáculos  e  das 

oportunidades ao bom desempenho de nossa atribuição constitucional, de modo a 

melhor  qualificar  a  atuação  criminal  do  MPF”,  segundo  explicou  Raquel  Dodge, 

coordenadora da 2ª Câmara.

A politica criminal do MPF é o objetivo principal a ser coordenado pela 2ª Câmara, 

segundo os participantes. A titularidade da ação penal, a melhoria de ferramentas  

informatizadas  de  apoio  ao  trabalho  e  o  incremento  da estrutura  disponível  são 

objetivos estratégicos muito enfatizados.
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O  1º  Seminário  utilizou  modernas  técnicas  de  construção  de  planejamento 

estratégico por instituições públicas, que realçam a necessidade de criar objetivos 

estratégicos  claros,  transformá-los  em  tarefa  cotidiana  para  todos,  de  modo 

contínuo  e  com  liderança  definida.  Segundo  os  organizadores,  o  planejamento 

estratégico integrado enseja a adequada alocação de capital  e de recursos para 

atender  os  objetivos  definidos.  Durante  o  1º  Seminário,  os  participantes 

identificaram  causas  dos  principais  problemas  enfrentados  hoje  pelo  MPF  no 

exercício de sua atribuição criminal e também realçaram os principais pontos fortes 

da instituição. A conjugação destes fatores foi essencial para identificar objetivos e 

para entender as metas e ações que serão traçadas a seguir.

O resumo dos debates e conclusões deste Seminário foi feito sob coordenação da 

AMGE.

A segunda etapa deste Seminário ocorreu em outubro de 2012.

1º  Encontro  Nacional  sobre  Tráfico  Internacional  de  Entorpecentes, 

Contrabando e Descaminho

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão realizou, nos dias 4 e 5 de outubro, o 1º 

Encontro  Nacional  sobre  Tráfico  Internacional  de  Entorpecentes,  Contrabando  e 

Descaminho,  em  Foz  do  Iguaçu  (PR).  O  encontro  temático  está  inserido  nas 

atividades  de  coordenação  e  de  integração  da  Câmara  e  em compasso  com o 

Planejamento  Estratégico  do  Ministério  Público  Federal.  Atende  aos  anseios  de 

formulação da política criminal do MPF, que visa definir estratégias para enfrentar o 

crime organizado, que domina o tráfico internacional de drogas, o contrabando de 

medicamentos  e  de  cigarros,  e  o  descaminho  de  mercadorias.No  evento  foram 

debatidos o contrabando e descaminho sob o aspecto do perfil dos agentes, das 

quadrilhas e das pessoas físicas; as figuras do executor e do mandante e a natureza 

do  vínculo  entre  os  agentes:  associação  criminosa  e  coautoria;  os  aspectos 

controversos  da  significância  penal  da  conduta;  o  exame  da  relevância  das 

características do objeto do crime: grandes volumes e pulverização de condutas; a 
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Portaria 75 (parâmetro de R$ 20 mil); o valor do tributo iludido consolidado, PIS e 

COFINS;  as  estratégias  recursais;  o  efeito  da  reiteração  ou  da  habitualidade 

criminosa;  a  prova;  as  quadrilhas  de  fronteiras;  o  aspecto  grande  volume  de 

processos; os produtos proibidos: cigarros e medicamentos; a tipificação penal (art. 

273  e  art.  334);  a  qualidade  da  prova;  a  necessidade  de  perícia.  Já  o  tráfico  

internacional  de  entorpecentes  foi  abordado  sob  os  aspectos  o  DNA da  droga: 

novas  técnicas  periciais  para  identificar  a  proveniência  da  droga  e  o  valor  de 

mercado;  a  competência;  a  investigação  de  quadrilhas;  o  tráfico  de  pessoas;  a 

fiança, a qualificação da mula, o regime da pena, a substituição da pena, o conflito 

com as varas especializadas em lavagem; a aplicação da pena em geral: relevância 

jurídica da quantidade e da qualidade da droga na definição da pena-base e na 

fixação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; as divergência entre STJ e  

STF: como levar a tese do MPF ao STF e os Recursos Repetitivos. Os trabalhos 

foram desenvolvidos por meio de exposições e de debates em grupo que, ao final,  

aprovaram as principais diretrizes da política criminal do Ministério Público Federal.

I Encontro Nacional sobre o Terrorismo

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF realizou, nos dias 15 e 16 de 

outubro de 2012, no auditório da Procuradoria Regional da República da 3ª Região,  

em São Paulo, I Encontro Nacional sobre o Terrorismo. Trata-se de evento temático 

de  grande  importância,  especialmente  porque  o  Brasil  carece  de  legislação 

específica dedicada ao enfrentamento do terrorismo, necessitando, portanto, que as 

instituições  afetas  ao  assunto  iniciem  um  debate  que  permita  estabelecer 

parâmetros de atuação para fazer face a eventuais ocorrências concretas. Nesse 

aspecto,  o  encontro  atende  ao  planejamento  estratégico  do  Ministério  Público 

Federal, por meio da implementação da política criminal da instituição relacionada 

com  a  matéria.  Em  razão  da  realização  de  eventos  no  país  de  repercussão 

internacional  -  como  a  Jornada  Mundial  da  Juventude,  promovida  pela  Igreja 

Católica Romana, no Rio de Janeiro, em 2013; a Copa das Confederações, também 
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em 2013; a Copa do Mundo do Brasil, em 2014; e a Olimpíada  do Rio de Janeiro, 

em 2016 - é necessário refletir sobre possíveis motivações para ações terroristas. O 

terrorismo tornou-se uma empresa globalizada e seus métodos de atuação, tanto 

em  termos  de  financiamento,  a  exemplo  do  narcotráfico,  quanto  de  operações, 

como guerrilhas e atentados,  não respeitam fronteiras, podendo se concretizar a 

qualquer  momento  e  em  qualquer  lugar,  de  acordo  com  os  interesses  e 

conveniências  dos  agentes  do  terror  em  chamar  a  atenção  para  suas  causas, 

desencadeando  ações  que  provoquem  o  medo  na  sociedade  e  até  mesmo 

desestabilizem governos legalmente constituídos. Para debater sobre terrorismo, a 

2ª Câmara reuniu diversas entidades diretamente interessadas no tema, entre elas o 

relator  da  comissão  de  turistas  para  elaboração  do  anteprojeto  de  reforma  do 

Código  Penal,  o  procurador  regional  da  República  Luiz  Carlos  Gonçalves  dos 

Santos; diversos membros do Ministério Público Federal que vêm pesquisando o 

assunto em profundidade, à luz do direito internacional, dos tratados internacionais 

firmados  pelo  Brasil  e  do  direito  comparado;  representantes  de  agências 

governamentais do país com responsabilidade direta no enfrentamento do problema 

do terrorismo, como a Polícia Federal, o Centro de Inteligência do Exército (CIE/EB), 

a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil 

do  Rio  de  Janeiro;  representante  do  Ministério  da  Justiça;  e  representante  do 

Federal  Bureau  of  Investigations  (FBI),  dos  Estados  Unidos  da  América.  No 

encontro foram debatidos assuntos como a tipificação do terrorismo no anteprojeto 

de reforma do Código Penal; diretrizes para a internalização do crime de terrorismo, 

considerando-se os tratados internacionais como base; a tipificação do terrorismo à 

luz  de  aspectos  relevantes  do  direito  comparado;  a  tipificação  do  terrorismo: 

propostas para o Código Penal e para a Lei de Segurança Nacional; a tipificação do 

terrorismo: aspectos relevantes dos atuais anteprojetos de lei; o papel da Polícia 

Federal  na  investigação  do  terrorismo  no  Brasil;  a  cooperação  Brasil-Estados 

Unidos  em  relação  ao  tema;  o  papel  do  Centro  de  Inteligência  do  Exército  na 

investigação do terrorismo no Brasil; o papel da Agência Brasileira de Inteligência na 
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investigação do terrorismo no Brasil; o papel do Coaf na investigação do terrorismo 

no Brasil; e a importância do treinamento e da capacitação no enfrentamento prático 

das ações terroristas. Espera-se com o encontro que o Ministério Público Federal 

avance efetivamente no sentido de estabelecer sua política criminal em relação ao 

tema,  possibilitando  o  balizamento  de  sua  atuação  no  que  diz  respeito  ao 

enfrentamento das situações concretas.

7.2. Eventos externos

2ª Câmara e ANPR participaram de Audiência Pública para reforma do Código 

Penal realizada em Aracaju

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e a Associação Nacional dos Procuradores 

da República – ANPR estão trabalhando ativamente para elaborar uma proposta a 

ser apresentada à Comissão do Senado que está desenvolvendo o Anteprojeto de 

Reforma do Código Penal. Para tanto, realizaram duas Reuniões de Trabalho sobre 

o assunto. Os resultados preliminares das discussões, que foram consolidados para 

apresentação à referida Comissão, foram expostos, a convite, na “Audiência Pública 

da Comissão de Juristas Instituída pelo Senado Federal para Elaborar Anteprojeto 

do Novo Código Penal”, que ocorreu no auditório do Tribunal de Justiça do Estado 

de Sergipe, em Aracaju, em 13 de abril de 2012. A 2ª Câmara foi representada pelo 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Sergipe, Eduardo Pelella, e a 

ANPR, pelo Procurador da República no Distrito Federal José Robalinho Cavalcanti.  

A  mesa  do  Ministério  Público  Federal  contou,  ainda,  com  a  presença  dos 

Procuradores da República Jessé Ambrósio dos Santos Júnior, da Procuradoria da 

República no Município de Nova Friburgo/RJ, Bruno Nominato de Oliveira, da PRM 

de Sete Lagoas/MG, e Eunice Dantas Carvalho, Sílvio Roberto Oliveira de Amorim 

Júnior e José Rômulo Silva Almeida, da Procuradoria da República em Sergipe; do 

Procurador Regional da República da 2ª Região Luiz Fernando Voss Chagas Lessa; 

e da Subprocuradora-Geral da República Maria Sílvia Luedemann de Meira.
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Os Procuradores presentes enfatizaram que a reforma do Código Penal se deve à 

desfuncionalidades  apresentadas  pelo  texto,  que  é  da  década  de  40  do  século 

passado, e da extensa legislação extravagante que a ele deve ser incorporada na 

medida do possível.

Fizeram exposição geral  sobre alguns assuntos debatidos nas duas reuniões de 

trabalho, como a dosimetria da pena; a extraterritorialidade da pena; a prescrição, a  

prescrição  retroativa,  os  tipos  imprescritíveis  e  as  regras  de  prescrição;  a 

cooperação internacional; os crimes contra a Administração; a redução das penas 

máximas  excessivas  e  as  penas  mínimas;  a  corrupção  passiva  privilegiada,  a 

prevaricação e a hipótese da figura do intercedente, que não tem pena prevista; os 

crimes  contra  a  Ordem  Tributária;  a  lavagem  de  dinheiro  e  seus  crimes 

antecedentes e consequentes; o crime de moeda falsa; os crimes contra o Sistema 

Financeiro e a gestão fraudulenta; a introdução do tipo pena da conspiração para o  

cometimento de crime; os crimes eleitorais; o terrorismo.

Nas  exposições  foi  dado  destaque  para  (1)  os  crimes  contra  a  Administração 

Pública e o enriquecimento ilícito, praticados por funcionários e por particulares, que 

estão  continuamente  nos  meios  de  comunicação,  na  forma  de  escândalos 

frequentes, bem como pelo reduzido número de processos relativos à corrupção e 

ao peculato. Nesses casos, deve-se buscar maior eficiência na persecução penal, a 

unificação  e  a  racionalização  das  penas,  além  da  tipificação  do  delito  de 

enriquecimento  ilícito,  muito  evidente  por  meio  de  sinais  exteriores  de  riqueza 

incompatíveis com a remuneração dos agentes públicos, ainda que não se consiga 

comprovar os mecanismos que levaram ao enriquecimento ostensivo; (2) o equilíbrio 

da garantia do cidadão com a garantia da segurança social, tendo se em foco a  

impunidade da conspiração para o cometimento de crime, pois não se pode fazer 

nada quando, por exemplo, se combina a morte de uma pessoa, sendo que apenas 

após o resultado do combinado é que se toma alguma providência. É a questão da 

prevenção, antes da concretização do fato.
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Assim, deve-se punir a conspiração para crimes graves, para a violência e a grave 

ameaça que reduz a resistência da pessoa. Nesses casos, há a necessidade de que 

a conspiração demonstre propósito inequívoco para o cometimento de crime, como 

nos  casos  da  marcação  de  brigas de  torcidas  e  outros  enfrentamentos,  para  a  

prática  de racismo ou agressões contra  minorias,  ou,  ainda,  como no caso das 

ameaças feitas à Universidade de Brasília recentemente. Nos Estados Unidos da 

América há tipificação penal para esse tipo de conduta, enquanto na Espanha e na 

Itália são normas de extensão; (3) a certeza da punição do crime de lavagem de 

dinheiro, para se evitar que os criminosos lucrem absurdamente com seus delitos, a 

exemplo  dos  crimes  contra  a  Administração,  o  financiamento  irregular  de 

campanhas políticas, o financiamento do terrorismo, que deve ser distinguido dos 

movimentos sociais legítimos, seja convencional, cibernético, biológico, químico ou 

nuclear, bem como punir as “escolas do terrorismo”, tendo-se comentado sobre a 

Convenção de Palermo, que trata de organizações criminosas, e sobe a Convenção 

de  Budapeste,  que  aborda  os  crimes  cibernéticos,  inclusive  em  relação  ao 

anonimato  qualificado;  (4)  a  cooperação  internacional  relacionada  com  o 

cumprimento  de sentenças  estrangeiras,  criando-se mecanismos  para  tal;  (5)  os 

crimes  contra  a  humanidade  os  direitos  humanos,  como  o  genocídio,  o 

desaparecimento forçado de pessoas, o estupro, a gravidez para a “limpeza étnica”,  

as  mutilações,  as  lesões  corporais  e  as  tatuagens  sectárias  etc.;  (6)  os  crimes 

eleitorais,  alguns com tipificação irrelevante,  e outros,  gravíssimos,  sem qualquer 

tipificação,  como  o  caixa  2  e  os  recursos  arrecadados  não  contabilizados,  o 

financiamento estrangeiro de campanhas, que não tem tipificação, o financiamento 

ilícito em geral, inclusive pelo terrorismo. A intenção dos trabalhos desenvolvidos 

nos dois encontros foi a de contribuir para a funcionalidade do direito penal, que 

deve ser encarado como um instrumento de paz social.

2ª Reunião da Comissão de Magistrados
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A Reunião da Comissão de Magistrados ocorreu em 21 de setembro de 2012, na 

sede do Conselho da Justiça Federal.

Sílvio Amorim, Procurador da República em Mato Grosso do Sul, foi designado pela 

coordenadora  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  Raquel  Dodge,  para 

representar o Ministério Público Federal na 2ª reunião da Comissão de Magistrados,  

a convite do Corregedor-Geral do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio 

de Noronha. A reunião foi  convocada para elaborar proposta de administração e 

gestão  dos  bens  apreendidos  pela  Justiça  Federal  no  desempenho  da  função 

jurisdicional.

Na ocasião, entidades da União interessadas na eficiente destinação final de bens 

apreendidos  em  ações  criminais  de  competência  da  Justiça  Federal  debateram 

sobre temas relevantes para a política de gestão de tais bens, contribuindo com 

sugestões aos trabalhos de administração na fase constritiva de guarda judicial.

O Conselho da Justiça Federal – Com sede em Brasília, o CJF tem como missão 

exercer,  de  forma  efetiva,  a  supervisão  orçamentária  e  administrativa,  o  poder 

correicional e a uniformização, bem como promover a integração e o aprimoramento 

da Justiça Federal. É integrado pelo presidente e pelo vice-presidente do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), três Ministros deste mesmo Tribunal e pelos presidentes 

dos cinco Tribunais Regionais Federais do país.

7.3. XII Encontro Nacional da Câmara Criminal

Local: Brasília/DF

Data: 19, 20 e 21 de novembro de 2012

Na abertura, à mesa Dr. Roberto Grugel, Dra. Raquel Dodge, Dr. José Bonifácio, Dr. 

Oswaldo Silva, Dr. Carlos Vilhena, Dr. Carlos Cazarré e Dra. Luiza Cristina.

Foi executado Execução do Hino Nacional.
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A Dra. Raquel Dodge: cumprimentou a todos, e agradeceu o apoio do Dr. Roberto  

Gurgel,  parabenizando-o  pela  forma de atuação  no STF.  Proferiu  o  discurso  de 

abertura:  “Senhor  Procurador-Geral  da  República,  agradeço,  em  nome  da  2ª 

Câmara, o apoio que Vossa Excelência dá ao exercício da atribuição criminal no 

MPF.

Prezados colegas da 2ª Câmara e de todo o MPF, saúdo a todos com muita alegria 

e calorosa acolhida! O exercício da persecução penal federal está em nossas mãos, 

é  uma  enorme  responsabilidade,  que  devemos  exercer  unidos  e  com  muito 

discernimento. Sejam bem-vindos a este ambiente de reflexão sobre os rumos de 

nossa jornada!

Vivemos tempos de inigualável conforto, prosperidade e acumulação de riqueza; de 

excelência científica que tornou o alimento mais abundante e a vida humana mais 

longa e de melhor qualidade,  como não se vira antes.  O cuidado com jovens e  

idosos tem aumentado.  No entanto,  a  convivência  humana mantém uma nódoa 

mutilatória:  minorias  e  estrangeiros  continuam  repelidos  e  discriminados,  os 

recursos naturais tornam-se escassos e degradados; drogas e armas são traficadas 

às  toneladas;  a  tecnologia  virtual  incrementa  a  ação  organizada;  a  corrupção 

continua  endêmica  e  disseminada;  a  violência  abrevia  vidas;  há  povos  inteiros 

ameaçados de extinção.

O espectro  do  crime  assombra  a  sociedade  brasileira  há  décadas.  As  pessoas 

enclausuram-se atrás  de grades  em suas casas,  temem caminhar  pelas  ruas e 

cobram abertamente solução para atos de corrupção e de violência. O crime é visto 

pelo público como um dos temas mais importantes para sua vida. No entanto, a 

prática de crimes tem aumentado, apesar de a proteção legal ter-se expandido para 

ampliar a segurança pessoal e os direitos subjetivos e de propriedade, inclusive na 

internet, cobrindo virtualmente quase todos os aspectos da vida em sociedade.

Neste ambiente de contrastes nítidos e agudos, é preciso indagar não só qual o 

papel  do direito  penal,  mas qual  o melhor  papel  para o direito  penal  no mundo 

moderno?  Quais  atributos  do  direito  penal  podem  contribuir  para  melhorar  a 
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convivência humana? Como usar o direito penal para que suas funções clássicas, 

de deter,  proteger e punir produzam os efeitos esperados, de deter a prática de 

novos crimes, proteger a pessoa e punir o criminoso.

O tema é fascinante. 

A reflexão sobre o melhor papel para o direito penal é mais complexa em um estado 

federal como o Brasil, onde há dicotomia entre crimes federais e estaduais e, para 

agravar,  um amplo espectro de matérias coincidentes.  Embora alguns crimes só 

possam ser federais (como o de moeda falsa), uma coleção de outros, de natureza 

variada, como homicídio, corrupção, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e falso 

testemunho tanto podem ser federais quanto estaduais, a depender da ocorrência 

de  uma  das  condições  constitucionais:  que  sejam  praticadas  em  detrimento  de 

bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou 

empresas  públicas,  excluídas  as  contravenções  e  ressalvada  a  competência  da 

Justiça Militar  e da Justiça Eleitoral  (109-IV),  que sejam  previstos em tratado ou 

convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou 

devesse  ter  ocorrido  no  estrangeiro,  ou  reciprocamente  (109-V); ou  que  sejam 

contra  a  organização  do  trabalho  e,  nos  casos  determinados  por  lei,  contra  o 

sistema financeiro e a ordem econômico-financeira (109-VI).

Esta coincidência de matérias e distinção pelo pormenor constitucional não facilita a 

persecução penal e torna interminável a discussão sobre competência e nulidade, 

de que são exemplos a competência para tratar de crimes cometidos por índios ou 

contra índios, sobre redução à condição análoga à de escravo ou de corrupção de 

verbas federais transferidas pela União a Estados e municípios, na área da saúde e 

da educação.

Tendo em vista esta peculiaridade brasileira, é essencial incluir nesta reflexão sobre 

o melhor papel  para o direito  penal hoje,  a integração entre Ministérios Públicos 

como fator essencial para elevar a eficiência da persecução penal. Primeiro, porque 

o sistema de administração de justiça é inicialmente dividido em jurisdição estadual 

e federal, mas há uma unificação no final deste organograma, em prol da jurisdição 
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federal  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre 

questões legais ou constitucionais do caso concreto. Segundo, porque, embora a 

regra de prevalência da jurisdição federal em caso de conexão de crimes facilite a 

definição  da  competência,  a  eficiência  da  persecução  penal  depende  de  uma 

atuação que atinja o cerne da ação criminosa, que pode ser predominantemente de 

competência  estadual,  com  o  devido  planejamento  e  custeio  dos  atos  de 

persecução penal.

Também não se pode esquecer que o controle do crime tem pessoal  limitado e 

orçamento pré-definido. Embora os gastos na capacitação dos agentes públicos e 

na  aplicação  da  lei  penal  sejam consideráveis  e  novas  leis  sejam aprovadas  à  

medida do necessário, pouco se sabe sobre o efeito inibitório concreto, no Brasil, 

das várias medidas de persecução criminal: investigação, acusação, condenação e 

punição.

O resultado da persecução penal também não é sistematicamente publicado, nem 

institucionalmente acompanhado. A percepção social é de ineficiência e morosidade 

da justiça, sem dados que permitam esta confirmação. A letalidade policial mancha 

todas as estatísticas, enquanto o controle externo da atividade policial avança mais 

firme na esfera federal, mas ainda é inexistente na maior parte dos estados. Apenas 

crimes destacados pela imprensa acabam tendo um seguimento de punição mais 

conhecido.

Não  há  política  criminal  decente  sem  prestação  de  contas  ao  público,  sem 

divulgação de seus resultados. É preciso acompanhar a finalização da persecução 

penal, inclusive no que toca à pretendida ressocialização do condenado.

Não se pode descurar tampouco das vítimas: elas esperam e têm direito a uma 

resposta do sistema de administração de justiça para o ato que sofreram, inclusive à 

reparação do dano.

Há, prezados colegas, um longo caminho a percorrer e um grande passo será dado 

a partir de hoje pelo Ministério Público Federal, rumo à definição de sua proposta de 

atuação na matéria criminal.
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O principal  objetivo  deste  XII  Encontro  Criminal  é  definir  o  conteúdo  da  política 

criminal do MPF.  O controle externo da atividade policial está inserido neste mesmo 

contexto.  É  preciso  estabelecer  quais  são  as  ênfases  da  atuação  penal,  para 

ampliar  os  efeitos  inibitórios,  protetivos  e  punitivos  da  lei.  Também  deveremos 

repensar  nossa  divisão  de  trabalho,  descentralizar  a  coordenação  criminal  para 

fortalecê-la e requerer uma estrutura melhor  de trabalho,  porque a que temos é 

precária e insuficiente.

É necessário fazê-lo com a habilidade necessária para fomentar o estado de direito  

ao invés de instituir  o  estado policial.  Para tanto,  é preciso efetivamente manter 

liberdades fundamentais garantidas pela Constituição, respeitar o respeito ao devido 

processo legal, mas investigar e punir com a eficiência suficiente para restabelecer a 

confiança no bom uso do dinheiro público, para preservar minorias e seus direitos, 

para fomentar a confiança na segurança pública, que permita o retirar de grades das 

portas e o caminhar livre pelas ruas.

O Ministério Público Federal é convidado, neste XII Encontro, a definir o conteúdo  

da política criminal federal brasileira, a eleger os principais objetivos de sua atuação.

A 2ª  Câmara iniciou um vigoroso trabalho de coordenação nesta  matéria  desde 

maio  de  2008  e  muitas  etapas  tenham  sido  empreendidas  desde  então.  Na 

atividade  de  revisão,  decidimos  25  mil  casos  em  dois  anos,  com  celeridade  e 

fundamentadamente. Estamos resolvendo questões que chegaram à Câmara nas 

duas últimas semanas anteriores à sessão de revisão.

Mas é na atividade de coordenação que concentramos nossos maiores esforços. 

Instituímos  vinte  grupos  de  trabalho  nos  últimos  dois  anos,  em  duas  grandes 

vertentes  de  atuação:  o  enfrentamento  da  corrupção  de  verbas  públicas  e  a 

proteção de direitos humanos. Alguns grupos já completaram integralmente seus 

objetivos e foram desfeitos. Outros completaram as metas para o período e foram 

renovados. Mas todos recebem acompanhamento permanente de seus resultados, 

e têm prazos delimitados para cumprir suas tarefas.
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O  IX,  X  e  o  XI  Encontro  Nacional,  promovidos  em  2008,  2010  e  2011,  vários 

Encontros  Regionais  e  Temáticos,  reuniões  com  membros  do  MPF  nas  suas 

próprias unidades, e a intensa atuação de grupos de trabalho têm contribuído para 

definir  a  política  criminal  do  MPF.  É  preciso  avançar  mais,  institui-la  como  um 

documento a ser seguido por todos os membros do MPF, definir metas de atuação,  

prazos específicos e controlar os resultados.

A política criminal precisa ter uma diretriz clara, sob pena de perder seu rumo. A 2ª 

Câmara estabeleceu a diretriz da atuação criminal do MPF em maio de 2010: o 

Direito Penal é instrumento de garantia e de proteção de direitos humanos. Este é o 

norte da atuação do MPF na matéria penal.

Desta diretriz tem derivado o conteúdo da política criminal do MPF, notadamente 

contra a corrupção e pela preservação do direito de minorias.  Ao definir a política 

de atuação criminal, o MPF manifesta as áreas de atuação mais relevantes em certo  

período e fundamenta as razões de sua decisão. 

No entendimento da 2ª Câmara, este trabalho de definição da política criminal deve 

observar alguns critérios,  dentre os quais destaco:  1) a busca da efetividade da 

atuação  criminal,  com  acompanhamento  do  resultado  e  sua  divulgação;  2)  o 

respeito ao devido processo legal; 3) o respeito a direitos humanos fundamentais; 4) 

a participação de todos os membros do MPF em sua formulação; 5) a unidade do 

MPF, em suas três instâncias; 6) a independência funcional; 7) a inamovibilidade; 8)  

a coordenação da 2ª Câmara; 9) a descentralização da atribuição de coordenação 

para  unidades  regional  e  local,  a  serem  criadas;  10)  a  integração  com  outras  

instituições com atribuições afins; 11)  a integração com outros órgãos do MPF; 12) 

a integração com outros Ministérios Públicos; 13) contar com estrutura adequada 

para exercê-la; 14) controle de metas; 15) indicadores de resultados; 16) prestação 

de contas ao cidadão e à sociedade.

A política criminal do MPF deve, assim, ter duas dimensões: nacional e regional.  

Nem toda persecução penal relevante em uma dada localidade do país repete-se 

em outra.  Mas há algo de comum em todo o país.  Por  isso,  a  política nacional 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF
(Matéria criminal e controle externo da atividade policial)

abrange crimes de largo espectro de ocorrência no território ou cujos efeitos são 

notáveis pela intensidade, gravidade e duração. Peculiaridades regionais ou locais 

podem exigir ênfases específicas para debelar condutas ilícitas que acometem mais 

frequentemente uma determinada região ou localidade do país.

A política criminal deverá ser definida com a participação dos membros do MPF. 

Será aprovada e coordenada pela 2ª Câmara, abrangendo os três níveis de atuação 

de seus membros.

Definido o conteúdo da política criminal (ou seja, da ênfase da atuação e do modo 

de exercê-la), as prioridades, metas e indicadores de atuação deverão ser definidos 

a  seguir,  e  deverão  ser  mensuráveis,  auditáveis  e  controláveis.  Só  assim  será 

possível  verificar  o  acerto  ou  equívoco do  rumo da atuação  criminal,  os  efeitos 

decorrentes da política criminal estabelecida e também prestar contas à sociedade 

brasileira.

Como dito, desde maio de 2010, a 2ª Câmara deu consequência à diretriz de que o 

direito penal é instrumento de atuação de direitos humanos, e definiu a ênfase da 

atuação criminal em duas áreas (corrupção de verbas federais e violação de direitos  

humanos), instituindo grupos de trabalho ou comissionando membros do MPF para 

estudos  e  trabalhos  específicos,  com prazo  certo.  Os  grupos  de  trabalho,  seus 

objetivos, integrantes e prazo de atuação constam do Roteiro dos Trabalhos deste 

XII Encontro.

Esta é a obra a ser feita neste XII Encontro Criminal. O momento, portanto, é de 

reexaminar o caminho já empreendido, aquilatar as medidas já propostas e sugerir 

exclusões ou inclusões de prioridades. Mais que tudo, é o momento de assumir com 

vigor  o  papel  do  Ministério  Público  Federal  para  debelar  a  corrupção,  em suas 

diversas formas,  e  promover  a  defesa  de direitos  humanos,  por  meio  do direito 

penal.  Esta é uma área importante para os destinos do país e de sua gente.  A  

inibição do crime, o bom emprego de verbas públicas, o fomento da confiança entre 

as pessoas têm um papel transformador da realidade, emancipatório de direitos e 
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garantidor  de  liberdades,  além de diminuir  os  custos  dos empreendedores  e  de 

melhorar o ambiente de negócios.

Estou  certa  de  que  nosso  convívio  será  muito  afável  e  que  o  resultado  deste 

Encontro inspirará e motivará a geração de Procuradores que nos sucederão. Bom 

Encontro para todos e todas."

Dr.  Roberto  Gurgel:  Comentou  que a  definição  da política  criminal  do  Ministério 

Público  Federal  é  de  fundamental  importância,  sendo  compatível  com  o 

planejamento estratégico. Pela 1ª o Ministério Público Federal se debruça sobre um 

momento de reflexão em relação aos caminhos a serem trilhados pela instituição. 

Como  vem  sendo  feito  no  estabelecimento  da  estratégia,  é  importante  uma 

construção coletiva, com a participação de cada um, sendo que os colegas de todas 

as unidades estão comprometidos com a política criminal. Há mais de três meses 

vem ocorrido  o protagonismo criminal  com o julgamento  da Ação Penal  470 no 

Supremo Tribunal Federal. Nesta ocasião em que se vive um momento em que a 

sociedade parece encantada com a missão constitucional do Ministério Público, é 

preciso atentar que o encantamento será efêmero se a instituição não redobrar seu 

trabalho na busca de uma atuação cada vez mais eficiente. O XII Encontro da 2ª 

Câmara é o momento para a discussão do estabelecimento da política criminal, que 

também é feita  no  dia  a dia,  na  atuação de cada membro.  Parabenizou a Dra.  

Raquel  Dodge  pela  forma  dinâmica  como  vem  conduzindo  a  coordenação  da 

Câmara. Relembrou o tempo em que era membro da Câmara, pontuando que a 

revisão sempre foi executada de alguma forma, mas o grande desafiou sempre foi a 

coordenação. Comentou a satisfação pela  notícia dada pela Dra. Raquel Dodge em 

relação à descentralização das atividades de coordenação, lembrando o exemplo do 

que ocorre com as Procuradorias de direitos do cidadão, referindo-se à presença do 

Dr. Aurélio Rios, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Comentou que a 

estruturação  da  área  criminal  vai  sendo  feita  paulatinamente  e  sobre  sobre  a 

importância  de  integração  com  os  Ministérios  Públicos  Estaduais,  sendo 

fundamental  “até  para  a  sobrevivência  do  Ministério  Público”.  Enfatizou  que  os 

temas  expostos  pela  Dra.  Raquel  Dodge são  cruciais  para  o  funcionamento  do 
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Ministério Público Federal, e os resultados dos trabalhos nortearão a atuação da 

instituição.  Parabenizou  os  presentes  pela  sua  atuação  e  participação  no  XII  

Encontro, desejou bom trabalho e deu boas-vindas a todos.

Dra.  Raquel  Dodge:  Comentou  a  presença  do  Dr.  Aurélio  Rios,  enfatizando  as 

diversas interfaces e integração da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

com a 2ª Câmara, bem como a presença da Dra. Ela Castilho, que será a nova 

ouvidora do MPF.

Dr. Roberto Gurgel: aproveitando a oportunidade, enfatizou a presença da Dra. Ela 

Castilho, que tomará posse como 1ª Ouvidora do Ministério Público Federal no dia 

seguinte.

Pausa para a fotografia oficial dos componentes da mesa (esquerda para direita: 

Dra. Luiza Cristina, Dr. Oswaldo Silva, Dra. Raquel Dodge, Dr. Roberto Gurgel, Dr. 

José Bonifácio, Dr. Carlos Vilhena e Dr. Carlos Cazarré); e de todos os participantes 

do encontro.

Dra. Raquel Dodge: apresentou o documento “Formulação da Política Criminal e de 

Controle Externo da Atividade Policial – Contribuições do XII Encontro Nacional da 

2ª Câmara de Coordenação e Revisão – 19 a 21 de novembro de 2012 – Brasília – 

DF – Roteiro dos Trabalhos” distribuído na pasta. A mesa agora é sobre a avaliação 

dos grupos de trabalho. Uma das ideias é dar conhecimento do que vem sendo feito  

no tocante  à matéria  criminal,  e  na seguinte,  no tocante  ao controle  externo da 

atividade policial. Comentou que o item 1 do livreto já foi comentado na mesma de 

abertura;  no  item  2,  constam  os  resultados  das  duas  oficinas  do  planejamento  

estratégico. A partir da pg. 38, material para consulta. Comentou a coletânea sobre 

crimes ambientais, também distribuída junto com o material do Encontro. Na pg. 39 

há uma análise quantitativa dos crimes ambientais, cobrindo o período de maio de 

2010 a março de 2012 e nas pg. 40 e 41 constam estatísticas dos julgamentos da 

Câmara. A partir da pg. 42 até 61 há uma compilação/enumeração dos resultados 

dos grupos de trabalho, para ser feita análise visando reavaliação dos objetivos e/ou  
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permanência ou não desses grupos, substituindo-se por outros temas, quando for o 

caso.

PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO EM VOTAÇÃO

Colocada a proposta de descentralização da coordenação em votação:

Venceu a tese da descentralização, criando-se núcleos de coordenação em cada 

Procuradoria Regional da República.

1. A  descentralização  será  de  atribuições,  a  ser  feita  para  as  cinco 

Procuradorias Regionais da República, no primeiro momento.

2. 2. Os colegas devem estabelecer o modelo dos núcleos, encaminhando as 

propostas à 2ª Câmara.

3. Os suplentes  da Câmara devem passar  de  três  para  cinco,  assumindo  o 

núcleo descentralizado e fazendo o elo entre a 2ª Câmara e os núcleos.

4. Cada núcleo regional deve contar com uma assessoria própria.

5. A criação dos núcleos deve ser submetida à apreciação do Procurador Geral 

da República. Nesse ponto,  em razão das discussões mantidas durante o 

exame da matéria, a Dra. Raquel Dodge ficou de examinar o art. 276 da Lei 

Complementar nº 75/93, para verificar se basta a expedição da Portaria pelo 

Procurador-Geral da República ou se há necessidade de projeto de resolução 

a ser submetido ao Conselho Superior do Ministério Público Federal.

6. A criação dos núcleos regionais descentralizados deverá ocorrer em 2013.

PLENÁRIA

Na Sessão Plenária os temas debatidos na tarde do primeiro dia e sugeridos na 

manhã do segundo dias foram votados, chegando-se aos seguintes resultados:

Tema 1: Enfrentamento da Corrupção de Verbas Federais (notadamente, em áreas de 
saúde, educação e infraestrutura)
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Situação Atual – Resumo da Tabela I
Grupo de Trabalho Manter/Excluir

1.1.  Enfrentamento da Corrupção, Apropriação e Desvio de 
Verbas Federais nos Municípios:

Manter

1.2.  Projeto  Tentáculos  (fraudes contra a Caixa Econômica 
Federal)

Manter

1.3. Lavagem de Dinheiro Manter
1.4. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Manter
1.5. Moeda Falsa Manter
1.6. Crimes Econômicos Manter
1.7. Recursos Repetitivos Manter
1.8. Crime Organizado Manter
1.9. Corrupção de Verbas Federais para Transportes Excluir
1.10. Fraudes com Títulos Públicos Manter
1.11. Diligência para Localização de Pessoas Excluir
1.12.  Intercameral  de  Ação  Estratégica  – Petróleo  (com 3ª 
CCR)

Manter

1.13. Intercameral de Cooperação Jurídica (com ASCJI) Manter
1.14.  Interinstitucional  sobre  Parcelamento  de  Débito 
Tributário (com SRF, AGU, PGFN)

Excluir

1.15. Delação Premiada Manter

Tema 1: Enfrentamento da Corrupção de Verbas Federais (notadamente, em áreas de 
saúde, educação e infraestrutura)

Temas Prioritários Propostos – Resmo da Tabela III
Tema Incluir/Não incluir

3.1. Crimes Fiscais Não incluir
3.2. Contrabando e Descaminho Incluir
3.3. Desmatamento Incluir
3.4. Roubos Não incluir
3.5. Fraudes às Licitações Incluir, com 5ª CCR
3.6.  Enfrentamento  à  Corrupção,  Apropriação  e  Desvio  de 
Verbas Federais nos Municípios

Não incluir
(vide item 1.1)

Tema 2: Proteção de Direitos Humanos
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Situação Atual – Resumo da Tabela II
Grupo de Trabalho Manter/Excluir

2.1. Enfrentamento da Escravidão Contemporânea Manter
2.2.  Proteção  da  Mulher  Vítima  de  Violência  Doméstica 
(efetivação da Lei Maria da penha, em parceria com os MP 
estaduais)

Excluir

2.3.  Crimes Cibernéticos (pedofilia,  racismo, contra religião, 
de consciência)

Manter

2.4. Justiça de Transição (crimes da ditadura militar) Manter
2.5. Intercameral sobre Violação de Direitos Indígenas (com 
4ª e 6ª Câmaras)

Manter

2.6. Controle Externo da Atividade Policial Manter

Tema 2: Proteção de Direitos Humanos
Tema Prioritário Proposto – Resumo da Tabela IV

Tema Incluir/Não incluir
4.1. Tráfico Internacional de Pessoas Incluir

Temas Processuais Propostos – Resumo da Tabela V
Tema Incluir/Não incluir

5.1. Dosimetria (alegações finais e recursos) Incluir
5.2. Execução Penal (penas privativas e alternativas) Incluir
5.3. Medidas Cautelares Incluir
5.4. Prescrição Não incluir

Temas Estruturantes Propostos – Resumo da Tabela VI
Tema Incluir/Não incluir

6.1. Sistema Nacional de Registros de Antecedentes Criminais 
com acesso ao MP (engajamento da 2ª CCR na implantação 
célere desse Sistema)

Incluir

6.2.  Cooperação  Internacional  (enfoque  no  mecanismo 
IberRede)

Incluir

6.3. Estreitamento dos Laços com os Programas de proteção 
a Vítimas e Testemunhas Federal e dos Estados

2ª  CCR  assume 
como  vertente  de 
atuação

6.4. Seletividade Sim,  como 
fortalecimento  de 
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atuação da 2ª CCR
6.5. Banco de peças Sim, não como GT

Prioridades mais Votadas

Tema 1 - Enfrentamento da Corrupção de Verbas Federais (notadamente, em área de 

saúde, educação e infraestrutura)

34 votos –  Enfrentamento da Corrupção

27 votos – Crime Organizado

21 votos – Lavagem de Dinheiro

19 votos –  Desmatamento                                                                        

Tema 2 – Proteção de Direitos Humanos

30 votos – Controle Externo da Atividade Policial

26 votos – Crimes Cibernéticos

17 votos – Enfrentamento da Escravidão Contemporânea

Temas Processuais

18 votos – Dosimetria

17 votos – Medidas Cautelares

06  votos – Execução Penal

O Colegiado da 2ª Câmara aprovou a política criminal do MPF, definida no XIIi 

Encontro Nacional

A política criminal foi definida sob a diretriz de que o direito penal é instrumento de 

garantia de direitos humanos.
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Em 26 de novembro de 2012, na 057ª Sessão de Coordenação, a Coordenadora,  

Subprocuradora-Geral da República Raquel Dodge, submeteu à homologação do 

Colegiado as deliberações do “XII Encontro Nacional da 2ª Câmara de Coordenação 

e Revisão”, realizado nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2012, em Brasília/DF. 

No encontro  foi  definida  a  política  criminal  do  Ministério  Público  Federal,  sob  a 

diretriz de que o direito  penal  é  instrumento  de garantia  de direitos humanos,  e  

resolveu priorizar a persecução penal, notadamente contra o crime organizado, a 

corrupção,  a lavagem de dinheiro e o desmatamento.  A política criminal envolve 

quatro grandes temas: 1. corrupção; 2. direitos humanos; 3. medidas processuais; 4. 

medidas estruturantes.

As deliberações do “XII Encontro” submetidas ao Colegiado foram a manutenção ou 

a exclusão dos Grupos de Trabalho atuais, agrupados em dois grandes temas: (1) 

enfrentamento da corrupção de verbas federais, notadamente nas áreas de saúde, 

educação e infraestrutura; e (2) proteção dos direitos humanos. Além disso, foram 

propostas prioridades de atuação também dentro desses dois grupos de temas. Em 

relação ao tema corrução, foram mantidos os Grupos de Trabalho de Enfrentamento 

da  Corrupção,  Apropriação  e  Desvio  de  Verbas  Federais  nos  Municípios;  de 

acompanhamento  do  Projeto  Tentáculos,  que  aborda  fraudes  contra  a  Caixa 

Econômica  Federal;  Lavagem  de  Dinheiro;  Crimes  contra  o  Sistema  Financeiro 

Nacional;  Moeda  Falsa;  Crimes  Econômicos;  Recursos  Repetitivos;  Crime 

Organizado;  Fraudes  com  Títulos  Públicos;  Intercameral  de  Ação  Estratégica  – 

Petróleo,  com  a  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão;  Intercameral  de 

Cooperação Jurídica, com a Assessoria de Cooperação Jurídica Internacional  da 

Procuradoria  Geral  da  República;  e  Delação  Premiada.  Os  Grupos  de  Trabalho 

excluídos foram Corrupção de Verbas Federais  para  Transportes,  que nunca foi 

realmente  instituído;  Diligência  para  Localização de Pessoas,  que já  atingiu  seu 

objetivo  com  a  publicação  do  Roteiro  de  Atuação  com  o  mesmo  nome;  e 

Interinstitucional  sobre  Parcelamento  de  Débito  Tributário,  com  a  Secretaria  da 

Receita Federal do Brasil, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, por já ter concluído a elaboração de um Termo de Cooperação 
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que está em análise para assinatura. Já em relação ao tema proteção de direitos 

humanos,  foram  mantidos  os  Grupos  de  Trabalho  sobre  Enfrentamento  da 

Escravidão  Contemporânea;  Crimes  Cibernéticos,  que  aborda  pedofilia,  racismo, 

contra  religião,  e  de  consciência;  Justiça  de  Transição,  que  aborda  crimes  da 

ditadura militar; Intercameral sobre Violação de Direitos Indígenas, em conjunto com 

a 4ª e a 6ª Câmaras; e Controle Externo da Atividade Policial, tendo sido excluído o 

Grupo  de Trabalho  sobre Proteção  da Mulher  Vítima  de Violência  Doméstica,  a 

efetivação  da  Lei  Maria  da  Penha,  em  parceria  com  os  Ministérios  Públicos 

estaduais. No que tange às prioridades, no tema corrupção foram propostos para 

atuação  Crimes  Fiscais;  Contrabando  e  Descaminho;  Desmatamento;  Roubos  a 

empresas  públicas;  Fraudes  às  Licitações  e  Enfrentamento  à  Corrupção, 

Apropriação  e  Desvio  de  Verbas  Federais  nos  Municípios.  No  tema  direitos 

humanos  foi  proposta  atuação  em relação  ao Tráfico  Internacional  de  Pessoas. 

Também  foram  feitas  propostas  para  temas  processuais,  a  saber:  Dosimetria; 

Execução  Penal;  Medidas  Cautelares;  e  Prescrição;  e  estruturantes:  Sistema 

Nacional de Registros de Antecedentes Criminais com acesso ao Ministério Público; 

Cooperação Internacional, com enfoque no mecanismo IberRede; Estreitamento dos 

Laços com os Programas de proteção  a  Vítimas e  Testemunhas  Federal  e  dos 

Estados; Seletividade; e Banco de Peças. Na Sessão Plenária do “XII Encontro” os 

temas prioritários foram submetidos à votação dos membros presentes, tendo sido 

eleitas como prioridades, no tema corrupção: enfrentamento da corrupção, com 34 

votos, crime organizado, com 27, lavagem de dinheiro, com 21, e desmatamento, 

com 19 votos; no tema proteção de direitos humanos, controle externo da atividade 

policial  aparece com 30 votos,  crimes  cibernéticos  com 26:  e  enfrentamento  da 

escravidão  contemporânea,  com  17  votos.  Por  último,  na  temática  processual 

somaram-se 18 votos para dosimetria, 17 para medidas cautelares e 06 votos para 

execução penal. A política criminal do Ministério Público Federal será implementada 

mediante planos de ação específicos para cada uma das áreas priorizadas, que 

serão elaborados por grupos de trabalho ou pela própria Câmara.  Os planos de  

ação  deverão  definir  planos  de  trabalho,  encontros  regionais  e  temáticos  de 
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discussão,  outras  medidas  específicas,  metas  e  prazos  para  cumprimento.  O 

Colegiado da 2ª Câmara, por unanimidade, aprovou a política criminal do Ministério 

Público  Federal  e  homologou  as  deliberações  do  “XII  Encontro  Nacional  da  2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão”.

8. PROTOCOLOS EM FASE DE CELEBRAÇÃO

Apresentada minuta de Termo de  Cooperação entre o MPF, A Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal para controle de 

parcelamento fiscal 

A  Coordenadora  da  2ª  Câmara,  Dra.  Raquel  Dodge,  deu  conhecimento  aos 

membros da minuta de Termo de Cooperação entre o Ministério Público Federal, 

representado  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  e  a  Secretaria  da 

Receita Federal do Brasil,  para controle das representações fiscais cujos débitos 

forem parcelados. A minuta foi preparada pelo Grupo de Trabalho interinstitucional 

do Ministério Público Federal e da Receita Federal criado para sua elaboração, e  

encaminhada  à  2ª  Câmara  pelo  Procurador  da  República  em Minas  Gerais  Dr. 

Patrick Salgado Martins. Também foi distribuída cópia aos membros para análise 

preliminar das cláusulas previstas, objetivando eventuais deliberações.

Na 048ª Sessão de Coordenação, realizada em 22 de junho de 2012, o Colegiado 

da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão aprovou, por unanimidade, a minuta do 

Termo de Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público Federal – MPF,  

a  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  –  PGFN  e  a  Secretaria  da  Receita 

Federal  do  Brasil  –  SRFB,  cujo  objetivo  é  resolver  problemas  decorrentes  da 

suspensão da punibilidade penal do crédito tributário parcelado pela Receita Federal 

ou pela Fazenda Nacional.  Para sua finalização foi  realizada reunião,  em 25 de 

maio de 2012, pelo Grupo Interinstitucional constituído para sua elaboração.

Após elaborada, a minuta foi  enviada à Câmara, em 12 de junho de 2012,  pelo 

Procurador  da  República  em  Minas  Gerais  Patrick  Salgado  Martins.  A  Câmara 
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comunicou  ao  Procurador-Geral  da  República,  ao  Procurador-Geral  da  Fazenda 

Nacional e ao ao Secretário da Receita Federal a aprovação da minuta, visando as 

providências necessárias para formalização do ato.

2ª Câmara aprovou termo de cooperação a ser firmado com a CGU

O Grupo de Trabalho Controle Externo da Atividade Policial – GTCEAP elaborou 

minuta de Termo de Cooperação Técnica a ser firmado com a Controladoria-Geral 

da União – CGU, visando ao acesso do Ministério Público Federal às listas de listas 

de  sindicâncias  e  aos  processos  disciplinares  envolvendo  policiais  federais  e 

policiais rodoviários federais. Na Sessão de Coordenação realizada em 20 de agoto 

a 2ª Câmara aprovou a minuta, que será proposta por intermédio do Procurador 

Geral da República.

9. REUNIÕES DE TRABALHO COM OUTRAS ENTIDADES

2ª  Câmara  e  Receita  Federal  reuniram-se  para  tratar  de  protocolo  de 

cooperação e discutir fraudes com títulos públicos 

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão reuniu-se, em 27 de fevereiro de 2012, 

com  representantes  da  Receita  Federal  do  Brasil  para  tratar  de  assuntos 

relacionados ao combate de crimes tributários e previdenciários.

O  foco  das  discussões  foi  o  estabelecimento  de  um  Protocolo  de  Cooperação 

Interinstitucional visando aos crimes tributários relativos a débitos parcelados, bem 

como na instituição de um Grupos de Trabalho para tratar de fraudes com títulos 

públicos.

Como resultado das discussões, em primeiro lugar, deliberou-se que será estudada 

a elaboração e a assinatura de um Protocolo de Cooperação entre 2ª Câmara e a  

Secretaria da Receita Federal, nos moldes em que foi celebrado outro instrumento 

da  mesma  natureza  entre  a  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais  e  a 

Superintendência da Receita Federal no mesmo estado. Em síntese, esse Protocolo 
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teve como objeto adequar o acompanhamento e o controle do parcelamento fiscal e  

do lançamento definitivo nas representações fiscais para fins penais encaminhadas 

pelo Órgão Fiscal à PR/MG.

O Protocolo a ser firmado entre a 2ª Câmara e a Receita Federal terá por objeto (1)  

os  débitos  tributários  constituídos  e  parcelados,  a  respeito  do  qual  já  houve 

comunicação ao Ministério Público Federal por meio de representação fiscal para 

fins  penais,  tenha  sido  ou  não  instaurado  inquérito  policial  ou  procedimento  de 

investigação criminal para apurar, ou ação penal já instaurada; (2) débitos tributários 

relativos a contribuição previdenciária, a respeito dos quais já houve comunicação 

ao MPF por intermédio de representações fiscais para fins penais, sobre os quais 

não  há informação  da  Receita  Federal  acerca  do  trânsito  em julgado,  e  que já 

tenham sido convertidos em inquérito policial, procedimento investigatório criminal 

ou ação penal.

Para  elaborar  o  Protocolo  de  Cooperação  foi  instituído  um  Grupo  de  Trabalho 

interinstitucional, cujos membros serão designados pela Receita Federal e pela 2ª 

Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  a  ser  coordenado  por  representante  do 

Ministério Público Federal.

No que se refere a fraudes com títulos públicos, deliberou-se pelo estabelecimento 

de  outro  Grupo  de  Trabalho,  a  ser  coordenado  por  representante  da  Receita 

Federal. Seu objeto serão as fraudes em compensações tributárias com a utilização 

de  títulos  públicos  e  a  suspensão  de  débitos  tributários  por  meio  da  utilização 

indevida desses títulos. A primeira reunião com os integrantes do GT está marcada 

para o dia 30 de abril de 2012.

2ª Câmara e GTCEAP reúnem-se com o Ministro Jorge Hage da Controladoria 

Geral da União

A Coordenadora da 2a Câmara, Subprocuradora- Geral Raquel Dodge, reuniu-se 

com o Ministro Jorge Hage, da Controladoria Geral da União, em 30 de março de 

2012, para tratar de medidas de aprimoramento do controle externo da atividade 
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policial.  A  reunião  com  a  CGU  atendeu  a  sugestão  do  Grupo  de  Trabalho  de 

Controle  Externo  da  Atividade  Policial  –  GTCEAP,  da  2a  Câmara,  o  qual  foi 

representado pelos Procuradores da República no Amazonas Isac Barcelos e em 

Santa Catarina Enrico Rodrigo de Freitas. No encontro, o Ministro Hage concordou 

em fornecer  as  informações  do  sistema  CGU/PAD para  os  Grupos  de  Controle 

Externo da Atividade Policial em todo o país. Assim, sem qualquer embaraço, os 

Procuradores da República que exercem controle externo da atividade policial nos 

Grupos de Controle Externo da Atividade Policial nos estados (GCEAP) receberão 

informações sobre processos administrativos disciplinares e sindicâncias feitos pela 

Polícia  Federal  e  pela  Polícia  Rodoviária  Federal.  As  informações  iniciais 

abrangerão  os  últimos  dois  anos  e  serão  atualizadas  a  cada  seis  meses.  Para 

agilizar os procedimentos, a CGU concordou em enviar as informações diretamente 

para os GCEAP nos Estados.

Reunião com representantes do Ministério da Defesa

No dia 20 de abril de 2012, o Grupo de Controle da Atividade Policial reuniu-se com 

representantes do Ministério da Defesa, com a presença de oficiais do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica. Foram discutidos assuntos relacionados à atuação das 

Forças Armadas na atividade de segurança pública de garantia da lei e da ordem 

(GLO) previstas na Constituição Federal.

Reunião com representantes da Polícia Federal]

A coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, subprocuradora-

geral da República Raquel Dodge, recebeu em audiência no dia 28 de setembro, o 

corregedor-geral da Polícia Federal, Cláudio F. Gomes, e o diretor de Inteligência 

Policial,  Maurício  Valeixo,  para  tratar  do  controle  externo  da  atividade  policial 

federal. O controle externo é atribuição constitucional do MPF, regulamentado pelo 

Conselho Superior do MPF por meio da Resolução nº 127, de 8 de maio de 2012. 

Raquel  Dodge  reforçou  a  compreensão  do  Ministério  Público  Federal  de  que  o 
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controle da atividade policial é essencial em um estado democrático e de direito, 

como o Brasil.  Ela avalia que a possibilidade de que este controle seja feito por 

instituição externa à polícia é fundamental, como previsto na Constituição, porque a 

polícia é uma instituição do estado, que tem o monopólio da força, e é autorizada a 

portar  armas.  Para  fortalecer  o  estado  de  direito,  é  necessário  que  o  controle 

externo  previna  abusos  de  poder  e  de  autoridade,  puna  seus  responsáveis  e 

também  verifique  a  legitimidade  das  provas  produzidas  para  acusar  alguém  da 

prática de crime. Raquel Dodge lembrou que o Ministério Público Federal tem se 

preparado  com  afinco  para  exercer  o  controle  externo,  tanto  que  já  editou  a 

Resolução nº 127/2012, instituiu os Grupos de Controle Externo da Atividade Policial 

(GCEAP) nas unidades do MPF nos estados, aprovou um Roteiro de Atuação do 

Controle  Externo  da  Atividade  Policial  e  mantém,  na  2ª  Câmara,  um Grupo  de 

Trabalho  dedicado  a  esta  matéria.O  corregedor-geral  e  o  diretor  de  Inteligência 

concordaram com a importância  do  controle  externo,  nos  termos  em que estão 

sendo  exercidos  pelo  MPF e  regulamentados  na  Resolução  nº  127.  Realçaram 

aspectos  do exercício  do  controle  externo que têm provocado dúvidas,  seja  em 

relação ao acesso a dados sigilosos,  de inteligência estratégica,  ou a inquéritos 

policiais federais que apuram crimes estaduais ou sujeitos a prerrogativa de foro. 

Afirmaram a importância de que seja esclarecido quem tem atribuição para exercer 

o  controle  externo  concentrado  ou  difuso  em  todas  estas  situações.  A  reunião 

também  contou  com  a  presença  do  subprocurador-geral  da  República  José 

Bonifácio Borges de Andrada, membro da 2ª Câmara, e dos membros do GT-CEAP. 

Ao final, verificou-se a relevância de a Polícia Federal distinguir e regulamentar o 

trâmite de relatórios de inteligência policial e de relatórios de inteligência estratégica, 

e de o MPF explicitar quem fará o controle difuso em inquéritos que apuram crimes  

estaduais ou crimes por prerrogativa de função, seja de competência de tribunais 

intermediários, seja de tribunais superiores. Verificou-se também a importância de o 

membro  do  MPF  comunicar  à  Polícia  Federal  que  ajuizou  denúncia  antes  de 

apresentação de relatório final pelo delegado, para o fim de dar baixa nos inquéritos 

em  andamento  nas  Superintendências.  O  GT-CEAP  realçou  a  carência  de 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF
(Matéria criminal e controle externo da atividade policial)

delegados em determinadas localidades e a necessidade de incrementar a venda 

antecipada  de  bens  apreendidos  pela  Polícia  Federal,  com  a  possibilidade  de 

encaminhar o tema também ao Conselho Nacional de Justiça, para que solução 

uniforme  seja  adotada  no  plano  federal  e  estadual  para  todos  os  inquéritos 

conduzidos pela Polícia Federal.As duas instituições afirmaram a relevância de troca 

direta de informações sobre este tema.

Apresentação do Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil

A Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, Dra. Raquel Dodge, deu 

conhecimento aos membros da Câmara que compareceu, em 12 de junho de 2012, 

a convite da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, ao lançamento do 

“Relatório  Violência  contra  os  povos  indígenas  no  Brasil  –  dados  de  2011”, 

publicado  pelo  Conselho  Indigenista  Missionário  –  CIMI,  organismo  vinculado  à 

mesma CNBB. Essa publicação apresenta um quadro que, nas palavras de Dom 

Erwin Kräutler, presidente do CIMI, “desvelam as agressões à dignidade humana 

dos povos indígenas em todo o Brasil, sua aflição e seus sofrimentos.” 

A  2ª  CCR  se  reuniu-se  com  PF  para  aprimorar  a  persecução  penal  da 

corrupção de verbas federais

A coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, Raquel Dodge, 

recebeu, no dia 10 de outubro, o coordenador do Serviço de Repressão a Desvios 

de  Recursos  Públicos  (SRDP)  do  Departamento  de  Polícia  Federal,  delegado 

Josélio Azevedo de Sousa, para tratar da necessidade de aprimorar a persecução 

penal da corrupção de verbas federais encaminhadas a municípios brasileiros. A 

celeridade da investigação e a qualidade da prova produzida pela PF foram pontos 

centrais da pauta dessa reunião, que será desdobrada em outras, com o objetivo de  

que a persecução penal de vários crimes relativos a corrupção, desvio e apropriação 

de verbas públicas resultem em efetiva condenação. O delegado Josélio de Sousa 

está  coordenando  a  implantação  do SINDRP,  base  de  dados específica  para  o 
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gerenciamento de todos os inquéritos policiais que tratam de desvio de recursos 

públicos federais instaurados em 17 Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros 

(Delefins) em todo o Brasil.  Este novo sistema permitirá o acesso mais rápido a 

informações  sobre  os  inquéritos  em  curso  e  o  gerenciamento  de  resultados.  A 

subprocuradora-geral Raquel Dodge afirmou a importância de que as informações 

sejam depuradas, para que apenas os inquéritos ainda abertos constem no sistema, 

excluídos aqueles em que houve declínio de atribuições pelo MPF, os arquivados e 

aqueles em que houve oferecimento de denúncia, antes ou depois do relatório final.  

A  comunicação  interinstitucional  deverá  ser  fortalecida,  com definição  de rotinas 

específicas para noticiar estas situações, permitindo à PF que dê baixa no SINDRP. 

A implantação do inquérito policial eletrônico pela PF também foi objeto da pauta,  

vez  que  deverá  ser  compatível  com  o  sistema  eletrônico  implantado  no  MPF. 

Também trataram da necessidade de fortalecer parcerias com a Controladoria Geral 

da União (CGU) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Por  

fim,  examinaram  a  importância  de  acessar  o  Registro  de  Projetos  de  Governo 

(RPG), desenvolvido pelo Banco do Brasil para gerenciar a execução de convênios 

federais, e a página eletrônica do FNDE, que gerencia a movimentação de verbas 

transferidas para fomentar serviços de educação. Nova reunião foi marcada para o 

dia 12 de novembro com o objetivo discutir prioridades de investigação.

10. PUBLICAÇÕES

Em 2012, foram publicados os nove trabalhos seguintes:

Série Roteiros de Atuação

– Controle Externo da Atividade Policial – revisado em 2012

– Tráfico de Drogas – novo 

– Diligência para Localização de Pessoas – novo 

– Contra a Escravidão Contemporânea – novo 

– Crimes Cibernéticos – em processo de formatação e publicação
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Série Jurisprudência
– Crimes Ambientais – novo

– Enunciados – novo 

– Revisão decorrente de Remessa Judicial – em fase de revisão

– Crimes praticados por Prefeitos e Ex-Prefeitos – em fase de revisão

Além desses, a 2ª Câmara, em Sessão de Coordenação realizada em 22 de junho 

de  2012,  decidiu,  por  unanimidade,  aprovar  a  designação  do  Procurador  da 

República no Município  de Ribeirão Preto/SP Andrey Borges de Mendonça para 

elaborar minuta do Roteiro de Atuação sobre Delação Premiada, a ser submetida 

futuramente aos membros da 2ª Câmara para deliberação. A Portaria de nomeação 

condiciona o termo final  dos trabalhos à apresentação  da minuta  do Roteiro  de 

Atuação.

11. ENUNCIADOS

Em 2012, foi publicado o Enunciado nº 46:
Nos casos em que a abertura do procedimento investigatório criminal se der por 

representação,  o  interessado  será  cientificado  formalmente  da  promoção  de 

arquivamento e da faculdade de apresentar recurso e documentos, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da juntada da intimação. Após o transcurso desse prazo, com 

ou sem novas razões, os autos serão remetidos à 2ª CCR para apreciação.

(048ª Sessão de Coordenação, de 22.06.2012)

12. OUTRAS ATIVIDADES DE DESTAQUE

2ª Câmara apresentou seu anteprojeto do Planejamento Estratégico para o ano 

de 2012
Durante  a  39ª  Sessão  de  Coordenação  foi  apresentado  o  anteprojeto  de 

Planejamento  Estratégico  de  2011/2012,  contendo  as  ações  a  serem 
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implementadas pela Câmara no decorrer do ano de 2012, incluindo as propostas 

aprovadas no “XI Encontro Nacional da 2ª Câmara”, ocorrido em Brasília, nos dias 

12, 13 e 14 de dezembro de 2011.

O  trabalho  foi  elaborado  atendendo  à  metodologia  constante  do  Mapa  de 

Planejamento  Estratégico  do  Ministério  Público  Federal,  servindo  como  material 

preparatório para as respectivas reuniões da instituição.

2ª Câmara aprovou projeto de combate ao tráfico de drogas encaminhado pela 

Procuradoria da República em Mato Grosso
A 2ª Câmara, no decorrer de 2011, divulgou para todas as unidades do Ministério 

Público Federal a disponibilidade de recursos financeiros para projetos de combate 

aos crimes que atentem contra a dignidade e os direitos humanos, sobretudo no que 

se  refere  à  sua  repressão  penal.  Para  obtenção  do  benefício,  os  interessados 

deveriam  encaminhar  projetos  que  apresentassem  propostas  concretas  para 

aprimorar  a  atuação  institucional  no  que tange ao enfrentamento  e  combate  do 

crime de redução a condição análoga à de escravo e do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes.

Os Projetos básicos deveriam estabelecer estratégias preventivas e repressivas dos 

órgãos do Ministério Público Federal para otimizar a busca pela erradicação dos 

referidos  delitos,  com  clara  indicação  de  sua  vinculação  estratégica,  dos  seus 

objetivos, dos benefícios esperados e da estimativa de custos.

Em atendimento a esse chamado, a Procuradoria da República em Mato Grosso 

encaminhou formulário de projeto de enfrentamento e combate do crime de tráfico 

ilícito de drogas, formalizado pela respectiva Coordenadoria Criminal.

Na 040ª Sessão de Coordenação, realizada no dia 27 de fevereiro de 2012, a 2ª  

Câmara,  por  unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator  Douglas  Fischer, 

aprovou  o  projeto  de  aquisição  de  bens  com  recursos  vinculados  à  rubrica 

orçamentária “combate ao tráfico de drogas” e determinou o encaminhamento do 

pleito da PR/MT à Secretaria Geral para as providências cabíveis
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Aprovado o Regimento Interno da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Dra.  Raquel  Dodge,  a  Coordenadora,  deu  ciência  aos  membros  da  Câmara  da 

aprovação do Regimento Interno da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão pelo 

Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Federal,  fato  ocorrido  na  4ª  Sessão 

Ordinária,  realizada  em  8  de  maio  de  2012.  O  Regimento  regulamenta  a 

competência, a composição, a estrutura de apoio e o funcionamento da 2ª Câmara, 

estabelecendo as normas e procedimentos fundamentais para o bom desempenho 

de suas funções.  O texto integral  está disponível para consulta na página da 2ª 

Câmara, no endereço www.2ccr.pgr.mpf.gov.br/legislacao/Regimentointerno.pdf.

2ª  Câmara  faz  gestão  visando  implementação  de  módulo  processual  no 

Sistema Único
A  2ª  Câmara  solicitou  ao  Presidente  da  Comissão  Gestora  de  Implantação  do 

Sistema  Único,  Dr.  Ubiratan  Cazetta,  a  implementação  do  Sistema  Processual 

(SGP) – módulo processo e módulo gabinete –, que permita aos membros terem 

conhecimento  do acervo de processos judiciais  e  extrajudiciais  a  cargo de cada 

membro  em  todos  os  níveis  da  carreira.  Em  resposta,  o  Dr.  Ubiratan  Cazetta 

informou que encaminhou ofício à Secretaria de Acompanhamento e Documentação 

Processual da Procuradoria Geral da República – SADP para que seja analisado se 

a implementação do referido SGP já se encontra ou não contemplada pelo módulo  

PRR, em fase de desenvolvimento. Caso ainda não esteja contemplado, a SADP 

deverá transformar a provocação em demanda, submetendo-a ao fluxo de análise, 

priorização, desenvolvimento e implementação.

2ª CCR realiza o 2º Seminário de construção do Mapa Estratégico Temático
Vinte e seis membros com atuação na área criminal reuniram-se em Brasília para o 

2º  Seminário  de  Construção  do  Mapa  Estratégico  Temático  da  2ª  Câmara  de 

Coordenação e Revisão, atividade que faz parte do Projeto de Desdobramento do 

Planejamento  Estratégico  Institucional  (PEI  2011-2020).  Dentre  as  atividades 

desenvolvidas nos dias 23 e 24 de outubro, destaca-se a elaboração do plano de 

http://www.2ccr.pgr.mpf.gov.br/legislacao/Regimentointerno.pdf
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ação e de indicadores dos objetivos definidos no planejamento temático da área.O 

evento  dá  continuidade  ao  trabalho  realizado  no  final  do  mês  de  agosto  e  que 

culminou  com  a  definição  de  cinco  objetivos  para  a  área:  estabelecer  e  gerir 

políticas nacionais e regionais de atuação criminal e de controle externo da atividade 

policial;  aprimorar  a  efetividade  da  persecução  penal  e  do  controle  externo  da 

atividade  policial;  melhorar  a  estrutura  para  atuar  nessas  duas  frentes;  prestar 

contas ao cidadão e aprimorar a comunicação e o relacionamento externo com a 

sociedade.  Segundo  a  coordenadora  da  2ª  CCR,  subprocuradora-geral  da 

República  Raquel  Dodge,  os  seminários  são  um  ambiente  propício  para  que  o 

Ministério Público Federal determine a sua política criminal e a estrutura adequada 

para executá-la.  “Nesta oficina,  está sendo feita  uma atividade para definir,  com 

clareza,  os  passos  que  todos  os  procuradores  da  República  deverão  dar  para 

exercer  bem  a  política  criminal  para  enfrentamento  do  crime  organizado  e  da 

corrupção,  e  para  ser  reconhecido  como  uma  instituição  nacional  dedicada  à 

promoção dos direitos humanos”, ressaltou. Conforme explicou, o trabalho visa a 

facilitar a percepção dos procuradores da República e da comunidade sobre o papel 

central do MPF. O 2º Seminário foi encerrado na quarta-feira, dia 24 de outubro, e 

contou com dinâmicas de descrição dos objetivos inseridos no mapa, elaboração do 

plano de ação e de indicadores, além do estabelecimento da relação de causa e 

efeitos entre os objetivos. Posteriormente, foi realizada a atividade de balizamento 

com a coordenação da 2ª CCR e matriz de avaliação das ações.

2ª  Câmara  submete  ao  Colegiado  a  descentralização  das  atividades  de 

coordenação
A descentralização visa à criação de núcleos de coordenação em cada uma das 

cinco Procuradorias  Regionais  da  República.  A Coordenadora  da 2ª  Câmara de 

Coordenação e Revisão submeteu à homologação do Colegiado a deliberação do 

“XII  Encontro Nacional”,  ocorrido em Brasília/DF, entre 19 e 21 de novembro de 

2012, de criar nas Procuradorias Regionais da República funções de coordenação 

regional criminal no Ministério Público Federal, que deverão contar com a adequada 
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estrutura administrativa e técnica. Durante o “XII Encontro”, após intenso debate,  

com  membros  justificando  seus  pontos  de  vistas  contrários  ou  favoráveis  à 

descentralização,  venceu  a  tese  da  descentralização,  visando-se  à  criação  de 

núcleos  de  coordenação  em  cada  uma  das  cinco  Procuradorias  Regionais  da 

República.  A  descentralização  será  de  atribuições,  a  ser  feita  para  as  cinco 

Procuradorias Regionais, no primeiro momento. Para a consecução do objetivo, os 

membros devem estabelecer o modelo dos núcleos, encaminhando as propostas à 

2ª Câmara e os suplentes da Câmara devem passar de três para cinco, assumindo 

o núcleo descentralizado e fazendo o elo entre a 2ª Câmara e os núcleos. Cada 

núcleo  regional  deve  contar  com  uma  assessoria  própria.  A  proposta  de 

descentralização foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado da 2ª Câmara.

Coordenadora  da  2ª  Câmara  participou  de  reunião  de  balizamento  sobre 

planejamento estratégico
A Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, Subprocuradora-Geral 

da República Raquel Dodge, participou, no dia 23 de novembro de 2012, da reunião 

de  balizamento  e  avaliação  dos  resultados  da  2ª  Oficina  de  Planejamento 

Estratégico  da  2ª  Câmara,  na  sede  da  Procuradoria  Geral  da  República,  com 

membros do empresa Pricewaterhouse-Coopers – PwC e com o Coordenador da 

Assessoria  de  Modernização  e  Gestão  Estratégica  da  Procuradoria  Geral  da 

República – AMGE/PGR, Márcio Lima Medeiros. O documento final que contém a 

definição  das  ações  e  dos  indicadores  de  resultados  será  oportunamente 

encaminhado pela PwC e AMGE à 2ª Câmara para homologação final.

Conselho Superior do MPF designa quatro nomes indicados pela 2ª Câmara 

para compor o GNCOC
O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Federal  –  CSMPF  designou  quatro 

integrantes do Grupo de Trabalho sobre Crime Organizado para representarem o 

Ministério  Público  Federal  nos  subgrupos  de  Trabalho  do  Grupo  Nacional  de 

Combate às Organizações Criminosas – GNCOC. Os subgrupos e os respectivos 
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indicados  são:  G1  –  Grupo  de  Combate  aos  Delitos  relativos  à  Produção, 

Distribuição e Comercialização de Combustíveis – representante: Roberto Moreira 

Almeida, Procurador Regional da República da 5ª Região; G2 – Grupo de Combate  

à  Lavagem  de  Dinheiro  e  aos  Crimes  Contra  a  Ordem  Tributária  relativos  às 

Organizações Criminosas – representante: José Augusto Simões Vagos, Procurador 

Regional  da  República  da 3ª  Região;  G3  –  Grupo de Combate  à  Criminalidade 

Organizada  no  Sistema  Prisional  e,  secundariamente,  Combate  ao  Tráfico  de 

Entorpecentes  –  representante:  Marcus  Vinícius  Aguiar  Macedo,  Procurador 

Regional  da  República  da  4ª  Região;  e  G4  –  Grupo  de  Combate  aos  Crimes 

Cibernéticos  – representante:  Vladimir  Barros  Aras,  Procurador  da República  na 

Bahia.  As  indicações  para  o  GNCOC  foram  deliberadas  na  052ª  Sessão  de 

Coordenação da 2ª Câmara, de 1º de outubro de 2012, e integralmente acolhidas 

pelo CSMPF

2ª  Câmara  encaminha  proposta  de  alteração  da  Resolução  nº  127/12  ao 

Conselho Superior do MPF
Na busca da efetividade da meta nº 9, aprovada no “XII Encontro Nacional Temático 

do  Controle  Externo  da  Atividade  Policial”,  realizado  em  agosto  de  2012  em 

Recife/PE, de estimular o controle difuso de forma sistemática e regular, o Grupo de 

Trabalho do Controle Externo da Atividade Policial elaborou proposta de alteração 

da Resolução CSMPF nº 127, de 8 de maio de 2012, que está sendo encaminhada 

ao  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Federal  para  apreciação,  após 

deliberação  unânime  do  Colegiado  da  2ª  Câmara,  tomada  na  057ª  Sessão  de 

Coordenação, em 26 de novembro de 2012.

Colegiado da 2ª Câmara aprova encontro criminal da 3ª Região
A 2ª Câmara definiu, durante o “XII Encontro Nacional da 2ª Câmara”, sua política 

criminal, sob a diretriz de que o direito penal é instrumento de garantia de direitos 

humanos.  Nesse  contexto,  e  de  acordo  com  o  planejamento  estratégico  da 

instituição, deliberou-se que a política criminal deverá ser implementada mediante 
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planos de ação específicos para cada uma das áreas prioritárias definidas, os quais  

serão elaborados por grupos de trabalho ou pela própria Câmara.  Os planos de  

ação  deverão  definir  planos  de  trabalho,  encontros  regionais  e  temáticos  de 

discussão,  outras  medidas  específicas,  metas  e  prazos  para  cumprimento.  Em 

decorrência  dessa  deliberação,  O  Colegiado  da  Câmara,  na  058ª  Sessão  de 

Coordenação, por unanimidade, aprovou a realização do “Encontro Criminal da 3ª 

Região”,  com  data  prevista  para  os  dias  11  e  12  de  março  de  2012,  em  São 

Paulo/SP.  Para  sua  consecução,  encaminhou  ofício  ao  Procurador-Geral  da 

República solicitando aprovação do evento e disponibilização de recursos para sua 

realização. Além disso, também expediu ofício aos membros lotados na 3ª Região 

(Procuradoria Regional da República da 3ª Região e Procuradorias da República em 

São Paulo e Mato Grosso do Sul, bem assim a todos os Procuradores da República 

nos  respectivos  municípios)  para  comunicar  a  realização  do  evento  e  solicitar 

sugestões de temas para discussão.

13. PORTAL DA 2ª CÂMARA

VALBENE

14. CONCLUSÕES
Após aprovação desta minuta

Brasília (DF), … de maio de 2013.

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara
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