
Retrospectiva: Diálogo com parceiros e intensa participação em debates
legislativos marcam atuação da 2CCR em 2017

Além disso, grupos de trabalho assumiram função executiva ao tornarem-se grupo de apoio

Trabalhar de forma articulada, com foco nas prioridades definidas e respeitando as peculiaridades 
locais de cada unidade. Essa foi a fórmula utilizada pela Câmara Criminal do Ministério Público 
Federal (2CCR/MPF) para atuar com eficiência e resultados em 2017. Com o amparo dos grupos de
trabalho e de apoio e a consolidação de parcerias institucionais, o colegiado se empenhou nas 
funções de coordenar, integrar e revisar o exercício funcional dos membros do MPF na área 
criminal.

A coordenadora da 2ª Câmara, subprocuradora-geral da República Luiza Cristina Frischeisen, 
destacou a importância de trabalhar de forma planejada. “Decidir onde vamos atuar com prioridade 
e onde não vamos atuar é imprescindível para obter um resultado satisfatório”. Luiza ressaltou 
ainda a importância do diálogo constante com instituições parceiras.

Intercâmbio – Com o objetivo de trocar experiências e atuar de forma integrada, a 2CCR 
promoveu, durante todo o ano de 2017, sete oficinas de trabalho e mais de 50 reuniões de 
articulação e acompanhamento com vários órgãos e entidades que atuam em áreas comuns.

As oficinas aconteceram de janeiro a junho, na sede da Procuradoria-Geral da República, e 
abrangeram os principais temas de atuação da câmara: Crimes Cibernéticos; Crimes de Fronteira; 
Tribunal do Júri; Fraudes Previdenciárias; Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas; Crimes contra o 
Sistema Financeiro e a Ordem Econômica; Lavagem de Ativos e Financiamento do Crime 
Organizado. Os eventos reuniram, além de membros e servidores do MPF, representantes de órgãos 
parceiros, acadêmicos e especialistas.

A 2ª Câmara participou ainda de 42 encontros com diversos entes e atores: INSS, Receita Federal, 
Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Banco 
Central, Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal, Dataprev, Ministério do Trabalho, 
Ministério Público do Trabalho etc.

As ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foram 
acompanhadas de perto, com a participação em 12 reuniões ao longo de 2017. Outro tema que 
recebeu atenção especial foi o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo 
Decreto nº 8.903/2016. Só no ano passado, o MPF participou de sete reuniões para tratar do tema.

Crimes previdenciários e tributários – O combate às fraudes previdenciárias fez parte da lista de 
prioridades do colegiado, que reiterou ao INSS a necessidade de melhoria no sistema cadastral da 
autarquia. Além das reuniões regulares com o órgão, a coordenadora da câmara defendeu, durante 
audiência pública na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Previdência, a necessidade de 
mudanças na legislação. 
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Outra forte linha de trabalho da 2CCR foi a aproximação com a Receita Federal, a fim de encontrar 
soluções conjuntas para melhorar o combate aos crimes tributários. O compartilhamento de 
informações   entre as instituições   e a elaboração de formulário eletrônico para representações fiscais
para fins penais foram pautas tratadas durante reuniões realizadas em 2017. Outro assunto abordado
foi a prevenção às fraudes tributárias com a utilização de títulos públicos antigos e outros “créditos 
podres”.

Grupos de Apoio – A atuação dos Grupos de Trabalho (GT) da 2CCR ganhou uma nova roupagem 
nos últimos meses, com muitos deles assumindo funções executivas de dar apoio aos procuradores 
naturais, transformando-se em grupos de apoio. A renovação aconteceu, por exemplo, com os GTs 
Trabalho Escravo, Tribunal do Júri, Crimes Cibernéticos e Crimes de Fronteira.

Nesse sentido, membros do Grupo de Apoio ao Combate à Escravidão Contemporânea (Gacec) 
participaram, em 2017, de 11 operações do Grupo de Fiscalização Móvel do Ministério do 
Trabalho. As inspeções aconteceram nos estados do Acre, Tocantis, Mato Grosso, Paraná, 
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, Ceará e Amapá. Também com um escopo executivo, 
membros do Grupo de Apoio do Tribunal do Júri participaram de 22 júris em diversos estados: 
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Norte, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal.

Outra iniciativa de destaque da 2CCR em 2017 foi a criação de uma   Comissão de Estudos sobre   
Teses Recursais. O objetivo do grupo é identificar teses jurídicas, apontadas como relevantes por 
membros atuantes nos diversos níveis do MPF, cuja defesa deva ser priorizada em recursos ao 
Poder Judiciário. A ideia é permitir maior articulação estratégica entre as instâncias, sobretudo a 
primeira e a segunda, nas matérias da 2CCR.

Atuação legislativa – A participação nos debates parlamentares também fez parte da agenda da 
2CCR em 2017. Além da presença em diversas audiências públicas promovidas pelo Congresso, a 
câmara elaborou notas técnicas sobre projetos de lei em tramitação na casa legislativa.

Na semana marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, comemorado em 28 de 
janeiro, a 2CCR divulgou nota técnica alertando para os riscos de alteração do conceito de trabalho 
escravo, previsto no Projeto de Lei do Senado nº 432/2013. Segundo a nota, as mudanças propostas 
geram consequências negativas para a repressão aos exploradores de mão de obra escrava no Brasil.
Em outubro, o tema voltou à cena e, mais uma vez, houve atuação da câmara, que endossou 
recomendação do MPF e do Ministério Público do Trabalho para a revogação imediata de Portaria 
1129 do Ministério do Trabalho. A norma pretendia alterar os conceitos de trabalho forçado, jornada
exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego a pessoas
resgatadas em fiscalizações do Ministério do Trabalho, e foi suspensa por decisão liminar do 
Supremo Tribunal Federal.

Em parceria com as Câmaras de Consumidor e Ordem Econômica e de Combate à Corrupção, a 
Câmara Criminal também se manifestou contra a aprovação da Medida Provisória 784/2017. A MP, 
editada em 7 de junho, prevê a possibilidade de celebração de termo de compromisso e de acordo de
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leniência pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em
casos de infrações administrativas cometidas por pessoas físicas e jurídicas que atuam no Sistema 
Financeiro Nacional (SFN).

A 2CCR também elaborou nota técnica sobre a reforma do Código de Processo Penal (PL 
8045/2010). No estudo, realizado em parceria com a Secretaria de Relações Institucionais, o MPF 
ressalta que é preciso analisar os dispositivos tendo presente o princípio acusatório, eleito como 
espinha dorsal da sistemática processual penal. Assim, importa revestir a investigação criminal de 
cautelas capazes de evitar a prática de ilegalidades, sem que isso prejudique a eficiência da 
apuração dos fatos.

Em atuação conjunta com as Câmaras de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional
(7CCR), do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR) e de Combate à Corrupção (5CCR), a 
Câmara Criminal (  2CCR  )     assinou nota técnica com contribuições para a formulação do decreto de   
indulto natalino de 2017. O MPF defendeU que casos de crimes contra a administração pública não 
fossem incluídos na concessão do indulto, conforme preveem os acordos internacionais dos quais o 
Brasil é signatário e que visam intensificar o enfrentamento a esse tipo de crime.

A 2CCR também participou da nota técnica do MPF que apontou vícios no projeto de lei que torna 
crime a violação às prerrogativas e direitos de advogados (Projeto de Lei 8347/2017). O documento 
afirmou que o projeto é desarrazoado, pois dá aos advogados privilégio injustificado em relação às 
demais categorias profissionais, ferindo o princípio da isonomia. Ponderou ainda que a Lei de 
Abuso de Autoridade (1898/1965) contempla proteção ampla e isonômica a todas as categorias 
profissionais.

Ao lado da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), a 2CCR também alertou 
para os impactos negativos que podem decorrer da aprovação do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
169/2017, que trata das investigações de crimes praticados por meio de aplicativos. O MPF entende 
que as restrições propostas no texto legislativo são inconstitucionais e podem limitar a aplicação das
decisões judiciais brasileiras.

Revisão – No âmbito da revisão, foram 32 sessões em 2017, com a deliberação de 9.665 
procedimentos. A 2CCR também consolidou novo posicionamento a respeito das fraudes na 
contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor. O 
entendimento com relação ao art. 19 da Lei 7492 deu origem à Orientação nº 31 – que afirma não 
ser de atribuição do MPF a persecução criminal deste tipo de delito se a instituição financeira 
prejudicada tiver natureza privada. Foram editadas também critérios para promoção de 
arquivamento de procedimento na Câmara Criminal, que resultaram nas Orientações nº 26 e 30.

Também com o objetivo de alinhar a atuação do MPF, a 2CCR também consolidou entendimento 
sobre pedidos de execução provisória da pena pelos membros do Ministério Público Federal de 
primeiro grau (Orientação 32) e sobre a defesa da tese de que o acórdão confirmatório da 
condenação interrompe o prazo prescricional (Orientação 33).

O colegiado também alterou dois enunciados a fim de adequar os textos originais à Resolução 
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174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Em síntese, o Enunciados 35 
define que, quando o declínio de atribuições de determinada investigação se fundar em hipóteses 
previstas na própria resolução, ou tiver por base entendimento já expresso em enunciado ou 
orientação da 2ª Câmara, os autos deverão ser remetidos diretamente ao Ministério Público com a 
respectiva atribuição, independentemente de homologação pela Câmara. O Enunciado 36, por sua 
vez, regulamenta procedimentos no caso de arquivamento, deixando claro que quando ele ocorre 
nas mesmas situações do enunciado anterior, não é necessário remeter os autos ao órgão colegiado.

Publicações – No ano passado, em parceria com a Câmara de Combate à Corrupção (5CCR), a 2ª 
Câmara lançou o Roteiro de Atuação Persecução Penal e Administração de Bens. O livro, 
direcionado aos membros do MPF, tem o objetivo de estabelecer parâmetros e instrumentos para 
aprimorar a atuação dos procuradores na persecução patrimonial, discutindo as formas mais 
eficazes para impedir o usufruto de lucros, ganhos e bens obtidos por meio de atividade criminosa.
  
Foi publicada também a segunda edição do relatório “Crimes da Ditadura Militar”, com o resumo 
das atividades dos cinco anos de trabalho de investigações e ações penais sobre as violações a 
direitos humanos cometidas durante o regime militar. Assim como o portal Brasil: Nunca Mais 
Digit@l, que disponibiliza na internet mais de 850 mil páginas de processos judiciais movidos 
contra presos políticos durante a ditadura militar.

Planejamento para 2018 – Já no primeiro semestre deste ano está previsto o lançamento de três 
coletâneas de artigos selecionados pela 2ª Câmara sobre trabalho escravo, tráfico de pessoas e 
criminalidade cibernéticas. Os textos formarão três livros que serão disponibilizados via internet.

A Câmara também está com o planejamento temático atualizado para 2018. As prioridades foram 
traçadas com o auxílio da Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica (SGE). Além de nortear 
as ações da 2CCR, o documento consiste em desdobramento do planejamento do MPF e tem o 
objetivo de alinhar a atuação do órgão às diretrizes estratégicas institucionais. 

Para 2018, foram estabelecidos quatro objetivos temáticos: fomentar a capacitação de membros e 
servidores na temática criminal; estimular a utilização de sistemas informatizados e ferramentas 
tecnológicas de apoio; aprimorar continuamente, com foco em resultados e de forma coordenada, a 
atuação ministerial nos temas prioritários; e aprimorar canais de comunicação com a sociedade e 
com entidades de referência na temática criminal.
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