
ATIVIDADES 2019

Destaques

Em 2019, foram destaque as seguintes atividades da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão:

Coordenação:

Acordos de Não Persecução Penal - ANPPs: Durante esse ano, a 2ª CCR, com o apoio do GT
Utilidade, Eficiência e Efetividade da Persecução Penal, atuou para aprimorar e ampliar a
utilização dos ANPPs.  A partir  de solicitação da 2ª CCR a Corregedoria do TRF 1ª Região
expediu recomendação a todos os juízes criminais da 1ª Região para a utilização dos acordos
de não persecução penal (ANPPs) como alternativa à propositura de ação penal para certos
tipos de crime, principalmente no momento presente, em que se faz premente a otimização
dos recursos públicos.

A 2ª CCR com as Coordenações Criminais da PPR 5ª Região e PR/PE atuaram perante o TRF
da 5ª Região, que em decisão recente da Segunda Turma, de forma unânime, deferiu MS
concedendo a  ordem para  assegurar  que  seja  apreciado o  ANPP apresentado pelo MPF
perante o Juízo impetrado. 

Na decisão também ficou consignado que a Resolução Nº 181/2017, do CNMP, e o acordo de
não persecução penal são harmônicos com os ditames da justiça e da sociedade moderna,
com o movimento que visa a descarcerização e, sobretudo, com os princípios da celeridade e
da economia processual, constitucionalmente consagrados.

Conforme informações do UNICO, até 2 de dezembro de 2019, foram firmados no MPF 1131
ANPPs.

Projeto  Prometheus:  A  2ª  Câmara  atuou  de  modo  a  apoiar  e colaborar  com  o
aprimoramento das atividades relacionadas ao Projeto Prometheus da Polícia Federal. A fase
piloto do projeto foi prorrogada e ampliada, por meio da Portaria Conjunta Nº 001-COGER-
DICOR/PF, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.  Foram realizadas reuniões  conjuntas com a Polícia
Federal  na 2ª Câmara e nas  Coordenações Criminais das unidades  em São Paulo, Distrito
Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro para a partir da nova portaria melhorar a comunicação
das investigações e os resultados no âmbito do projeto. 

O intuito do projeto é utilizar a tecnologia da informação (business intelligence) para analisar
os dados disponíveis em diversas bases da Polícia Federal, bem como de órgãos externos, de
modo a permitir a análise de fatos possivelmente criminosos, identificar os envolvidos e, por



meio do cruzamento de dados,  constatar se se tratam de casos isolados ou se estariam
inseridos num contexto maior, de modo a possibilitar uma atuação mais efetiva do trabalho
investigativo. 

Nesse contexto, a Secretaria Jurídica e de Documentação, a partir da demanda da 2ª Câmara,
disponibilizou no Sistema Único uma providência específica a ser preenchida pelas unidades
para o encaminhamento dos dados de Inquéritos Policiais,  Procedimentos Investigatórios
Criminais e Notícias de Fato, cujo tema esteja elencado na portaria do Projeto Prometheus ,
para compor a base de dados do sistema.

Em reunião realizada no dia 16 de dezembro, ficou acordado que a Polícia Federal e a 2ª
Câmara expedirão Instrução de Serviço conjunta com orientações  específicas  dirigidas  às
unidades do MPF nos estados e municípios, para o envio das informações à Polícia Federal,
bem como orientações às unidades da PF para o recebimento das informações e inserção de
dados no sistema.

Notas Técnicas: Acompanhamento de projetos de Lei em tramitação nas casas legislativas
com o apoio da ASSART. Nesse ano, foram produzidas um total de 17 Notas Técnicas sobre
vários  temas  importantes  para  a  área criminal  como  os  relacionados  ao   Projeto de Lei
6.341/2019,  Conhecido como “Pacote  Anticrime”,  à Medida Provisória  (MPV)  n.  893,  de
2019, que transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) na Unidade
de Inteligência Financeira (UIF) – NT 2ªCCR nº 16/2019 e Projeto de Lei nº 7596, de 2017 que
Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de
1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e
dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). NT Conjunta
2ª, 4ª, 5ª e 7ª CCRs nº 13/2019.

Veja  a  íntegra  das  Notas  Técnicas  no  link  a  seguir:  http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/coordenacao/notas-tecnicas 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pacote-anticrime-mpf-sugere-vetos-para-aprimorar-
sistema-da-legislacao-processual-penal 

Participações em Audiências Públicas: Em 2019 a 2ª CCR participou de diversas Audiências
Públicas  nas  Comissões  da  Câmara  e  do  Senado  para  debater  temas  afetos  à  temática
criminal.  Houve participação, por exemplo na  audiência pública na Câmara dos Deputados
sobre o Projeto de Lei 8.045/2010, que atualiza o Código de Processo Penal.  Na ocasião  o
Ministério Público Federal  (MPF) alertou para o risco de a proposta do juiz de garantias,
presente  no  substitutivo  ao  PL,  representar  uma  maior  burocratização  da  investigação,
tornando  a  persecução  penal  mais  morosa  e  menos  eficiente.
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/2ccr-mpf-discute-a-
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figura-do-juiz-de-garantias-e-a-investigacao-criminal-em-audiencia-na-camara-dos-
deputados  e PEC 17/2019) que inclui a proteção de dados pessoais no rol dos direitos e
garantias fundamentais. 

GAECOs -  MPF:  O colegiado da  2ª CCR aprovou, proposta de nova regulamentação para o
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no âmbito do MPF
(1.00.001.000198/2019-84).  A  principal  novidade  do  anteprojeto  de  resolução  é  a
estruturação do grupo de forma permanente e em caráter nacional, com atuação voltada
principalmente para ações de inteligência e de natureza preventiva. A proposta foi elaborada
pelo Grupo de Trabalho Utilidade, Eficiência e Efetividade da Persecução Penal e foi enviada
para  apreciação  do  Conselho  Superior  do  MPF  (CSMPF).
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/camara-criminal-
aprova-proposta-de-nova-resolucao-para-gaeco-no-ambito-do-mpf 

GAECO – PR/MG:  Ainda sobre  o  tema,  vale  destacar  que a  2ª  CCR,  na  175ª Sessão de
Coordenação, de 25 de novembro de 2019, tomou conhecimento e aprovou a criação do
GAECO  –  PR/MG, e  a  designação  dos  integrantes  do  grupo.
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/unidades/minas-gerais-aprova-a-criacao-do-
primeiro-grupo-de-combate-ao-crime-organizado-gaeco-no-mpf 

Suspensão RE 1.055.941 – TEMA 990: A 2ª CCR acompanhou os impactos da decisão do STF
que suspendeu investigações com dados da Receita ou do Coaf sem autorização judicial. A 2ª
CCR juntamente com a 5ª CCR divulgaram nota pública com alerta dos impactos da decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender o andamento de todas as investigações em
curso que tenham dados bancários ou fiscais repassados ao Ministério Público pelos órgãos
de fiscalização e controle sem prévia autorização judicial. Além disso, a 2ª CCR levantou o
número  de  investigações  paradas  em  razão  do  uso  de  dados  dessa  natureza e,  ainda,
reforçou, juntamente com a 4ª e a 5ª CCRs, por meio de Nota Pública o entendimento do
MPF sobre a legalidade do compartilhamento de dados fiscais e bancários. 

Em 28 de novembro de 2019 o STF, por maioria de votos, reconheceu a constitucionalidade
do envio de dados fiscais e bancários a órgãos de persecução penal sem a prévia autorização
da Justiça.

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/5ccr/mpf-alerta-para-
impactos-da-decisao-que-suspendeu-investigacoes-com-dados-da-receita-ou-do-coaf-sem-
autorizacao-judicial  

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/2ccr-levanta-numero-de-
investigacoes-paradas-em-razao-do-uso-de-dados-fiscais-e-bancarios-sem-previa-autorizacao-
judicial 
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https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/mpf-espera-que-supremo-
confirme-legalidade-do-compartilhamento-de-dados-fiscais-e-bancarios 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stf-define-tese-sobre-o-compartilhamento-de-
dados-fiscais-e-bancarios-com-orgaos-de-persecucao-penal 

Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019 – Conatrae: Por meio de Ofício e Nota Pública, a
Coordenadora da 2ª CCR e Coordenadores e membros titulares de todas  as Câmaras de
Coordenação e Revisão do MPF e a PFDC, manifestaram preocupação com a publicação do
Decreto nº 9.759, do governo federal, que pretendia extinguir a Conatrae e outros colegiados
da adminstração pública federal,  além de  estabelecer diretrizes,  regras  e limitações  para
esses colegiados. A Conatrae foi recriada em 27 de junho de 2019, por meio do Decreto nº
9887.

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/em-nota-publica-mpf-
manifesta-preocupacao-com-decreto-que-extingue-conselhos-de-participacao-social  e

https://www.sinait.org.br/docs/d9887.pdf 

ENCCLA 2019:  Nesse ano a Enccla contou com 14 Ações. Dessas, o MPF participou de 13
como  coordenador  ou  colaborador.  Duas  ações  receberam  destaque  nacional  na  XVII
Reunião Plenária da Enccla, realizada em Belo Horizonte entre 19 e 22 de novembro.

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/ac  oes-da-enccla-que-  
contaram-com-coordenacao-conjunta-do-mpf-sao-destaque-em-avaliacao-anual 

Combate às  fraudes  previdenciárias:  A  Coordenadora  da  Câmara Criminal  participou de
painel sobre a força-tarefa previdenciária em evento realizado pelos governos do Brasil e da
Espanha.  Na ocasião foi reforçado o entendimento de que a efetividade do combate aos
crimes previdenciários depende da atuação conjunta e racional dos órgãos de controle, com
definição de prioridades e métodos para a persecução penal e patrimonial. 

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/mpf-defende-cooperacao-
de-orgaos-para-prevencao-e-combate-a-crimes-previdenciarios 

Orientação -  Multas Penais:  A  2ª CCR  aprovou orientação interna sobre a execução de
multas penais por membros do Ministério Público Federal (MPF) para tornar a cobrança dos
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valores mais célere e evitar a impunidade, especialmente nos crimes contra a administração
pública e  nos  crimes econômicos.http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-criminal-
aprova-orientacao-sobre-  execucao-de-multas-penais   

Enunciado -  Comércio  Eletrônico:  A 2ª CCR,  na 175ª Sessão de Coordenação,  de 25 de
novembro de 2019, deliberou por excepcionar no entendimento contido no Enunciado nº 54
da  2ª  CCR  os  casos  relacionados  ao  comércio  eletrônico,  tendo  em  vista  apreciação  e
julgamento  dos  procedimentos:  1.15.000.002262/2019-49,  1.33.001.000345/2019-75,
PR/SP-3000.2019.001716-2-INQ,  1.15.000.002248/2019-45  e  1.15.000.002355/2019-73.  A
nova redação do enunciado será apreciada em sessão futura.

Eventos: A  2ª  CCR  realizou  reunião  de  trabalho  com  coordenadores  criminais  e
coordenadores  dos  grupos  para  avaliar  as  atividades  de  2018  e  alinhar  e  debater  as
estratégias de atuação na área criminal em 2019.

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/2ccr-reuniao-de-
trabalho-discute-temas-prioritarios-acoes-e-estrategias-para-2019 

Em 2019 também foi realizado, com o apoio da ESMPU,  seminário que reuniu especialistas
internacionais no tema relacionado ao combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/2ccr-e-esmpu-
reunem-especialistas-internacionais-em-seminario-sobre-combate-ao-trabalho-escravo-e-
ao-trafico-de-pessoas 

Além,  disso  a  2ª  CCR  colaborou  com  a  realização  de  seminário  destinado  a  debater  o
Contrabando e o Descaminho.

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/seminario-discute-
estrategias-para-aprimorar-o-combate-a-contrabando-e-descaminho 

Publicação: A  2ª  CCR  lançou  a  publicação  “Temas  Processuais,  Prova  e  Persecução
Patrimonial”  que  traz  textos  de  membros  do  MPF  e  especialistas  sobre  institutos
recentemente incorporados ao Código Penal,  como audiências de custódia e colaboração
premiada. A publicação é o sexto volume da série Coletânea de Artigos, editada pela 2CCR. 

https://portal.mpf.mp.br/intranet/intranets/pe/admin/noticias-1/2ccr-lanca-publicacao-
sobre-temas-processuais-prova-e-persecucao-patrimonial 
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Grupos da 2ª CCR:

Entre a importante atuação dos grupos da 2ª CCR destacam-se os seguintes resultados:

- GT Utilidade, Eficiência e Efetividade da Persecução Penal: Um dos focos da atuação do GT,
em 2019, foi o acompanhamento analítico dos acordos de não persecução penal no âmbito
do MPF, com a obtenção de dados de boas práticas e experiências, visando ao aprimorando
do uso desse instituto. Além disso o grupo desenvolveu as seguintes atividades:

a)  a  análise  da  aplicação e  dos  resultados  da  Orientação Conjunta  03/2018,  acerca  dos
acordos de não persecução penal (ANPP) da Resolução nº 181, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
 
b) a preparação e apresentação de painéis sobre ANPP e sobre a execução de multas penais,
realizados no Encontro Criminal da 2ª CCR, nos dias 08 a 10 de abril de 2019; 

c)  a  elaboração  de  projeto  de  Orientação  acerca  da  execução  de  multas  penais  pelos
membros do MPF, que redundou na edição da Orientação n° 38 da 2ª CCR;

d) a elaboração de Projeto de Resolução para criação do Grupo Nacional de Combate ao
Crime  Organizado  (GAECO  Nacional),  o  qual  tramita  no  CSMPF  sob  o  nº
1.00.001.000198/2019-84;

e) a análise e acompanhamento do Projeto Prometheus, da Direção Geral da Polícia Federal,
visando ao seu melhor aproveitamento e uso dessa ferramenta pela MPF no desempenho de
suas atividades;
 
f) o acompanhamento e debate acerca do “Pacote Anticrime” e de seus possíveis efeitos
práticos futuros para a eficiência da persecução penal; 

g) a solicitação de criação de Banco de Dados Unificado de Antecedentes Criminais da Justiça
Federal, junto ao Conselho da Justiça Federal;
 
h)  a  análise  do  projeto  do  Sistema Único  de  Segurança Pública,  visando  à  obtenção de
informações sobre a sua implementação; 
i)  a  discussão sobre  novas  funcionalidades  no Sistema Único,  para  gestão de  acervo de
inquéritos policiais e ações penais, dentro e fora do gabinete, o que redundou na recente
modificação das respectivas ferramentas.



-  Grupo  de  Apoio  ao  Tribunal  do  Júri  –  GATJ:  Nesse  ano  foram  feitas  20  (vinte)  novas
designações para apoio a casos do Tribunal do Júri. O GATJ prestou auxílio em 16 Sessões do
Tribunal do Júri em 2019, apoiando membros de várias unidades do MPF nas 5 Regiões do
Brasil.
Dentre as atuações em plenário de 2019, destacam-se:
-  Sessão do Tribunal do Júri realizada em 13 de março em Erechim (Júri Ventarra), em que
todos os réus foram condenados:
http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-imprensa/noticias-rs/mpf-em-erechim-obtem-
condenacao-de-todos-os-reus-no-201cjuri-ventarra201d

- Sessão do Tribunal do Júri relacionado a homicídio de guarda municipal em Tabatinga (AM),
em que o réu foi considerado culpado por homicídio qualificado, o que levou a condenação
de  16  anos  e  6  meses  de  prisão:  https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/735045076/juri-
popular-condena-integrante-de-grupo-criminoso-por-homicidio-de-guarda-municipal-em-
tabatinga-am
- Sessão do Júri relacionado ao “Caso Sevilha” que foi dissolvido após a defesa abandonar o
Plenário.  O  GATJ  defendeu o  ressarcimento  pela  defesa  de  todos  os  gastos  com o  Júri:
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/mpf-quer-ressarcimento-por-gastos-de-juri-
dissolvido/7873193/

-  Grupo de Apoio ao Combate aos Crimes Cibernéticos – GACC: Para aprimorar a atuação no
tema o grupo participou das seguintes atividades:

• Reunião no Itamarati sobre a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste;
• Reuniões no GSI – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
• Audiências Públicas sobre Crimes Cibernéticos e Fakenews na Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados;
Além disso o grupo esteve presente nos seguintes eventos internacionais:

• 03 a 05/06/19 - 3ª Conferência Global da Rede de Políticas de Internet e Jursidição –
Berlim/Alemanha

• 25 e 26/06/2019 - 2ª Reunião Anual e Conferência Internacional da Rede Cibernética
Ibero-Americana 

• 14 a 18/10/2019 - Encontro da Rede Ibero-Americana de Procuradores Especializados
em Cibercrime (CiberRed) 

• 22 a 25/10/2019 - Seminário Regional sobre a Luta contra o Cibercrime 
• 18  a  22/11/19  -  Reuniões  do  Comitê  da  Convenção  sobre  Cibercrime  (T-CY),  na

Plenária de Elaboração de Protocolos e na Conferência Octopus 
• 20/11/19 - Invitation to the Artificial Intelligence & Child Safety Online Round-table -

Estocolmo – Suécia
• 25 a 29/11/19 - IGF – Internet Governance Forun - Berlim  - Alemanha

O grupo também participou colaborando com a realização de cursos relacionados à temática
do grupo.
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-  Grupo  de Apoio  ao Combate  à Escravidão Contemporânea  e ao Tráfico De Pessoas –
GACEC-TRAP:
    • Realização do Seminário Internacional sobre Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas nos
dias  19  e  20  de  fevereiro  de  2019,  na  ESMPU:  http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/escravidao-contemporanea-
migrado-1/congressos-e-seminarios/seminario-internacional-sobre-trabalho-escravo-e-
trafico-de-pessoas-19-e-20-012-2019-esmpu

    • Participação em 05 operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do
Trabalho, com os seguintes resultados
- 2 operação com indícios de trabalho escravo com resgate de 8 pessoas no total. Autuada a
NF 1.00.000.016341/2019-60.
- Nas demais operações não foram identificados indícios de trabalho escravo.
Além disso, no decorrer do ano o grupo  também  se dedicou  a participar de reuniões da
CONATRAE e  de  outros  eventos  dedicados  a  debater  formas de aprimorar  a  persecução
desses tipos de crimes.

-  Grupo  de Apoio  sobre Lavagem de Dinheiro,  Crimes Fiscais e Investigação Financeira e
Crimes do Sistema Financeiro –  GALD/CFIF/CSF:  Nesse ano integrantes do grupo atuaram
em ações  da  ENCCLA  2019  e  prestaram auxílio  no  âmbito  de  processos  decorrentes  da
“Operação  Alcateia  Fluminense”,  conforme  pedido  do  procurador  natual  (PRM-NTR-RJ-
00003241/2019).

- Grupo de Trabalho sobre Fraudes Previdenciárias: Em 17 de julho de 2019, aconteceu na
2ª CCR reunião com parceiros do combate a fraudes previdenciárias (CGINT e DIRBEN – INSS)
para melhor articulação na atuação quanto aos registros e comunicação de óbitos e nas
comunicações de fraudes ao MPF. Houve envio de ofício à Dirben/INSS para atuação quanto
às comunicações de saques pós-óbito ao MPF. O INSS, por meio do Ofício nº 649, de 11 de
outubro de 2019 (PGR-00352683/2019),  encaminhou resposta com esclarecimentos sobre
sistemas relacionados aos registros de óbitos que utiliza e as possíveis vulnerabilidades que
podem estar relacionadas às subnotificações dos óbitos. 

-  FT Fazenda Brasil Verde:  Oferecimento da denúncia relacionada ao Caso Fazenda Brasil
Verde  em  cumprimento  a  sentença  da  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  que
condenou o Brasil pela impunidade no caso dos 85 trabalhadores mantidos em condições
análogas  à  escravidão.  http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-
denuncia-joao-luiz-quagliato-neto-e-antonio-jorge-vieira-por-trabalho-escravo-na-fazenda-
brasil-verde-pa 

-  FT Araguaia: Oferecimento de denúncia tratando do assassinato, tortura e ocultação dos
cadáveres de Cilon da Cunha Brum e Antônio Teodoro de Castro durante a ditadura militar.
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Familiares das vítimas enviaram mensagens agradecendo o esforço do MPF em cumprir sua
missão constitucional  para que crimes contra a humanidade cometidos durante o regime
militar brasileiro, como os praticados na repressão à Guerrilha do Araguaia, sejam punidos.

A denúncia é a 39ª em que o MPF trata de crimes do regime de 1964. Em relação à Guerrilha
do Araguaia, esta é a 5ª denúncia ajuizada pelo MPF. No total, as cinco denúncias dizem
respeito ao desaparecimento forçado de doze vítimas.

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/familias-de-vitimas-
agradecem-esforco-do-mpf-para-levar-a-justica-os-responsaveis-por-crimes-cometidos-na-
ditadura 

-  GT Justiça de Transição: O GT apoiou a construção e lançamento do site sobre Justiça de
Transição. Em comemoração aos 20 anos que o MPF trabalho no tema, o site foi lançado em 22
de fevereiro de 2019. http://www.justicadetransicao.mpf.mp.br/ 

https://portal.mpf.mp.br/intranet/intranets/sp/admin/noticias-1/secao-de-estagio-promove-
palestra-sobre-atuacao-do-mpf-em-justica-de-transicao-1 

-  Grupo  de  Apoio  sobre  Crimes  nas  Regiões  de  Fronteiras  –  GAFRON:  Participação  da
reunião da comissão mista Brasil-Bolívia sobre tráfico de drogas, nos dias 29 e 30 de agosto
de 2019, juntamente com a Coordenadora da 2ª CCR e representantes da SCI.

https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2019/camaras-e-pfdc/2ccr/mpf-participa-de-
reuniao-da-comissao-mista-brasil-bolivia-sobre-trafico-de-drogas 

Sessões  de  Coordenação  realizadas: Durante  esse  ano,  foram  realizadas  14  Sessões  de
Coordenação.

Sessões de Revisão realizadas em 2019: 27

REVISÃO

Total de processos julgados 7045

Total de processos apreciados por decisão monocrática 1437

Total de processos remanescentes em 11/12/2019 194

Total geral 8676
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