
Comunicado nº 38/2018      Brasília, 22 de maio de 2018

Edital 2CCR nº 17, de 22 de maio de 2018.

REUNIÃO SOBRE FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS: BENEFÍCIOS RURAIS E ASSISTENCIAIS

        Dispõe sobre a seleção de interessados em participar da reunião de 
trabalho sobre fraudes previdenciárias na 5ª Região.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) realizará, nos dias 7 e 8 de junho, em Recife, a reunião trabalho para 
tratar do tema fraudes previdenciárias incluindo benefícios rurais e assistenciais.

1 OBJETIVO DO EDITAL 
O processo tem por objetivo selecionar coordenadores criminais do Ministério Público Federal interessados em partici-
par da referida reunião. 
Além das vagas destinadas aos coordenadores criminais das unidades que compõem a 5ª Região (PRR5, PR/PE, PR/SE, 
PR/AL, PR/CE, PR/PB, PR/RN), será disponibilizada 1 (uma) vaga para coordenadores criminais ou adjuntos de cada uma 
das seguintes unidades: PR/RJ, PR/MG, PR/BA, PR/PI e PR/PA.
 
2 OBJETIVO DO EVENTO
Aprimorar estratégias de atuação na temática sobre o combate às fraudes previdenciárias incluindo os benefícios rurais.

3 REQUISITO
 • Atuação na coordenação criminal como titular ou adjunto na unidade.
 • Atuação na temática criminal com demonstração da importância da temática fraudes previdenciárias na locali-
dade de atuação.

4 CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 • Antiguidade;
 • Diversidade de gênero.

5 PRAZO E PROCEDIMENTO 
Os interessados deverão se manifestar até as 19h do dia 25 de maio de 2018, no  e-mail pgr-eventos2accr@mpf.m-
p.br, com o assunto: “Reunião – Fraudes Previdenciárias”, justificando o interesse. 
As inscrições deverão ser encaminhadas com o formulário de solicitação de passagens anexo devidamente preenchido.

Brasília, 22 de maio de 2018.

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Subprocuradora-geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão



PRÉVIA DA PROGRAMAÇÃO

14:00 - 14:15

14:15 - 18:00

ABERTURA

PAINEL 1: Novas formas de investigação
Expositores: (DPF/DPFAZ)/ (DPREV)/ (COINP)/ (Dirben)
Coordenadora da mesa: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (Coordenadora da 2ªCCR)

9:00 - 12:00

14:15 - 18:00

PAINEL 2: Novas formas de atuação
Expositores: MPF
Coordenadora da mesa: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (Coordenadora da 2ªCCR)

DEBATES/ ENCAMINHAMENTOS/ ENCERRAMENTO

7 de junho

8 de junho


