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O presente relatório de gestão presta contas das atividades da 7ª Câmara de Coordenação e Revi-
são (7ª CCR) no ano de 2016, destacando medidas estruturantes e demais atividades adotadas que 
garantiram o bom funcionamento do órgão colegiado, tanto em sua função revisional como na 
função de coordenação. Cabe ressaltar que as ações implementadas sempre tiveram o objetivo de 
consolidar o papel do Ministério Público Federal (MPF) na atividade do Controle Externo da Ativi-
dade Policial e Fiscalização do Sistema Prisional.

É possível listar, previamente, a adoção de medidas importantes, como a expedição de orientações, 
notas técnicas, enunciados e atividades de integração, além da promoção do constante diálogo com 
os membros do MPF e da instituição de Grupos de Trabalho orientados à consolidação das deman-
das da classe em temas de interesse da 7ª CCR.

O ano de 2016 também foi marcado por atividades voltadas, especialmente, à estruturação e espe-
cialização das funções da Câmara por meio da adoção de rotinas e sistemáticas de funcionamento 
próprias. Como destaque desse esforço, convém apontar a aprovação em 6 de maio de 2016, pelo 
Conselho Superior do MPF (CSMPF), do anteprojeto de Regimento Interno da 7ª CCR. O documento 
consagra práticas já adotadas que demonstram o comprometimento do órgão com a transparência 
e o diálogo, tais como: a transmissão ao vivo das sessões de revisão pela internet, a publicação com 
antecedência de 48 horas da pauta de reuniões e disponibilização no sistema Único de despachos, 
votos proferidos e deliberações do colegiado. 

Sem embargo, ainda há muitos desafios a serem enfrentados, sempre em busca do fortalecimento 
do exercício do Controle Externo Policial e da Fiscalização do Sistema Prisional.

Mario Bonsaglia 
Coordenador da 7ª CCR

APRESENTAÇÃO



ATRIBUIÇÃO

A 7ª CCR foi instituída pela Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014, que lhe atribui a res-
ponsabilidade de “atuar nos feitos cíveis e criminais relativos ao controle externo da atividade 
policial e aos estabelecimentos penais.”.

A criação da 7ª CCR concretiza o esforço do MPF para somar-se às demais instituições que atuam 
no sistema prisional – em busca da promoção e do respeito aos direitos humanos – como tam-
bém para superar os desafios do exercício efetivo de controle externo da atividade das polícias. 
Nos termos da Resolução CSMPF nº 166, de 6 de maio de 2016, que dispõe sobre seu Regimento 
Interno, são competências da 7ª CCR:

I) coordenar e integrar a atuação dos órgãos institucionais que atuam na matéria 
de sua competência, observado o princípio da independência funcional;

II) manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuam em áreas afins, inclusi-
ve mediante celebração de convênios e termos de cooperação, quando couber;

III) revisar o arquivamento de notícia de fato, procedimento preparatório, procedi-
mento de acompanhamento, inquérito civil, inquérito policial, de inquérito parlamen-
tar, de peças de informação, exceto nos casos de atribuição do procurador-geral da 
República, bem como o declínio dos referidos feitos, quando para órgão externo ao 
Ministério Público Federal;

IV) encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem 
em seu setor;

V) resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, 
devam receber tratamento uniforme e quando a matéria, por sua natureza ou relevân-
cia, assim o exigir;

VI) decidir os conflitos de atribuição entre órgãos do Ministério Público Federal, re-
lativos à sua área de atuação;

VII) dirimir questão relativa à tramitação direta de inquéritos policiais no Ministério 
Público Federal;



VIII) aprovar enunciados que consolidem sua jurisprudência, com indicação dos pre-
cedentes que lhes deram origem, abrangendo os casos de dispensa de revisão, de arqui-
vamento ou declínio;

IX) expedir orientações para coordenar o exercício funcional na sua área de atuação, 
observado o princípio da independência funcional; 

X) aprovar roteiros de atuação em sua esfera temática;

XI) aprovar projetos de atuação nacional e apoiar projeto regional ou local na sua 
área de atuação;

XII) apoiar a coordenação local de Controle Externo da Atividade Policial e do Siste-
ma Prisional, promovendo a integração nacional nessas áreas;

XIII) aprovar o Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal em sua área 
de atuação;

XIV) elaborar relatório anual em sua área de atuação.

COLEGIADO

As Câmaras de Coordenação e Revisão serão compostas por três membros do MPF, sendo um 
indicado pelo procurador-geral da República (PGR) e dois pelo CSMPF, todos com seus suplen-
tes, para um mandato de dois anos, entre integrantes do último grau da carreira, sempre que 
possível.

Em 9 de junho de 2016, na 21ª Sessão Ordinária da 7ª CCR, encerrou-se a primeira composição 
do colegiado, tendo como membros titulares os subprocuradores-gerais da República, Dr. Ma-
rio Luiz Bonsaglia – coordenador –, Dr. Carlos Frederico Santos e Dra. Mônica Nicida Garcia; e 
como membros suplentes os subprocuradores-gerais da República Dr. Francisco de Assis Viei-
ra Sanseverino e Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho; e o procurador regional da 
República Dr. Marcelo de Figueiredo Freire.

A Portaria nº 433, de 13 de junho de 2016, tornou pública a nova composição do colegiado, tendo 
em vista a deliberação do CSMPF na 6ª Sessão Extraordinária, realizada em 7 de junho de 2016:



Titulares

Mario Luiz Bonsaglia – Coordenador Subprocurador-Geral da República

Cláudia Sampaio Marques Subprocuradora-Geral da República

Roberto Luis Oppermann Thomé Subprocurador-Geral da República

Suplentes

João Francisco Bezerra de Carvalho Procurador Regional da República

José Alfredo de Paula Silva Procurador Regional da República

Marcos Antonio da Silva Costa Procurador Regional da República

Secretário Executivo

Marcelo Godoy Procurador da República

SECRETARIA EXECUTIVA E ASSESSORIAS

A Secretaria Executiva é responsável por assessorar o coordenador e os membros em questões ad-
ministrativas e institucionais da 7ª CCR.

Secretário Executivo

Marcelo Godoy Procurador da República

A Assessoria Administrativa é responsável por controlar o fluxo de processos e procedimentos que 
tramitam na Câmara, manter o arquivo atualizado e executar deliberações decorrentes das sessões 
de revisão do colegiado.

Assessoria Administrativa

Estefânio Alves Pereira Assessor Administrativo

Jairo Corrêa Guimarães Júnior Técnico-Administrativo

Mônica Maria Pinto de Sousa Técnica-Administrativa

A Assessoria de Revisão é responsável por elaborar as minutas dos pareceres para apreciação dos 
membros da Câmara.



Assessoria de Revisão

Cláudia Nascimento de Amaral Assessora de Revisão

Maria Izabel de Oliveira Dantas Analista

Luciana Muniz Cordeiro Analista

Mariana Monteiro Mendes de Souza Contratada

Rodrigo Luis de Araújo Ladeira Técnico-Administrativo

A Assessoria de Coordenação é responsável por assistir os membros da Câmara nas atividades de 
coordenação e integração, assessorar os Projetos Institucionais e Grupos de Trabalho, desenvolver 
estudos afetos à coordenação, organizar eventos e acompanhar a agenda de autoridades e órgãos 
que tratem da temática do colegiado.

Assessoria de Coordenação

Júlia Furiati Camargo Assessora de Coordenação

Andrea Lima Tito Técnica-Administrativa

Graciele Barbiero Técnica-Administrativa

Michele Monteiro Coelho Castelo Branco Técnica-Administrativa

Paula Rangel Silveira Técnica-Administrativa
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1. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO
 
1.1 Sessões de Coordenação
No âmbito das atividades de coordenação, cabe à 7ª CCR alinhar e aprimorar a atuação do órgão 
nas temáticas de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional.

No ano de 2016, foram realizadas nove sessões ordinárias e quatro sessões extraordinárias. Os prin-
cipais resultados positivos da 7ª CCR foram:

1) Aprovação de cinco enunciados;

2) Aprovação do anteprojeto de Regimento Interno e encaminhamento para o CSMPF;

3) A criação e apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho Segurança Pública, 
Direitos Humanos e Prevenção ao Terrorismo durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 
2016;

4) A prorrogação da vigência dos Grupos de Trabalho criados em 2015: Sistema Peniten-
ciário Federal, Execução Penal, Investigações Policiais não comunicadas ao MPF e Presos 
indígenas;

5) Encaminhamento de nota técnica ao Congresso com base no relatório final do Grupo 
de Trabalho de Controle Externo da Atividade Policial nas Propostas de Reformulação da 
Segurança Pública;

6) Encaminhamento de proposta de Indulto Natalino; e

7) Representação por inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.022/2014 (ADI nº 
5156).
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ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO

1.2 Grupos de Trabalho
A 7ª CCR criou, em 2016, o Grupo de Trabalho Segurança Pública na Faixa de Fronteira e par-
ticipou da criação de dois grupos intercamerais: Modernização da Investigação Criminal (2ª, 
5ª e 7ª CCRs) e Segurança Pública, Direitos Humanos e Prevenção do Terrorismo nas Olimpía-
das e Paraolimpíadas de 2016 (2ª e 7ª CCRs e PFDC). O trabalho conjunto com outras Câmaras 
fortaleceu a parceria e o diálogo com os outros órgãos colegiados em assuntos de relevância 
estratégica de forma a promover ações unificadas e alinhadas sobre os temas. 

Além desses, houve continuidade das atividades de Grupos de Trabalho criados em anos ante-
riores: Sistema Penitenciário Federal, Investigações Policiais não Comunicadas ao MPF e Exe-
cução Penal.

1.2.1 Criados em 2016
SEGURANÇA PÚBLICA NA FAIXA DE FRONTEIRA

CRIAÇÃO
Portaria nº 20, de 9 de dezembro de 2016.

OBJETIVO
Elaborar sugestões de diretrizes de atuação do MPF no exercício do Controle Externo da Atividade Policial na articula-
ção com os demais órgãos com atribuição para persecução penal em região de fronteira, em especial Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Forças Armadas.

COMPOSIÇÃO 

Alexandre Camanho de Assis – PRR 1ª Região [Coordenador]
Fernando José Aguiar de Oliveira – PR-RJ
Filipe Andrios Brasil Siviero – PRM-Uruguaiana
Thiago Pinheiro Corrêa – PR-AM
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ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO

MODERNIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (2ª, 5ª e 7ª CCRs)

CRIAÇÃO
Portaria Conjunta 2ª, 5ª e 7ª nº 02, de 18 de abril de 2016.

OBJETIVO
Estudar e propor novo modelo de investigação que possibilite, com mais celeridade e eficiência, a produção de provas 
aptas a demonstrar a autoria e a materialidade do delito, com objetivo de embasar, respeitadas a ampla defesa e o 
devido processo legal, a futura ação penal.

COMPOSIÇÃO 

I – Indicados pela 2ª CCR: 
Luís Wanderley Gazoto – PRM-Umuarama
Alessandro José Fernandes de Oliveira – PR-PR

II – Indicados pela 5ª CCR:
Bruno Freire de Carvalho Calabrich –  PRR 1ª Região
Marcello Paranhos de Oliveira Miller 

III – Indicados pela 7ª CCR:
Roberto Antônio Dassié Diana – PR-SP
João Raphael Lima – PRM-Guarabira

SEGURANÇA PÚBLICA, DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO DO TERRORISMO
NAS OLIMPÍADAS E PARAOLIMPÍADAS DE 2016 (2ª e 7ª CCRs e PFDC)

CRIAÇÃO
Portaria Conjunta 2ª e 7ª CCRs e PFDC nº 1, de 11 de abril de 2016.

OBJETIVO
Acompanhar as providências acerca da segurança no período de realização dos jogos olímpicos e paraolímpicos de 2016.

COMPOSIÇÃO 

I – Indicados pela 2ª CCR:
Subprocurador-Geral da República Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos – PGR
Luiz Fernando Voss Chagas Lessa – PRR 2ª Região 
José Maria Panoeiro – PR-RJ 

II – Indicados pela 7ª CCR:
Alexandre Camanho de Assis – PRR 1ª Região
Eduardo Santos de Oliveira – PRM Campos dos Goytacazes/RJ
Rhayssa Castro Sanches Rodrigues – PRM Guarulhos/SP

III – Indicados pela PFDC:
Marlon Alberto Weichert – PRR 3ª Região
Ana Padilha Luciano de Oliveira – PRDC/RJ
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ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO

1.2.2 Vigentes em 2016
EXECUÇÃO PENAL

CRIAÇÃO
Portaria 7ª CCR nº 9, de 11 de junho de 2015.

OBJETIVO
Elaborar sugestões de diretrizes de atuação do Ministério Público Federal na área de Sistema Prisional.

COMPOSIÇÃO 

Rodolfo Alves Silva – PR-PB 
Marta Cristina Pires Anciães – PR-RJ 
Tatiana Almeida de Andrade Dornelles – PRM Santa Maria 
Thayná Freire de Oliveira – PR-MA 
Maurício Pessutto – PRR 1ª Região 
Hélder Magno da Silva – PR-MG

RESULTADOS/ATIVIDADES

O Grupo de Trabalho definiu como novas áreas de atuação:
- O  Sistema de Dados Nacional (Sisdepen), com o objetivo de acompanhamento do sistema de dados no Depen, com 
formulação de projeto/proposta de trabalho, com o acréscimo de dados importantes para o MPF;
- Presos Provisórios, com intuito de obter informações sobre as taxas de presos provisórios; e 
- Verbas do Funpen, para realização de análise do relatório do GT Funpen e material da 7ª CCR, identificando possibi-
lidade de atuação concentrada pelo GT e elaboração de sugestão de atuação dos colegas de ponta.

SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

CRIAÇÃO
Portaria 7ª CCR nº 7, de 11 de março de 2015.

OBJETIVO
Elaborar sugestões de diretrizes de atuação do Ministério Público Federal na fiscalização da gestão do Sistema 
Penitenciário Federal. 

COMPOSIÇÃO 

Emanuel de Melo Ferreira – PRM Mossoró
Luiz Gustavo Mantovani – PRR-RO
Silvio Pettengill Neto – PR-MS
João Vicente Beraldo Romão – PR-PR 
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ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO

SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

RESULTADOS/ATIVIDADES

O Grupo de Trabalho Sistema Penitenciário Federal tem atuação permanente na 7ª Câmara e tem por objetivo elaborar 
sugestões de diretrizes de atuação do Ministério Público Federal na fiscalização da gestão do Sistema Penitenciário 
Federal, bem como na correspondente execução penal, mantendo um fórum de discussões e aprimoramento dessas 
funções institucionais.
O Sistema Prisional Federal é composto por quatro presídios federais, localizados em Porto Velho/RO, Catanduvas/PR, 
Campo Grande/MS e Mossoró/RN. Essas unidades prisionais de segurança máxima destinam-se a receber presos com 
perfil bem específico, notadamente relacionado: 
 a) ao pertencimento a certa organização criminosa, nela detendo ou não posição de mando; 
 b) ao histórico de práticas reiteradas de crimes violentos, especialmente quando praticados por quadrilhas; e
c) à participação em ações que comprometam gravemente a segurança interna dos presídios estaduais, quando, por 
exemplo, geram rebeliões.
Em julho de 2016, o GT teve participação no VII Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal, realizado pelo Conse-
lho da Justiça Federal, que teve como principal objetivo estabelecer uma comunicação recíproca e conhecer melhor a 
realidade dos diferentes órgãos que cuidam da execução penal no âmbito federal.

INVESTIGAÇÕES POLICIAIS NÃO COMUNICADAS

CRIAÇÃO 
Portaria 7ª CCR nº 8, de 15 de abril de 2015.

OBJETIVO
Elaborar sugestões de diretrizes de atuação do Ministério Público Federal no exercício do Controle Externo da Ativi-
dade Policial, na fiscalização de expedientes e procedimentos que veiculem notícias de fatos em tese criminosos e 
que não sejam comunicadas ao MPF.

COMPOSIÇÃO ATUAL 

Alexandre Schneider – Procurador da República no Município de Bento
Gabriel Pimenta Alves – Procurador da República no Município de Ilhéus/BA
Michele Rangel de Barros Vollstedt Bastos – Procuradora da República no Distrito Federal/DF
Monique Cheker de Souza – Procuradora da República no Município de Angra dos Reis/RJ
Roberto Antonio Dassié Diana – Procurador da República em São Paulo/SP

RESULTADOS/ATIVIDADES
Definiu-se como área de atuação prioritária o levantamento dos procedimentos e das respectivas bases normativas 
adotadas pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal e pela Força Nacio-
nal de Segurança Pública quanto às diligências investigativas realizadas dentro ou fora de inquérito policial.
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ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO

PRESOS INDÍGENAS

CRIAÇÃO:
Portaria Intercameral 6ª e 7ª CCRs nº 01, de 11 de março de 2015. 

OBJETIVO: 
Elaborar sugestões de atuação do Ministério Público Federal na fiscalização das condições em que se encontram os 
indígenas presos, bem como em casos de violência policial contra indígenas.

COMPOSIÇÃO ATUAL

Andréia Pistono Vitalino – Procuradora da República no Município de Foz do Iguaçu/PR 
Alexandre Schneider – Procurador da República no Município de Bento Gonçalves/PR
Lucyana Marina Pepe Affonso – Procurador da República no Município de Rio do Sul/SC
Nathalia Mariel Ferreira de Souza Pereira – Procuradora da República no Município de Paragominas/PA 
Ricardo Gralha Massia – Procurador da República no Município de Santa Cruz do Sul/RS

RESULTADOS/ATIVIDADES

O Grupo de Trabalho definiu como área prioritária: a) mapeamento dos presos indígenas por unidade da Federação e 
por estabelecimento policial, com o escopo de identificação imediata dos indígenas que passarem a ingressar nos es-
tabelecimentos prisionais, possibilitando a prestação de assistência jurídica pela Funai e o acompanhamento e adoção, 
pelo MPF, das medidas necessárias à proteção dos interesses indígenas; b) elaboração de ação educativa coordenada 
(cartilha,recomendação ou outra forma de enfoque) com as Secretarias de Segurança dos Estados e Academia Nacio-
nal de Polícia do DPF (sugerindo, por exemplo, introdução de direito indígena e aspectos antropológicos nas academias 
de polícia, militares e civis); c) avaliar formas de buscar a daptação de alas/galerias nos estabelecimentos prisionais 
para contemplar presos indígenas, de modo a assegurar o direito constitucional de preservação da sua diversidade e 
culturas indígenas; d) mapeamento de casos e situações englobando atos violência contra indivíduos e populações 
indígenas, de modo a possibilitar um diagnóstico nacional, para fins de combate às causas da violência policial contra 
indígenas; e) fomentar a implementação de políticas públicas voltadas à construção de estrutura de cumprimento de 
penas e prisão provisória próprias para indígenas, preferencialmente no interior dos aldeamentos, com disponibili-
zação de espaços e materiais de trabalho para manufatura de artesanato e atividades laborais, com supervisão de 
antropólogo ou técnico da Funai, de acordo com as características de cada etnia.
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ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO

1.3 Eventos
A 7ª CCR promoveu, em 2016, duas reuniões de trabalho relacionadas à atuação temática da 
Câmara e um encontro de revisão do Planejamento Temático do órgão colegiado.

Reunião de Trabalho do Sistema Prisional Federal

Realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2016, o evento reuniu membros do MPF represen-
tantes no Conselho Penitenciário e representantes da 7ª CCR no Sistema Prisional. Na ocasião, 
foram debatidas questões sobre: a segurança em presídios, a situação dos presos estrangeiros, 
o monitoramento eletrônico, o Fundo Penitenciário Federal, o acompanhamento de medidas 
alternativas; além da necessidade de formar um banco de dados para subsidiar a atuação dos 
membros e de criar um canal de troca de informações com o Departamento Penitenciário Na-
cional (Depen).

Entre os resultados alcançados, destaca-se, como proposta de atuação uniforme, a superação 
de negativas de fornecimento do número de inscrição eleitoral (mesmo suspenso) ao preso que 
está em liberdade condicional (ou fora da prisão de alguma forma) para habilitá-lo a conseguir 
a emissão de CPF na Receita Federal, possibilitando sua reinserção na sociedade.

Cumpre ressaltar que a reunião teve relevante participação do diretor-geral do Depen que ex-
pôs o papel da União no Sistema Prisional como um todo.

Participantes Unidade

Alisson Nelicio Cirilo Campos PR/MT

Carlos Vinicius Soares Cabeleira PR/ES

Daniel Holzmann Coimbra PR/PR

Daniele Cardoso Escobar PR/SC

Fernanda Teixeira Souza Domingos PR/SP

Ladia Mara Duarte Chaves Albuquerque PR/PE

Leonardo Sampaio de Almeida PR/RO

Luiz Gustavo Mantovani PR/AC

Marta Cristina Pires Anciaes Martins PR/RJ
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Participantes Unidade

Rodolfo Alves Silva PR/PB

Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva PR/AL

Silvio Pettengill Neto PR/MS

Thayna Freire de Oliveira PR/MA

Valtan Timbó Martins PR/DF

Walmor Alves Moreira PR/SC

 
Reunião de Trabalho de Coordenadores do Controle Externo da Atividade Policial

A Reunião de Trabalho sobre a temática do Controle Externo da Atividade Policial foi realizada 
nos dias 24 e 25 de novembro de 2016. O objetivo principal do evento foi discutir propostas para 
melhoria e aprimoramento da atuação dos membros nos ofícios. Ademais, a reunião também 
foi oportunidade de os membros refletirem sobre a efetividade das atividades desenvolvidas e 
analisarem as dificuldades existentes no Controle Externo da Atividade Policial.

Os principais temas debatidos na reunião foram: a implantação das audiências de custódia 
como forma de reduzir o número de prisões arbitrárias, o balanço sobre as inspeções realiza-
das pelos membros no que se refere aos aspectos práticos dos formulários e a periodicidade 
das visitas em delegacias, e as investigações policiais não comunicadas ao MPF – tema também 
abordado em Grupo de Trabalho criado em 2015 e ainda vigente em 2016.

Como fruto do trabalho dos participantes da reunião, houve acordo em relação ao importante 
papel da coordenação estadual sobre a atuação dos ofícios de controle externo no encalço de 
uma atuação uniforme em cada unidade da Federação.

Durante o evento, os membros também tiveram a oportunidade de acompanhar a realização 
de audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na Câmara dos Depu-
tados. Na ocasião, o coordenador da 7ª CCR, o subprocurador-geral da República Mário Bonsa-
glia, na qualidade de representante do Ministério Público Federal (MPF), posicionou-se contra 
a PEC nº 412/2009 – que altera a organização da Polícia Federal, concedendo a ela autonomia e 
independência, nos moldes do que a Constituição prevê para os poderes públicos e o Ministério 
Público.
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A referida PEC foi considerada incompatível com o Controle Externo da Atividade Policial ga-
rantido ao Ministério Público pela Constituição e com a proteção de direitos humanos. Na 
manifestação, o coordenador da 7ª CCR expôs os riscos trazidos pela PEC nº 412/2009 à institu-
cionalidade do Estado Democrático de Direito e aos direitos fundamentais.

Participantes Unidade

Alexandre Schneider PRM – Bento Gonçalves

Alisson Nelicio Cirilo Campos PR/MT

Andrea Walmsley Soares Carneiro PR/PE

Daniel Holzmann Coimbra PR/PR

Erico Gomes de Souza PR/RR

Gabriel Pimenta Alves PRM – Ilhéus

Gabriel Silveira de Queirós Campos PR/ES

Harold Hoppe PR/RS

Igor Nery Figueiredo PR/DF

Isabela de Holanda Cavalcanti PR/MG

Joao Gustavo de Almeida Seixas PR/RO

Joao Augusto Torres Potiguar PR/PA

Livia Maria de Sousa PR/CE

Luiz Gustavo Mantovani PR/AC

Marisa Varotto Ferrari PR/AM

Monique Cheker de Souza PRM – Angra dos Reis

Raphael Perisse Rodrigues Barbosa PR/GO

Raquel Teixeira Maciel Rodrigues PR/AL

Roberto Antônio Dassié Diana PR/SP

Roberto Luis Oppermann Thomé PR/SP

Rodrigo Golívio Pereira PRM – São Pedro da Aldeia

Walmor Alves Moreira PR/SC

Planejamento Temático da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão

Membros da 7ª CCR, procuradores que atuam nos ofícios de Controle Externo da Atividade 
Policial e Sistema Prisional nas unidades do MPF e representantes da Secretaria de Gestão 
Estratégica do MPF (SGE) se reuniram nos dias 12 e 13 de dezembro de 2016 para revisar o Pla-
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nejamento Temático da 7ª CCR, elaborado em 2014. O novo plano, que define ações prioritárias 
para o biênio 2017/2018, dá enfoque às ações nacionais referentes aos conselhos penitenciários 
e ao mapeamento de crimes praticados por policiais, especialmente nos casos de tortura.

O objetivo da 7ª CCR é fomentar a criação de relatórios específicos no sistema Único e a inclu-
são de inquéritos considerados prioritários na Ferramenta de Inspeção de Inquéritos Policiais 
(Fipol). Tais ações visam aperfeiçoar os sistemas de Tecnologia da Informação para o registro e 
a análise de dados relevantes.

Cabe destacar que as atualizações do Planejamento Temático da 7ª Câmara de Coordenação e 
Revisão estão de acordo com o Planejamento Estratégico do MPF e com o Planejamento Nacional 
do MP, conforme estabelece a Resolução nº 147/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público

Participantes Unidade

Alisson Nelicio Cirilo Campos PR/MT

Andre Estima de Souza Leite PR/AP

Celso Costa Lima Verde Leal PRM/ J. do Norte

Daniel Holzmann Coimbra PR/PR

Helder Magno da Silva PR/MG

Isabela de Holanda Cavalcanti PR/MG

Joao Francisco Bezerra de Carvalho PRR 1ª Região

Leonardo Sampaio de Almeida PR/RO

Livia Maria de Sousa PR/CE

Luiz Gustavo Mantovani PR/AC

Marcelo de Figueiredo Freire PRR 2ª Região

Paula Bajer Fernandes Martins da Costa PRR 3ª Região

Paulo Gilberto Cogo Leivas PR/RS

Roberto Antonio Dassié Diana PR/SP

Roberto Thomé PGR

Rodrigo Gomes Teixeira PR/PE

Thayna Freire de Oliveira PR/MA

Yuri Correa da Luz PRM/Corumbá/MS
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1.3.1 Participação em eventos externos
É relevante destacar a participação de representantes da 7ª CCR no VI Encontro Nacional do 
Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial e no VII Encontro Nacional do 
Ministério Público no Sistema Prisional, ambos realizados nos dias 20 e 21 de setembro de 
2016. Os eventos, promovidos pelo CNMP, suscitaram o debate e a reflexão sobre a atuação do 
Ministério Público Brasileiro nas áreas temáticas, orientando as ações dos membros em face 
de suas atribuições constitucionais.

Fipol – Aperfeiçoamento da Ferramenta de Inquéritos Policiais da 7ª CCR

APROVAÇÃO:
Portaria PGR/MPF nº 818, de 16 de setembro de 2016.
FINALIDADE:
Proporcionar um adequado direcionamento das atividades desenvolvidas pela 7ª CCR, visando atuar em sintonia com a realida-
de de cada unidade do MPF.
Criar um controle efetivo dos Inquéritos Policiais, em que uma base com os dados desses inquéritos poderá ser trabalhada, 
gerando informações operacionais e gerenciais para um melhor controle da atividade policial.
Aperfeiçoar a ferramenta já existente inserindo novas funcionalidades, relatórios e corrigindo rotinas já implementadas 
para que se tenha melhor aproveitamento do produto e maior possibilidade de geração de informações pertinentes para o 
MPF.

COMPOSIÇÃO ATUAL

Rafael Gomes Sasaki
Daniel Ricken
Marcelo Godoy
Mauricio Eing
Ricardo Cesar Duarte
Estefanio Alves Pereira
Vania Boklis
Luciano Aparecido dos Santos
Marcos Ferreira Vosgerau
Denis Paulo Mochi
Andrea Lima Tito Pereira
Luana Dobginski Silva Schultze

RESULTADOS/ATIVIDADES

- Documento de Requisitos com o detalhamento dos campos de tipos penais e prescrições que devem ser ajustados e 
das alterações necessárias na rotina de desistência.
- Produto de software homologado com os requisitos que tratam dos tipos penais e prescrições, além das alterações 
na rotina de desistência.
- Documento de Requisitos de relatórios.
- Relatórios criados e ajustados homologados.
- Documento de Requisitos das adequações nos acessos e tratamento dos Inquéritos sigilosos.
- Produto de software homologado com as adequações previstas nos requisitos validados.
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Mapeamento dos Ofícios e das funções da 7ª CCR

APROVAÇÃO: 

Portaria PGR/MPF nº 819, de 16 de setembro de 2016.

FINALIDADE: 
Proporcionar  o adequado direcionamento das atividades desenvolvidas pela 7ª CCR, visando atuar em sintonia com a 
realidade de cada unidade do MPF.
Criar uma comunidade de membros que se relacionam com a temática da 7ª CCR.
Desenvolver, em projeto-piloto, solução tecnológica que possa ser aproveitada pelos demais órgãos de revisão e coor-
denação do MPF, mediante a incorporação ou interligação com o sistema Único e outros sistemas informatizados do MPF.

COMPOSIÇÃO ATUAL
 
Marcelo Godoy
Marcos Antonio da Silva Costa
Estefanio Alves Pereira
Sandra Veronica Alves Rodrigues
Ricardo Cesar Duarte
Cristiano Rocha Heckert
Ruy Pereira de Burgos Ponce de Leon Junior
Sergio Cesar de Castro Medeiros
Andrea Lima Tito Pereira
Jose Pascoal Ribeiro Neto
Eduardo de Souza Carvalhal

RESULTADOS/ATIVIDADES

- Documento com a relação dos ofícios e funções da 7ª CCR e a sua classificação.
- Documento de Requisitos dos cadastros de funções e dos membros oficiantes na temática da 7ª CCR, bem como dos 
membros interessados.
- Produto de software contendo os cadastros de funções e dos membros oficiantes.
- Documento de Requisitos dos cadastros dos membros de GT, Copen etc. e da classificação dos membros nos ofícios 
da 7ª CCR.
- Produto de software contendo os cadastros dos membros de GT, Copen etc. e da classificação dos membros nos 
ofícios da 7ª CCR.
- Relatório de Atividades.
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1.5 Coordenação Interinstitucional 
A 7ª CCR buscou, em 2016, fortalecer o diálogo e a atuação conjunta com instituições externas 
em temas relacionados à atuação das polícias e ao sistema carcerário. O propósito do órgão 
colegiado é contribuir de maneira efetiva no alcance dos objetivos estratégicos do MPF por 
meio de trabalhos em grupos e parcerias que fomentam a reflexão e o aprimoramento de sua 
atuação na temática da Câmara.

Com esse objetivo, a 7ª CCR esteve presente, por meio de seus representantes, em eventos rele-
vantes como:

• 3ª Reunião da Comissão Permanente dos Direitos da População em Situação de Privação 
de Liberdade, promovida pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) no dia 14 
de setembro de 2016. A procuradora regional da República Paula Bajer Fernandes Martins 
da Costa representou a Câmara no evento do conselho criado para zelar pelo respeito aos 
direitos humanos de pessoas em situação de privação de liberdade.

• Diálogos Públicos: Polícia Democrática e Direito à Segurança, seminário realizado nos 
dias 16 e 17 de março de 2016, em São Paulo. Participaram do evento a subprocuradora 
Luiza Cristina Frischeisen e o coordenador da 7ª CCR, o subprocurador Mário Bonsaglia, 
que também teve oportunidade de proferir palestra de encerramento do primeiro dia de 
debates.

• O encontro foi ocasião para debater as recomendações formuladas pela Comissão Nacio-
nal da Verdade em relação às reformas institucionais na segurança pública e foi organiza-
do pelo Ministério Público Federal (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão), Minis-
tério Público do Estado de São Paulo, Instituto Sou da Paz, Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e Núcleo de Estudos de Violência da USP.

• VII Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal, promovido pela Corregedoria-Ge-
ral da Justiça Federal, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e o 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em parceria com o Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen). O evento, realizado nos dias 15 e 16 de junho, promoveu a participação 
ativa das partes envolvidas no Sistema Penitenciário Federal, permitindo a troca de expe-
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riências e a comunicação recíproca entre os diversos órgãos responsáveis pela execução 
penal no âmbito federal. Participaram do workshop os procuradores: Emanuel de Melo 
Ferreira – PRM/Mossoró, José Soares Frisch – PR/PR, Silvio Pettengill Neto – PR/MS, Regi-
naldo Pereira da Trindade – PR/RO. 

1.6 Inspeções em unidades policiais
As inspeções ordinárias do Ministério Público em unidades policiais – superintendências, dele-
gacias e setores técnico-científicos – estão previstas na Resolução CNMP nº 20/2007 e ocorrem, 
normalmente, uma vez em cada semestre, nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro.

Durante a visita, o membro do Ministério Público coleta informações sobre: administração, 
condições físicas, organização de trabalho, investigações e livros de ocorrências, objetos apre-
endidos, depósito de bens armas e entorpecentes, viaturas, funcionamento dos núcleos de aná-
lise e de operações, além de analisar inquéritos policiais por amostragem.

De acordo com a Resolução nº 20 do CNMP, as visitas às unidades policiais visam acompanhar 
a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial 
por meio de trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado.

Os dados coletados pelos membros são consolidados em relatório próprio encaminhado ao 
CNMP. Em 2016, é possível observar que houve aumento na quantidade de inspeções realizadas 
no 2º semestre (74%) em relação ao primeiro (58%), conforme tabela a seguir.
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Descrição das Unidades
Total de 

Unidades 
Ativas

Unidades Inspecionadas
Percentual 
Médio (1)1º sem./16 2º sem./16 Total de visi-

tas no ano

Delegacias da Polícia Federal(2) 333 191 248 439 66,02%

Delegacias da Polícia Rodoviá-
ria Federal(3)

152 98 116 214 70,63%

Superintendência da Polícia 
Rodoviária Federal

25 13 19 32 64,00%

Unidade de Perícia Criminal 
Federal

27 13 16 29 53,70%

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público. Sistema de Resoluções. Consulta realizada em 10/10/2017.

Notas:

1. Cada unidade deve ser inspecionada duas vezes por ano. O cálculo percentual considera a fórmula: total de 
inspeções realizadas no ano / total de unidades ativas X 2. Unidades ativadas ou inativadas entre as inspeções de um 
mesmo ano foram computadas a menos no cálculo, de modo a conferir maior confiabilidade ao cálculo percentual.

2. Uma unidade foi ativada entre a 1ª e a 2ª inspeção.

3. Uma unidade foi inativada entre a 1ª e a 2ª inspeção.

ROTEIRO

Em 2016, a 7ª CCR elaborou um roteiro digital com orientações de atividades mínimas para 
instauração do procedimento administrativo de acompanhamento e providências subsecuti-
vas às inspeções. O objetivo do roteiro é orientar e facilitar a atuação dos membros do MPF 
durante as visitas ordinárias às unidades policiais federais.

No roteiro proposto pela Câmara, as etapas a serem seguidas são apresentadas cronologicamen-
te por meio de fluxograma interativo que indica as ações que podem ser praticadas em cada pas-
so e disponibiliza modelos de portaria, despachos e ofícios, além das instruções correspondentes.
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Entre as atribuições da 7ª CCR, previstas Lei Orgânica do Ministério Público da União – LC nº 
75/1993 e nas Resoluções nº 20/1996 e nº 148/2014 do CSMPF, estão as funções revisionais que 
consistem na manifestação sobre o arquivamento de inquéritos policiais, inquéritos parlamen-
tares e procedimentos administrativos criminais (exceto nos casos de competência originária 
do procurador-geral da República); e na decisão de conflitos de atribuições entre membros do 
MPF, na esfera do Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Prisional.

As Sessões de Revisão do órgão ocorrem, preferencialmente, na segunda terça-feira de cada 
mês. Em 2016, a 7ª CCR realizou 14 sessões de revisão, sendo 10 ordinárias e quatro extraordi-
nárias, produzindo os resultados destacados a seguir:

Recebidos 1.633

Julgados 1.696

Homologado 1.405

Homologado parcialmente 2

Não homologado 53

Convertido em diligências 55

Outras deliberações 30

É importante destacar que as Sessões de Revisão da Câmara podem ser acompanhadas por 
qualquer cidadão do país por meio de transmissão ao vivo no TV-MPF. Essa prática garante 
maior transparência às ações do órgão colegiado, visto que é um canal de acesso da sociedade 
às deliberações revisionais da 7ª CCR.

Além disso, as pautas das Sessões de Revisão são publicadas na internet 48 horas antes do ho-
rário da reunião, discriminando os processos que serão julgados e suas respectivas ementas. 
As atas das sessões também são publicadas nos portais da internet e intranet, tornando trans-
parente todo o procedimento de revisão da 7ª CCR.
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As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público encaminham boletins por e-mail 
sobre suas respectivas atuações. No ano de 2016, foram publicados 9 Boletins Informativos da 
7ª CCR, sendo que, no 2º semestre, o folheto eletrônico passou a ser um produto desenvolvido 
pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), por meio de uma ação de cooperação que vi-
sou à padronização e à profissionalização da produção editorial.

Enunciados

Os enunciados consolidam a jurisprudência a partir de precedentes analisados na Câmara, 
abrangendo os casos de dispensa de revisão de arquivamento e declínio, promovendo maior 
agilidade e tempestividade nas atividades de revisão. Em 2016 foram publicados cinco enun-
ciados, todos disponíveis na internet:

Enunciado 1 "É desnecessário o envio dos autos à 7ª CCR no caso de decisão ou promoção de arquivamento 
fundado na existência de outro procedimento investigatório com idêntico objeto (princípio do 
ne bis in idem), bastando a certificação do arquivamento nos autos remanescentes e a comu-
nicação à Câmara por meio do sistema Único."

Enunciado 2 "O Ministério Público Federal possui atribuição para a persecução de crime de tortura ou de 
maus tratos contra preso à disposição da Justiça Federal, ainda que esteja recolhido em esta-
belecimento prisional estadual e tenha o delito sido praticado por agente estadual (art. 109, 
IV, CF)."

Enunciado 3 “O Ministério Público Federal possui atribuição para apurar irregularidades na atuação de poli-
ciais estaduais quando delas resultar prejuízo direto para a persecução penal federal, confor-
me identificado em sede de controle difuso”.

Enunciado 4 "Nos casos em que a abertura do procedimento se der por representação, o representante será 
notificado da promoção de arquivamento e da faculdade de apresentar recurso e documentos, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada da ciência. Após o transcurso desse prazo, com 
ou sem novas razões, os autos serão remetidos à 7ª CCR para apreciação em caso de manu-
tenção da decisão recorrida (Resoluções CSMPF nº 77/2004, art. 14, § 1º, e nº 87/2010, art. 
17, § 1º)."

Enunciado 5 "É dispensável a autuação de procedimento próprio para análise de comunicação de prisão em 
flagrante (art. 10 da LC nº 75/93), assim como é desnecessária a remessa para revisão da 7ª 
Câmara de procedimento porventura autuado para esse fim (arts. 5º e 11 da Resolução CNMP 
nº 174/2017), sem prejuízo das providências necessárias em caso de constatação de ilicitudes 
na atuação policial."
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Notas Técnicas e Notas Técnicas Conjuntas

A 7ª CCR elaborou notas técnicas relacionadas às suas temáticas com o objetivo de oferecer 
subsídios e contribuições para elaboração ou alteração de normas e regulamentos dos órgãos 
públicos.

Documento Tema

Nota Técnica nº 7 Sobre o PLS 554/2011, conforme relatório de Plenário 
apresentado em 8/11/2016.

Nota Técnica nº 8 Contribuições para a proposta de Decreto de Indulto 
Natalino para o ano de 2016.

Nota Técnica Conjunta 2ª e 7ª Constitucional, Penal e Processual Penal Militar. Julga-
mento de crimes dolosos contra a vida praticados por 
militares contra civil.

Orientações

Não foram editadas novas orientações em 2016.




