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Aos 17 dias do mês de agosto de 2018, às 08h, na Sala de Reuniões do Colégio de 1 

Procuradores, na cidade de Goiânia/Go, em Reunião Ordinária dos Coordenadores dos 2 

Centros de Apoio Operacionais Criminais e Execução Penal, estiveram presentes os 3 

Excelentíssimos (as) Senhores (as): Dr. Benedito Torres Neto, Procurador-Geral de Justiça 4 

do Estado de Goiás e Presidente do CNPG; Dr. Luciano Miranda Meireles, Coordenador do 5 

Centro de Apoio Operacional Criminal; Dr. Álvaro Luiz Araújo Pereira, Coordenador do 6 

Centro de Apoio Operacional Criminal do Acre;  Arthur Lemos, Coordenador do Centro de 7 

Apoio Operacional Criminal de São Paulo; Gláucio Pinto Garcia, Coordenador do Centro de 8 

Apoio Operacional Criminal do Rio Grande do Norte; Fábio Ianni Goldfinger, Coordenador 9 

do Centro de Apoio Operacional Criminal Mato Grosso do Sul; Henrique Nogueira Macedo, 10 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal de Minas Gerais; João Alexandre 11 

Massulini Acosta, Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal de Minas Gerais, 12 

José Maria Lima Júnior, Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal de Santa 13 

Catarina; José Cláudio Cabral Marques, Coordenador do Centro de Apoio Operacional 14 

Criminal do Maranhão; Mônica Melo da Rocha, Coordenadora do Centro de Apoio 15 

Operacional Criminal do Pará; Luciano Vaccaro, Coordenador do Centro de Apoio 16 

Operacional Criminal do Rio Grande do Sul, Nilton de Barros, Coordenador do Centro de 17 

Apoio Operacional Criminal do Espirito Santo, Ricardo Casseb Lois, Coordenador do Centro 18 

de Apoio Operacional Criminal do Paraná, Somaine Patrícia Cerruti Lisboa, Coordenadora 19 

do Centro de Apoio Operacional Criminal do Rio de Janeiro, André Clark Nunes Cavalcante, 20 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ceará; Dr. Paulo Eduardo Penna 21 

Prado – Coordenador Adjunto do Centro de Apoio Operacional de Goiás, Rogério Sanches 22 

Cunha,  Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do São Paulo; Juan Aguirre, 23 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Tocantins e Dr. Vinícius Marçal 24 

Vieira, assessor da Subprocuradoria-geral para assuntos jurídicos do Ministério Público de 25 

Goiás, Leandro Koiti Murata, Coordenador do Grupo de Controle Especial de Controle 26 

Externo da Atividade Policial. INICIADOS OS TRABALHOS: O Coordenador do CAO 27 

Criminal de Goiás, Luciano Miranda Meireles, iniciou a reunião agradecendo a presença de 28 

todos. Ato contínuo, o coordenador passou à ordem do dia: ITEM 1) Formalização do 29 

Grupo Nacional de Coordenadores Criminais e Execução Penal (CONACRIM) junto ao 30 

Conselho Nacional de Procuradores-Gerais - CNPG. Dr Luciano inicia mencionando a 31 

importância da formalização do grupo para ser apresentado ao CNPG, pois assim as 32 

propostas seriam mais uniformes, Dr. Luciano Vaccaro, diz que adere a iniciativa e que em 33 

Santa Catarina já foi discutido e fizeram um documento para ser entregue ao CNPG, mas 34 

acabaram não tendo êxito na articulação para aprovação, relata também sobre a importância 35 

dos boletins nacionais e o receio dos Procuradores-Gerais com  a criação de um grupo e a 36 
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geração de despesas, a sugestão seria que fizessem reuniões anuais ou então em Brasília; Dr. 37 

José Cláudio Cabral Marques, diz que a orientação do Procurador-Geral do Ceará também 38 

mencionou a importância da criação do grupo; Dr. Luciano Miranda informa que o grupo 39 

tem que mostrar efetividade para justificar sua criação; Dr. Vinícius Marçal informa que o 40 

interessante seria mostrar relatórios, estatísticas, enunciados e mostrar o resultado do 41 

trabalho é fundamental, relata que o Grupo do Patrimônio Público ainda não foi criado, mas 42 

já mostraram três trabalhos e resultados extraordinários. Dr. Luciano Miranda apresenta aos 43 

promotores presentes a Carta de Goiânia que será apresentada ao CNPG, a Dra. Somaine 44 

Patrícia relata a importância da criação do grupo em relação à proteção das vítimas, Dr. 45 

Arthur Lemos informa que estão pedindo no MPSP a reparação do dano à vítima e junto a 46 

comunicação social estão fazendo uma propaganda mostrando à vitima aonde ela deve 47 

procurar auxílio e a ideia é colocar nas TV´s Tribunal de Justiça, enquanto a vítima aguarda 48 

a audiência referido vídeo e sugere que poderia ser feito um vídeo conjunto; Dra. Somaine 49 

informa que estão fazendo algo parecido e também colocaram cartazes distribuídos em 50 

repartições públicas; Dr. Rogério Sanches pede a palavra e diz que a defensoria pública está 51 

ingressando com ação penal privada subsidiária da pública, para auxílio às vítimas; o Dr. 52 

André Clark Nunes Cavalcante solicita a palavra e diz que cabe ao Ministério Público a 53 

redução dos crimes violentos e que seria interessante uma Comissão de crimes violentos 54 

contra a vida e demonstrar várias medidas que funcionem, que ganhariam legitimidade 55 

perante o CNPG; Dr. José Cláudio Cabral, menciona que em Santa Catarina ficou acordado 56 

que cada Coordenador deveria fazer um banco de dados compartilhando peças, arquivos, 57 

notas técnicas, manuais e gostaria de resgatar este compromisso firmado, Dr. Henrique 58 

Nogueira, inicia dizendo que acha a importância do grupo essencial e que ter algo 59 

institucional seria excelente e que este seria o momento ideal, entende que organizações 60 

criminosas não deveriam fazer parte deste grupo, com relação às vítimas afirma que seria um 61 

excelente tema a ser criado, é um tema que gera mídia favorável que dá apoio pela população, 62 

frisa que o CONACRIM evitaria o retrabalho, que o grupo seria para gerar relatórios únicos, 63 

Dr. Glaucio solicita a palavra e lembra que o tema das vítimas é importante mas que não se 64 

pode esquecer também do tema da tortura e que a defensoria pública criticou muito o 65 

Ministério Público dizendo que o MP só acusa e que o apoio às vítimas seria dado pela 66 

defensoria pública, porque eles que intentam com as ações coletivas, Dr. Ricardo Casseb 67 

Lois, reforça a ideia de manter o compromisso real demonstrando o interesse de todos na 68 

manutenção do CONACRIM, que também entende que deixando o tópico de organizações 69 

criminosas geraria um conflito, com relação a proteção da vítima poderiam ser feitos 70 

subtópicos, que em seu Estado existe um grupo e que fizeram um estudo sobre a indenização 71 

às vítimas, e também concorda com a criação do grupo CONACRIM; Dr. José Cláudio 72 



 

 

 

 

REUNIÃO DOS COORDENADORES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS 

CRIMINAIS E EXECUÇÃO PENAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS (CONACRIM) 

GOIÂNIA/GO, 17.08.2018. 

ATA 01/2018 

 

 

Endereço: Rua 23, esq. com a Av. Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/24, Jardim Goiás, Goiânia - Goiás - CEP: 74.805-100 

Telefones: (0xx62) 3243-8525 ou 98524-0668 / E-mail: secretariaexecutiva@cnpg.org.br 

Página 3 de 7 

Cabral sugere a criação de uma comissão de Segurança Pública; Dr.Álvaro Luiz Araújo, 73 

informa que no Acre foi feito um Centro de Atendimento às vítimas, com apoio jurídico não 74 

só adotando providências na denúncia, mas também acompanhando o Inquérito policial com 75 

ênfase a mulheres e ao grupo LGBT, menciona a criação da lei 291 para caso alguém tenha 76 

interesse; Dr. Luciano Miranda, pede a palavra novamente para definir os temas que serão 77 

apresentados ao CNPG sendo: 1) O Ministério Público na defesa das vítimas; 2)  Estratégias 78 

de combate a mortes violentas e suas causas; 3) Controle Externo da Atividade Policial; 4) 79 

Execução Penal e sistema prisional; 5) Inovações Legislativas ITEM 2) Estratégia para 80 

alterar a posição do Superior Tribunal Federal – STF dando ao Procurador-Geral da 81 

República atribuição para decidir conflitos entre os Ministério Públicos. A pauta foi sugerida 82 

pelo Dr. Rogério Sanches e comenta os motivos da necessidade de discussão e discorre sobre 83 

o conflito de atribuição e se insurge que não poderia ser atribuído a uma só pessoa deveria 84 

ser um colegiado e por uma pessoa não equidistante e afirma que deveria ser definido uma 85 

estratégia para resolver isto, no CONAMP defendeu uma tese sugerindo que o Supremo 86 

Tribunal Federal é que deve decidir os conflitos e não adianta dizer que será o STJ porque 87 

não há precisão constitucional, mas não se pode lotar o com conflitos banais, mas quando se 88 

deparar com conflitos reais envia para o Supremo porque dentre o pior seria o PGR decidir, 89 

exemplo, crimes praticados por policiais militares que a atribuição seria concorrente, entende 90 

que este grupo seria talvez a solução, ou vocês não ficaram incomodados quando chamou o 91 

Janot de chefe do Ministério Público, a discussão deste tema é questão de sobrevivência e 92 

coloca para deliberação para uma sugestão técnica. A proposta seria através de uma 93 

resolução apresentada aos PGJ´s para que eles levem ao Supremo a ideia, Dr. Arthur Lemos 94 

sugere duas proposições, uma através da remessa ao procurador-geral e a segunda sugerir ao 95 

CNPG que defenda a modificação deste entendimento, encaminhamento ao CNPG e definem 96 

que seria proposição ao CNPG com fundamentação técnica e para edição de ato normativo a 97 

fim de que o Procurador-Geral de Justiça atue como “filtro”, ITEM 3) Aplicação e execução 98 

do Acordo de Não-Persecução Penal, Dr. Rogério Sanches informa que tem percebido em 99 

vários Estados que os promotores estão evitando o acordo, Dr Herinque menciona que em 100 

Minas já há vários acordos, mas alguns colegas estão refutando a formalização de referido 101 

acordo, o PGJ de Minas procurou o STJ dizendo que teria uma ideia para reduzir o número 102 

de processo e a ideia seria fazer um ato normativo conjunto e desta forma teriam menos 103 

processos e assim fariam uma resolução conjunta, e acredita que ainda este ato seria 104 

aprovado; Dr. Rogério Sanches relata que vários promotores não são a favor do acordo de 105 

não persecução penal,  Dr. Luciano Miranda informa que a resistência em Goiás é dos 106 

próprios colegas, mais do que no Judiciário; Dr. Glaucio relata que em seu Estado houve a 107 

homologação de um acordo, outro não foi  homologado e o promotor recorreu impetrando a 108 
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correição parcial  e  está para ser julgada e o terceiro foi enviado para homologação.  Dr. 109 

Rogério Sanches informa que a impressão é que o judiciário paulista não é a favor do acordo 110 

de não persecução, mas que se trabalhasse com um juiz que é a favor faria referidos acordos 111 

nos casos que são possíveis. Acontece a discussão a respeito da possibilidade do acordo de 112 

não persecução penal na audiência de custódia, que o MPF não tem resistência inclusive 113 

fizeram uma cartilha relativa ao tema; Dr. André Clark se insurge contra o acordo não 114 

persecução penal e diz que fez uma nota técnica contra a realização do acordo de não-115 

persecução penal, a nota técnica está baseada na Constituição e nas leis e não vinculada a 116 

algum ato; Dr. Arthur Lemos sugere a não discussão no momento até julgamento pelo 117 

Supremo; Dr. Luciano Vaccaro informa que há a resolução e sugira algumas formas de 118 

atuação aos colegas, o CNMP está cobrando que os procuradores-gerais regulamentem; Dr. 119 

Luciano Vaccaro sugere uma informação técnico jurídica, poderia ser uma informação feita 120 

pelo CONACRIM, sugerindo que os colegas adotem o acordo de não-persecução penal, 121 

colocando um passo-a-passo; ficou acordado que será feito uma nota técnica conjunta pelo 122 

CONACRIM, deliberando que o Dr. Luciano Vaccaro e o Dr. Luciano Miranda irá auxiliá-lo; 123 

ITEM 4) Comissão para acompanhar projetos de lei do interesse do Ministério Público, Dr 124 

Luciano Miranda questiona se há intenção de discutir agora ou aguarda resposta do CNPG; 125 

surge críticas com relação a falta de representatividade para aprovações de projetos de lei;  126 

Dr. Luciano Vaccaro sugere estabelecer critérios  e verificar alguns projetos que já estão em 127 

andamento, Dra Somaine sugere que todos verifiquem o que seria importante e colocar no 128 

grupo de whatsapp para que todos tenham conhecimento e opinem a respeito, Dr. Luciano 129 

Miranda sugere um prazo de 20 (vinte) dias para que cada um verifique os projetos, para 130 

montar um quadro com as proposições mais importantes. Fixou-se portanto, o prazo para o 131 

dia 10 de setembro. ITEM 5). Estudo relacionado a vítimas de crimes violentos. Dra. 132 

Somaine informa que já há um estudo no Rio de Janeiro e fizeram uma compilação de 133 

legislações, ONU, Interamericana e demais legislações, e os produtos que fizeram foi uma 134 

cartilha de forma digital e com uma linguagem mais fácil, cartaz para colocar nas delegacias 135 

com várias informações de utilidade pública, outro cartaz do art. 201 do CPP e colocam a lei 136 

para que a vítima possa consultar a legislação e saiba do seu direito, e alguns vídeos que caso 137 

a vítima tenha direito terá acesso pelo facebook, instagram,... Dr. Rogério Sanches informa 138 

que no Estado de São Paulo foi feito um levantamento e complementa o projeto do Rio de 139 

Janeiro, o de SP ocupa o dia-a-dia do promotor, por exemplo em crimes contra o patrimônio 140 

geralmente apreende-se o veículo e como este não é instrumento do crime acaba sendo 141 

liberado e agora fica interessante discutir a apreensão do veículo para garantir a reparação à 142 

vítima, estão fazendo passo-a-passo, modelos, mais voltados para os promotores e o Rio de 143 

Janeiro mais voltado à vítima, Dra. Somaine narra um caso verídico e se propõe a passar o 144 
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recurso deste caso em que foi pedido dano moral e foi indeferido, mas o recurso da promotora 145 

ficou excelente e irá repassar a todos; Dr. Luciano Miranda pergunta como ficaria definido 146 

este tema, ficando deliberado que São Paulo e Rio de Janeiro enviarão e o material e farão um 147 

material do CONACRIM; Dr. Benedito elogia a iniciativa da carta formulada neste encontro 148 

denominada “carta de Goiânia” e diz que se demonstra preocupado com o tema de inovações 149 

legislativas, especialmente com alterações do CPP; Dr Luciano Miranda fala da importância 150 

de fixar um prazo de 30 (trinta) dias para a compilação do Material;.  ITEM 7) O Ministério 151 

Público no enfrentamento a violência policial. Dr. Benedito relata que o maior gargalo seria 152 

o controle da atividade policial que precisaria de um trabalho mais sistematizado e uníssono 153 

e que as noticias que tem é que não é a contento, Dr Luciano informa que existe dentro do 154 

CNPG a comissão do Controle Externo da Atividade Policial mas que não tem quase 155 

efetividade e que a ideia é inserir neste grupo também este tema para retomar o assunto e 156 

debater as questões; Dr. Arthur pede a palavra e diz que deve-se melhorar na aproximação 157 

com a sociedade  e estão estudando a disponibilização de uma aplicativo de celular 158 

exclusivamente de abuso de agente público, podendo ser da FEBEM, da guarda municipal, 159 

para que o cidadão possa filmar  a ação e enviar para o MP, mas melhorando a comunicação 160 

com a sociedade civil chegaria ao conhecimento do MP crimes que muitas vezes as vítimas 161 

não conseguem denunciar por não serem talvez bem recebidas em delegacias ou outras 162 

repartições públicas; Dr. Arthur sugere que deve ser feito uma orientação do que deve ser 163 

feito quando ocorrer uma morte por intervenção policial; então seriam três itens 164 

comunicação com a sociedade civil, criar mecanismo nacional; fazer diagnóstico dos índices e 165 

disciplinar a apuração dos atos; Dr Arthur se dispõe a compartilhar o material que já possui e 166 

algum outro colega acompanhar o PLS 135/2018, o Marfan (PGJ do Rio de Janeiro), Dr 167 

Luciano Miranda faz a entrega da carta ao Procurador-Geral Dr. Benedito Torres Neto 168 

atualmente Presidente da Comissão Nacional de Procuradores-Gerais; Dr. Paulo Eduardo 169 

sugere verificar a estrutura relativo aos grupos de controle externo da atividade policial, Dr. 170 

Leandro elogia a proposta do Dr. Arthur relativo ao aplicativo para a vítima e que o fluxo 171 

teria uma boa melhoria; Dr. Luciano Vaccaro sugere divulgar a votação do PLS 135/2018 172 

pelo CONACRIM; Dr Luciano Miranda informa que ficou deliberado o seguinte: ficou 173 

determinado o compartilhamento do fluxo pelo MPSP e a divulgação do PLS 135/2018 para 174 

os colegas por cada coordenador do CAOCrim;  ITEM 8) Boletim informativo, Dr. Luciano 175 

Miranda sugere o compartilhamento do material que já possuem, como, por exemplo, as 176 

notas técnicas.  E a sugestão é que sejam enviados aqueles que sejam de interesse nacional e 177 

Dr. Rogério Sanches sugere também, que seja, limitado uma quantidade de páginas entre 10 178 

a 15. Dra Somaine sugere que, não aguardem, a formalização que já comecem a trabalhar, 179 

chegam a conclusão que o secretário do CNPG que está ali mais próximo seria o ideal; 180 



 

 

 

 

REUNIÃO DOS COORDENADORES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS 

CRIMINAIS E EXECUÇÃO PENAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS (CONACRIM) 

GOIÂNIA/GO, 17.08.2018. 

ATA 01/2018 

 

 

Endereço: Rua 23, esq. com a Av. Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/24, Jardim Goiás, Goiânia - Goiás - CEP: 74.805-100 

Telefones: (0xx62) 3243-8525 ou 98524-0668 / E-mail: secretariaexecutiva@cnpg.org.br 

Página 6 de 7 

ficando assim o Boletim informativo para o Dr. Luciano Miranda formatar; ITEM 9) 181 

Regimento Interno Foi aprovado o regimento que será apresentado ao CNPG; Dr Arthur 182 

pondera que talvez tenha faltado deliberar sobre o envio das notas técnicas, Dr. Luciano 183 

Vaccaro sugere que seja enviado por email as notas técnicas dos Coordenadores em atuação; 184 

Dr. Luciano Miranda encerra e agradece a presença de todos. Por fim, eu, Ludmila Policena 185 

Braga Fragelli, Assessora do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público 186 

de Goiás, lavrei esta ata, a qual vai assinada pelos Coordenadores dos Centros de Apoio 187 

Operacionais de Justiça do Ministério Público dos Estados presentes. 188 
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