
Voto oral da Dra. Gilda Carvalho, na 374ª Reunião realizada em 12 de março de 2007: 

“Entendo que a atuação do colega da segunda instância, no caso específico, decorre de uma 
convenção interna voltada para um trabalho conjunto e a nível de cooperação com outros  
órgãos  do  Ministério  Público,  mais  precisamente  os  órgãos  de  primeira  instância.  Na 
Plenária do Grupo 3 do dia 13/09/06 do VIII  Encontro de Procuradores da República foi  
aprovada a seguinte proposta: 'Com base nas experiências da PRR/4ª Região e da PRR/5ª 
Região no sentido de o Ministério Público Federal monitorar diretamente a regularidade das  
transferências  voluntárias  de  recursos  federais,  aprova-se  o  projeto  elaborado  sobre  esse  
tema pelo Grupo de Trabalho 'Projetos e Metas', criado pela 5ª CCR, propugnando pela sua  
implantação,  inicialmente  no  âmbito  das  procuradorias  regionais  da  República,  e  a  
viabilização da correspondente  estrutura  de  apoio'.  Entendo que  esta deliberação está  em 
conformidade com o que preceitua  a  Convenção das  Nações  Unidas  Contra  a  Corrupção,  
assinada  pelo  Brasil  em  9/12/2003  e  promulgada  por  meio  do  Decreto  n.º  5.687/06,  que  
dispõe que todos os órgãos devem atuar de forma cooperativa para que chegue, inclusive, a  
prevenir o ato de improbidade. Nesse esteio é que os órgãos, procuradores da República e  
procuradores  regionais  da  República,  discutiram  e  deliberaram  a  cooperação  no  
acompanhamento  dos  convênios  em  que  se  direcionam  verbas  aos  municípios,  mais 
precisamente verbas destinadas a educação e a saúde. Por sua vez, o artigo 62, inciso XIII,  
da LC n.º 75/93 em nenhum momento veda que diversos órgãos do MP possam atuar em prol  
da defesa do patrimônio público sem que haja autorização expressa do Conselho Superior.  
Com essas considerações, discordo do entendimento dos meus colegas para concluir que a  
atuação que está sendo comunicada neste momento à Câmara tem respaldo tanto na referida  
Convenção como na nossa Lei Complementar”.


