
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção

ATA DA OCTIGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2015

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2015, no Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da
República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, em sessão ordinária presidida pelo Coordenador Dr. Nicolao Dino de Castro
Neto. Presentes a Dra. Denise Vinci Tulio, membro titular. O Presidente iniciou a sessão às
14h30 horas e trouxe a julgamento os expedientes em geral.

Deliberações: 1)  -  Relatoria  Especial  Aplicação  de  Verbas  Federais  em  Saúde  da  5ª
CCR/MPF.  Procedimento  nº  1.00.000.003282/2009-98.  Despacho  do  Dr.  Edilson  Vitorelli
Diniz Lima. Sugere que o Colegiado delibere pelo declínio de atribuição para atuar nos autos
a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Sugere, sucessivamente, caso o Colegiado
entenda melhor, o arquivamento do procedimento, com remessa do material encartado aos
autos à 1ª CCR, a fim de que possa ser mantida a memória institucional das atividades da
Relatoria. - Em virtude da alteração da organização temática das Câmaras de Coordenação e
Revisão, decorrente da Resolução nº 148, de 1º de abril de 2014, do Conselho Superior do
Ministério Público Federal, e da finalização dos trabalhos realizados no âmbito da 5ª CCR, o
Colegiado  deliberou  pela  extinção  da  Relatoria  Especial  e  arquivamento  do  material
produzido para fins de memória institucional. 2) - Ofício MPF/PRRJ/SLPD nº 14889/2015
(PR-RJ-00074634/2015). Consulta do procurador da República Sérgio Luiz Pinel Dias acerca
da possibilidade de celebração, no bojo do Inquérito Civil - IC nº 1.30.001.004809/2013-39,
de acordo de leniência ou termo de ajustamento de conduta. O IC foi instaurado para apurar
possíveis irregularidades praticadas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado
do  Rio  de  Janeiro,  no  âmbito  da  Gerência  de  Saúde.  -  O  Colegiado  se  manifestou
favoravelmente  acerca  da  viabilidade  de  celebração  de  TAC  ou  acordo  de  leniência  nas
hipóteses elencadas no item 1, considerando que há precedentes neste sentido (Sessões nº 848,
de 1º de dezembro de 2014; 852, de 5 de fevereiro de 2015; 866, de 20 de maio de 2015; 876,
de 24 de agosto de 2015). Da mesma maneira, manifestou-se favorável quanto ao item 2,
apenas ressaltando a dificuldade de ingresso dos valores nos cofres públicos para posterior
destinação vinculada, sendo uma outra opção viável que a verba destinada à educação seja
empregada diretamente pela entidade celebrante, em ação específica definida detalhadamente
no acordo. Informa, ainda, a criação de código próprio de Guia de Recolhimento da União -
GRU (13920-3), sob o título -MPF - Recuperação de Recursos -  Combate à Corrupção e
Proteção de Outros Direitos Difusos-, para uso do Ministério Público Federal, nos casos de
recolhimentos  apurados  na  recuperação  de  ativos  e  bens,  no  Brasil  e  no  exterior,  em
decorrência de improbidade administrativa e de ações penais, destinadas à recomposição do
erário  ou  à  ressarcimento  de  danos.  3)  -  Ofício  nº  8461/2015  -  GPP/PRDF  (PR-DF-
00041871/2015). Procuradora da República Ana Carolina Oliveira Tannús Diniz. Encaminha
cópia do Acórdão nº 2252/2015, proferido pelo Plenário do TCU nos autos do Processo nº TC
014.387/2014-0,  que  traz  um série  de  recomendações  para  o  fortalecimento  da  faixa  de



fronteira,  com  o  propósito  de  aprimorar  a  atuação  governamental  nessa  área,  além  de
combater crimes, para fins de ciência e providências. - O Colegiado deliberou por oficiar as
Procuradorias da República nos Municípios de fronteira para que informem as carências e
necessidades  no  âmbito  das  atribuições  da  5ª  Câmara,  objetivando  o  fortalecimento  das
atividades do Ministério Público Federal na temática. 4)PR-SP-00069135/2015 - Ofício nº
15931/2015  (PR-SP-00069135/2015).  Procurador  da  República  José  Roberto  Pimenta
Oliveira.  Encaminha  cópia  da  Recomendação  nº  54,  expedida  nos  autos  do  ICP  nº
1.34.001.006164/2015-91 ao Prefeito de Taboão da Serra - SP. Lei de Acesso à Informação.
Portal da Transparência. - A Câmara tomou ciência da expedição da recomendação. 5)PR-SP-
00069214/2015 - Ofício nº 15942/2015 (PR-SP-00069214/2015).  Procurador da República
José Roberto Pimenta Oliveira. Encaminha cópia da Recomendação nº 55, expedida nos autos
do  ICP  nº  1.34.001.006179/2015-50  ao  Prefeito  de  Juquitiba  -  SP.  Lei  de  Acesso  à
Informação.  Portal  da  Transparência.  -  A  Câmara  tomou  ciência  da  expedição  da
recomendação.  6)PR-SP-00069105/2015  -  Ofício  nº  15926/2015  (PR-SP-00069105/2015).
Procurador da República José Roberto Pimenta Oliveira. Encaminha cópia da Recomendação
nº 53, expedida nos autos do ICP nº 1.34.001.006170/2015-49 ao Prefeito de Franco da Rocha
- SP. Lei de Acesso à Informação. Portal  da Transparência. - A Câmara tomou ciência da
expedição  da  recomendação.  7)PR-SP-00069225/2015  -  Ofício  nº  15946/2015  (PR-SP-
00069225/2015). Procurador da República José Roberto Pimenta Oliveira. Encaminha cópia
da  Recomendação  nº  56,  expedida  nos  autos  do  ICP  nº  1.34.001.006180/2015-84  ao
Governador do Estado de São Paulo. Lei de Acesso à Informação. Portal da Transparência. - A
Câmara  tomou  ciência  da  expedição  da  recomendação.  8)  -  Portal  da  Transparência.
Disponibilização de peças e dados de investigação das ações de improbidade administrativa.
Acesso restrito à informação das investigações criminais. - Deliberou a Câmara por solicitar à
Administração  que  dê  aos  procedimentos  investigatórios  relativos  à  improbidade
administrativa o mesmo tratamento destinado às investigações de índole criminal, no tocante à
acessibilidade de peças e documentos, tendo em vista que o fato objeto da apuração pelos
NCCs é o mesmo, variando apenas a capitulação legal. 9) - Minuta de termo de ajustamento
de conduta a ser proposta na Ação Civil Pública nº 0011461-14.2014.4.01.4300. Mudanças na
forma de custódia e movimentação de recursos públicos de que tratam os Decretos nº 6.170 e
nº 7.507/2011, assegurando-se a observância de tais diplomas - e de outros atos normativos
legais  e  infralegais  -  no  manuseio  de  tais  verbas  da União,  repassadas  aos  demais  Entes
Federativos. Apresentado em mesa pela Dra. Denise Vinci Tulio. - Deliberou a Câmara pela
aprovação com ressalva ao valor irrisório da multa, com sugestão de adequação para servir de
desestímulo  à  não  execução  do  TAC.  10)  -  Indicação  da  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen  para  a  XIII  Reunião  Plenária  Anual  da  Estratégia  Nacional  de  Combate  à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro -  ENCCLA, que será realizada nos dias 23 a 26 de
novembro  de  2015,  em  Fortaleza/CE.  -  Deliberou  a  Câmara  pela  aprovação.  

Deu-se por encerrada a sessão às 16h30 horas. E, não havendo nada mais a ser decidido, foi
por mim, Denise Rocha Mariano Vieira, , matrícula 20049, ____________, lavrada a presente
ata, que vai também assinada pelos presentes abaixo indicados.
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