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

ATA DA OCTIGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA SESSÃO
ORDINÁRIA DE NOVEMBRO DE 2015

Aos nove dias  do mês de novembro 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,  e  a  Dra.  Ana Borges  Coelho
Santos, membro titular. O Presidente iniciou a sessão às 14h30 horas e trouxe a julgamento os
expedientes em geral.

Deliberações: 1) - Memorando nº 164/2015/2ª CCR. Consulta sobre autuação de mensagens
eletrônicas  recebidas  na  sala  de  atendimento  ao  cidadão  -  A Câmara  tem considerado  a
necessidade de serem tratadas as demandas recebidas nas salas de atendimento ao cidadão
como manifestações  sem o  condão de instaurar  procedimentos,  salvo  quando de  ofício  o
procurador,  em cada  Unidade,  entender  em sentido  diverso.  Considera-se,  entretanto,  ser
fundamental  que  seja  adotada  uma  orientação  uniforme  para  todo  MPF por  se  tratar  de
situação  comum  de  natureza  procedimental.  Sugere-se  portanto  a  realização  de  reunião
conjunta entre as CCRs, a PFDC e a Corregedoria para estabelecimento de um padrão comum
em  relação  as  mensagens  recebidas  na  SAC.  2)  -  Internacional  Bar  Association  - IBA.
Solicitação  de divulgação de  pesquisa elaborada  pela  International  Bar  Association  (IBA)
sobre  percepção  da  corrupção  judicial.  Prazo  para  preenchimento  do  formulário  - 20  de
novembro.  -  A  Câmara  deliberou  pela  divulgação  da  pesquisa  entre  os  membros.
 3) - Memorando nº 1900/2015/SG (PGR-263743/2015). Informação nº 008/SEJUD/SG, que
trata do Sistema Chronos, processo de trabalho para acompanhamento de ações judiciais. -
Dar ciência do Sistema a todos os Ofícios que atuam no combate à corrupção. 4) - Ofício nº
430/2015-PRM-PTU/GAB-HRM. Declaração à corregedoria  da Polícia Rodoviária Federal
em Maceió/AL relatando  que  policiais  rodoviários  federais  praticam corrupção  passiva  e
concussão  ao  solicitarem/exigiram  vantagens  pecuniárias  indevidas  para  escoltar  cargas
excedentes. SIGILOSO. - O Colegiado deliberou pelo encaminhamento à 7ª CCR. 5) - PGR-
00283666/2015. Denúncia anônima. - Deliberou pelo encaminhamento à 2ª CCR para o que
couber, tendo em vista não se tratar de matéria afeta à competência da 5ª CCR.
Deu-se por encerrada a sessão às 16h30 horas. E, não havendo nada mais a ser decidido, foi
por mim, Alini de Araújo Pinheiro, matrícula 25295, ____________, lavrada a presente ata,
que vai também assinada pelos presentes abaixo indicados.

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
Subprocurador-Geral da República

Coordenador da 5ª CCR

DENISE VINCI TULIO
Subprocuradora-Geral da República

Membro Titular

ANA BORGES COELHO SANTOS
Subprocuradora-Geral da República

Membro Titular




