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

ATA DA OCTIGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015

Aos  dezoito 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  extraordinária presidida pelo Coordenador Dr. Nicolao Dino de
Castro Neto. Presentes a Dra. Denise Vinci Tulio, membro titular, e o Dr. Francisco Rodrigues
Sobrinho,  membro  suplente.  O  Presidente  iniciou  a  sessão  às  14h30  horas  e  trouxe  a
julgamento os expedientes em geral.

Deliberações:   1)  Ofício  nº  8680/2015-PRPR/FT.  Único  00038421/2015.  Acordo  de
leniência  celebrado  no  âmbito  da  Operação  Lava  Jato.  Inquérito  Policial  nº  5009972-
81.2015.404.700.  Confidencial -  Considerando,  além da fundamentação legal  apontada no
expediente supracitado e nos Termos de Colaboração Premiada, que as disposições da nova
Lei 12.846, de 2013, compõem um microssistema sancionatório estabelecendo o acordo de
leniência como ferramenta de solução extrajudicial no campo da responsabilização de índole
civil,  na  linha  do  que  já  prevê  a  Lei  12.850,  de  agosto  de  2013,  na  esfera  penal,  e
considerando, ainda, a legitimidade do Ministério Público para celebrar termos de ajustamento
de conduta, nos termos do artigo 5º, §6º, da Lei 7.347, de 1985, a Câmara resolve homologar,
no campo da improbidade administrativa, os acordos encaminhados por meio do Ofício nº
8680/2015-PRPR/FT, com as seguintes ressalvas: a) em relação ao parágrafo 2º da cláusula 9ª,
a  Câmara  homologa  as  disposições  ali  contidas  com  a  ressalva de  que  os  efeitos  nela
mencionados se referem aos fatos objeto do Termo e apenas relativamente às pessoas que dele
participam, bem como aos prepostos e acionistas que o assinarem nos moldes da cláusula 5ª,
§2º e da cláusula 11ª, §1º; b) em relação ao parágrafo 6º da cláusula 16ª, esta não impede a
propositura  de  ação  de  improbidade  por  fatos  que  não  constam no  anexo  ou  não  foram
revelados  no  prazo  estipulado  no  acordo.  2)   Aplicação  da  Lei  nº  8429/92  segundo  os
membros do MPF. Compilação de e-mails da lista membros. Solicita divulgação  - Deliberou-
se  pela publicação do material  na página da 5ª  CCR na intranet,  para uso exclusivamente
institucional.  3)  Inquérito  Civil  nº  1.16.000.000919/2005.  Recurso  do  procurador  da
República Wellington Divino Marques de Oliveira em face de decisão do colegiado da 5ª
CCR - Deliberou a Câmara por manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos
com encaminhamento ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal. Acrescente-se
ainda, que o Recurso não atacou os fundamentos da decisão recorrida.

Deu-se por encerrada a sessão às 16h 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.
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