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

ATA DA OCTIGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA
SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2015

Aos  sete  dias  do  mês  de  dezembro  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) - Ações e iniciativas para cumprimento do Planejamento Temático da 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e de parte das conclusões
dos Encontro Regionais de 2015: IN1 - Mapear e acompanhar ações que tenham risco de
prescrição intercorrente na temática de corrupção. Criação de Grupo de Trabalho/Projeto para
definir o método de trabalho, bem como forma de acompanhamento das ações que tenham
risco de prescrição, analisar o modelo de cadastro de prescrição no Sistema Único, definir o
conceito de ação relevante e padronizar as iniciativas para combater o excesso de prazos.
Responsável: Douglas Guilherme Fernandes (PR/MT) IN6 - Promover concurso de redação
para estudantes do ensino fundamental sobre a temática de combate à corrupção. Realizar
inicialmente piloto do Projeto Concurso de Redação para estudantes do 5º ao 9º ano do ensino
fundamental. Responsável: Heitor Alves Soares IN7 - Estabelecer rotina a ser observada pelos
gabinetes,  juntamente com a SECOM, para divulgação de matérias  de interesse social  no
âmbito do combate à corrupção. Aprimorar a comunicação à sociedade dos casos concretos de
combate à corrupção por meio da imprensa e da internet. Responsável: Maria Luísa Rodrigues
de Lima Carvalho IN14 - Criar um banco de dados de teses mínimas relacionadas à temática
do combate à  corrupção.  Otimizar  e  facilitar  o  intercâmbio  de  teses  jurídicas  comuns  da
atuação  de  combate  à  corrupção.  Responsável:  Ronaldo  Pinheiro  de  Queiroz  IN16  -
Implementar  alterações  no Sistema Único  para adequá-lo ao modelo de NCCs.  Promover
melhor alimentação do Sistema Único e possibilitar a produção de relatórios. Responsável:
Ronaldo Pinheiro de Queiroz IN23 - Elaborar roteiros de atuação nas áreas temáticas da 5ª
CCR. Disseminar boas práticas, atuações exitosas e conhecimentos a respeito do combate à
corrupção. Disponibilizar modelos de peças e rotinas de atuação. Responsável: Nicolao Dino
Neto - Deliberou a Câmara por comunicar o responsável por cada iniciativa e, em relação à
IN6, propor parceria à Escola Superior do Ministério Público da União; e acerca da IN23,
ressaltar a importância do trabalho realizado por meio de acordos de leniência. 2) - Ofício nº
892/2015-PR-PTA/JZO/1º OTCC. Encaminha cópia de Recomendação acerca da utilização de
veículos escolares adquiridos com recursos do FNDE. - Deliberou a Câmara por encaminhar
cópia da recomendação às demais Unidades do Ministério Público Federal para ciência. 3) -
OF/PR/MPF/MII/DFMLS nº 389/15. Encaminha cópia do Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Município de Sagres/SP e a empresa AGN Fabrício Engenharia e Construção. -
A Câmara tomou do ciência da recomendação e deliberou pela remessa dos documentos à 1ª
Câmara de Coordenação e Revisão - Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos
em Geral.



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
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