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

ATA DA OCTIGENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DE JUNHO DE 2014

Aos dezoito dias do mês de junho de 2014, 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 e a Dra.  Ana Borges Coelho Santos,  membros
titulares. O Presidente iniciou a sessão às 15 horas e trouxe a julgamento os expedientes em
geral.

Outras Deliberações: 1) - Grupo de Trabalho Intercameral Habitação de Interesse Social,
composto por representantes da 3ª CCR, 5ª CCR e PFDC. O GT foi instituído por meio da
Portaria nº 05 da 5ª CCR, de 12 de setembro de 2013, com o objetivo de analisar, em nível
nacional,  problemas  estruturais  ocorridos  em  projetos  de  habitação  geridos  pela  Caixa
Econômica  Federal.  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.  -  O  Colegiado  deliberou  pela  manutenção  do  objeto  e  da
composição atual do Grupo de Trabalho, com sugestão de inclusão de representantes da 1ª
CCR,  uma vez  que a  atuação do Grupo também envolve  questões  relacionadas  às  novas
atribuições daquela Câmara.  2) - Grupo de Trabalho Intercameral Conselhos de Fiscalização
Profissional, composto por representantes da 1ª CCR e 5ª CCR. GT criado com o objetivo de
estabelecer as bases de aplicação das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal acerca da
obrigatoriedade da adoção do regime estatutário para os servidores dos Conselhos Federais e
Regionais.  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. - O Colegiado firmou entendimento de que a temática de atuação do Grupo
de  Trabalho,  que  envolve  questões  decorrentes  da  eventual  aplicação  do  regime  jurídico
estatutário  nos  Conselhos  Profissionais,  eleições  nessas  entidades  e,  ainda,  a
incompatibilidade entre os cargos de dirigente sindical e conselheiros, não está inserida nas
novas atribuições desta 5ª CCR.  3) - Grupo de Trabalho Excesso de Cargas nas Rodovias
Federais da 5ª CCR, instituído por meio da Portaria 5ª CCR nº 3, de 18 de junho de 2013, com
o objetivo de subsidiar a atuação coordenada dos membros do Ministério Público Federal, na
defesa do patrimônio público e social, acerca dos prejuízos decorrentes do excesso de peso
dos  veículos  nas  rodovias  federais.  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. - O Colegiado firmou entendimento de que a temática
do Grupo de Trabalho envolve questões relacionadas à área de atuação da 1ª CCR e não mais
está inserida nas novas atribuições desta 5ª CCR. Sugere a continuidade do andamento dos



trabalhos do GT naquela Câmara.  4) - Relatoria Especial Fundações Estatais, criada com o
objetivo de acompanhar tanto a criação, como a definição das áreas de atuação das fundações
de direito privado instituídas pelo poder público. Também visa a acompanhar o Projeto de Lei
Complementar  92/2007,  que  trata  das  fundações.  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. - O Colegiado firmou entendimento de
que a temática da Relatoria Especial envolve questões relacionadas à área de atuação da 1ª
CCR e não mais está inserida nas novas atribuições desta 5ª CCR. Sugere a continuidade do
andamento dos trabalhos naquela Câmara. 5) - Grupo de Trabalho Operacional, criado no XIV
Encontro Nacional da 5ª CCR, com o objetivo de definir metologias de atuação preventiva e
repressiva em matéria de saúde, eleita como prioritária para atuação simultânea em todas as
unidades  do  Ministério  Público  Federal  -  MPF,  no  âmbito  do  patrimônio  público.  
O GT elaborou documentos e modelos de recomendações, que tratam de fraudes no Programa
Farmácia Popular, da alimentação da base de dados do Banco de Preços em Saúde, do horário
de atendimento de médicos e odontólogos e do fornecimento de certidão ao paciente nos casos
em que não houver atendimento médico. - O Colegiado deliberou pela extinção do Grupo de
Trabalho de Operacional, uma vez que os objetivos propostos foram alcançados. 6) - Grupo de
Trabalho  Passagens  Aéreas  -  Câmara  dos  Deputados,  criado  em  junho  de  2009,  com  o
objetivo  de  dar  tratamento  uniforme  às  investigações  que  visam  apurar  possíveis
irregularidades cometidas na emissão de passagens aéreas pagas com recursos da Câmara dos
Deputados  e  na  utilização  das  verbas  para  expedição  de  correspondências.  Após  várias
diligências  com  a  participação  e  colaboração  da  Presidência  da  Câmara,  a  maioria  das
irregularidades  foram  sanadas.  Além  disso,  o  MPF  integra  o  Grupo  de  Cooperação
Interinstitucional - CGI com a Câmara dos Deputados. - O Colegiado deliberou pela extinção
do Grupo de Trabalho Passagens Aéreas - Câmara dos Deputados, uma vez que os objetivos
propostos foram alcançados. 7) - Grupo de Trabalho Terras Públicas e Desapropriação, criado
com o objetivo de coordenar os trabalhos do Ministério Público Federal - MPF no que tange à
proteção e recuperação de terras federais. O Grupo atua em diversas frentes, das quais pode-se
destacar o combate à grilagem de terras, o acompanhamento de aquisições de terras públicas
por estrangeiros, o controle dos terrenos de marinha e terrenos marginais, acompanhamento de
assentamentos rurais e reforma agrária. 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. - O Colegiado deliberou pela manutenção do objeto e
da composição atual do Grupo de Trabalho, com sugestão de inclusão de representantes da 1ª,
4ª e 6ª CCR's, uma vez que a atuação do Grupo também envolve questões relacionadas às
atribuições daquelas Câmaras. 8) - Grupo de Trabalho ONGs e OSCIPs criado com o objetivo
de acompanhar as transferências de recursos públicos às Organizações Não Governamentais e
às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público com vistas a difundir nacionalmente
medidas aptas à solução das irregularidades encontradas.  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.  -  O  Colegiado  firmou
entendimento de que a temática do Grupo de Trabalho envolve questões relacionadas à área de
atuação da 1ª CCR e não mais está inserida nas novas atribuições desta 5ª CCR. Sugere a
continuidade do andamento dos trabalhos do GT naquela Câmara.  9) - Grupo de Trabalho
Dívida Pública criado com a incumbência de analisar os relatórios produzidos pela CPI da
Dívida  Pública  (Relatório  Oficial  e  Relatório  Apartado),  e  apresentar  sugestões  em como
abordar os mais de 100 itens registrados como problema ou irregularidade na formação da
dívida pública.  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. - O Colegiado firmou entendimento de que a temática do Grupo de Trabalho
envolve questões relacionadas à área de atuação da 1ª CCR e não mais está inserida nas novas



atribuições desta 5ª CCR. Sugere a continuidade do andamento dos trabalhos do GT naquela
Câmara.

Deu-se por encerrada a sessão às 15 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


