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

ATA DA OCTIGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2014

Aos  quatro  dias  do  mês  de  agosto  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)PRM-URU-RS-00003304/2014  -  OF.  PRM-URU  Nº  694/2014
(PRM/URU-RS-00003304/2014).  Solicitação  do  procurador  da  República  Pedro  Martins
Costa Jappur - PR/RS para que a 5ª CCR o oriente quanto à conversão em renda de valor
depositado em conta judicial, objeto de ação civil pública nº 2002.71.03.000221-8 intentada
pelo Ministério Público Federal perante a 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS. - O Colegiado
firmou entendimento de que o valor seja repassado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos -
FDD conforme previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, disciplinado
pelo  Decreto  nº  1.306  de  09  de  novembro  de  1994.  2)PR-PA-00020317/2014  -  Ofício
OF.PR/PA/GAB4/Nº 4480/2014 -  procurador  da República Bruno Soares Valente (PR-PA-
00020317/2014).  Designação  da  servidora  Wanda  Suzane  Ferreira  Luz,  analista  do
MPU/Perícia/Engenharia Civil, matrícula 25827-0, para fins de percepção de gratificação de
perícia prevista na Lei nº 11.415/2006, regulamentada na Portaria PGR/MPU nº 290, de 12 de
junho de 2007, tendo em vista  sua prática regular em atividades de perícia  de campo ou
análise de documentos fora da sede de trabalho com o objetivo de subsidiar procedimento
administrativo ou processo judicial em matéria de atuação da 5ª CCR. Ofício nº 5833/2014-
PRGO/GABPC - procurador da República Alexandre Moreira Tavares dos Santos (PR-GO-
00026326/2014). Designação prévia do servidor Tiago Gomes da Silva Mesquita de Oliveira,
analista  do  MPU/Perícia/Engenharia  Agronômica,  matrícula  17.467-0,  para  desenvolver
regularmente perícias de campo ou análise de documentação fora do ambiente de trabalho,
com o objetivo  de subsidiar  os  membros em procedimentos  administrativos  ou processos
judiciais  e  receber  a  devida  gratificação  de  perícia  prevista  na  Lei  nº  11.415/2006,
regulamentada  na  Portaria  PGR/MPU  nº  290,  de  12  de  junho  de  2007.  -  O  Colegiado
deliberou pela aprovação das designações prévias das perícias de campo e desenvolvimento
de atividades  fora  do  ambiente  da  sede  de  trabalho.  3) -  Criação do Grupo de  Trabalho
Olimpíadas Rio 2016 com o objetivo de atribuir, no âmbito do Ministério Público Federal -
MPF, tratamento prioritário, preventivo e uniforme às investigações que visam acompanhar a
aplicação  de  recursos  públicos  federais  nos  atos  preparatórios  para  a  realização  das



Olimpíadas  de  2016.  -  Deliberou a  Câmara  pela  criação do Grupo de  Trabalho que  será
composto por três membros do Rio de Janeiro e três membros de Brasília. O Grupo contará
ainda  com  a  participação do  procurador  da  República  Athayde  Ribeiro  Costa  como
colaborador. 4) - Proposta de Projeto intitulado Papo Cidadão, de autoria da Procuradoria da
República no Estado do Amapá, encaminhada para apreciação da 5ª Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público Federal. O Projeto tem por objetivo implementar palestras
em escolas do ensino médio, facilitando o acesso da sociedade à atuação do MPF, estimulando
a proatividade institucional numa iniciativa de conscientizar e educar os jovens para o efetivo
exercício  da  cidadania,  para  reconhecerem  atos  de  corrupção  e  improbidade  e  para
conhecerem o  papel  do  MPF no combate  à  criminalidade  e  à  corrupção,  na  proteção do
regime democrático e na proteção dos direitos fundamentais  dos cidadãos.  - O Colegiado
analisou  o  Projeto  e  considerou  que  o  mesmo  é  de  fundamental  importância  para  o
reconhecimento do trabalho do Ministério Público Federal junto à sociedade e que, de acordo
com a proposta e metodologia apresentadas, representa iniciativa eficaz para conscientizar e
educar os jovens para o efetivo exercício da cidadania. No entanto, o escopo do Projeto possui
uma amplitude tal  que deve ser estendido a todas as unidades da Federação. A expressão
"corrupção" nos objetivos do Projeto não delimita sua matéria unicamente à temática da 5ª
Câmara,  tendo em vista a ideia central do Projeto, que é o empoderamento dos cidadãos,
fortalecendo-os  para  melhor  controle  social.  Dessa  maneira,  para  que  a  iniciativa  se
desenvolva  em âmbito  nacional,  a  Câmara  deliberou  pelo  encaminhamento  do  Projeto  à
Escola Superior do Ministério Público da União e à Secretaria Geral do Ministério Público
Federal para apreciação.  5) - Definição da data e pauta do Encontro Nacional da Câmara,
datas do Encontro com Coordenadores de Núcleos de Combate à Corrupção e dos demais
eventos. As datas dos eventos da 5ª CCR para o 2º semestre de 2014 devem ser repassadas
para Assessoria de Modernização até o dia 5 de agosto de 2014. - A Câmara definiu que o XV
Encontro Nacional da 5ª CCR será realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2014, com
a Pauta: Apresentação da Ferramenta BI de Revisão; Definição de modelo de atuação nos
Núcleos de Combate à Corrupção; Definição de prioridades de atuação.  Serão realizados,
ainda, o Encontro com coordenadores de Núcleos de Combate à Corrupção, nos dias 29 e 30
de setembro de 2014; a reunião sobre a Petrobrás, no dia 28 de agosto; o Encontro com os
servidores da Câmara, nos dias 27 e 28 de novembro; e o Evento no Dia Internacional de
Combate à Corrupção, no dia 9 de dezembro.  6) - Ofício circular nº 8/2014-CMPF (PGR-
00141187/2014). Sugestão da Corregedoria do Ministério Público Federal de expedição, pela
5ª CCR, de ofício aos procuradores chefes, para que informem, nos pedidos de promoção de
arquivamento ou declínio de atribuição, a nova distribuição. - A sugestão da Corregedoria foi
acatada  pelo  Colegiado,  que  expedirá  ofício  circular  solicitando  as  informações.  7) -
Necessidade de padronização do cadastro das informações, da Controladoria Geral da União,
recebidas no Ministério  Público Federal.  -  A Câmara fará o acompanhamento dos ofícios
encaminhados pela Controladoria Geral da União ao Ministério Público Federal. Encaminhar
ofício à SEJUD para verificar a possibilidade de inclusão das informações no BI que está
sendo elaborado para a 5ª  CCR.  8) -  Proposta  de distribuição dos conflitos de atribuição
somente  aos  membros  titulares,  com compensação.  Análise  dos  conflitos  nas  Sessões  de
Coordenação.  -  A proposta  foi  rejeitada  pelo  Colegiado.  Os conflitos  de  atribuição  serão
analisados  nas  Sessões  de  Revisão  e  distribuídos  aos  membros  titulares  e  aos  membros
suplentes.  9) -  Tornar  sem  efeito  a  deliberação  que  determinou  o  encaminhamento  de
procedimentos  à  2ª  Câmara  de Coordenação e  Revisão  do MPF para análise  da  temática
criminal.  -  A  proposta  foi  aprovada  pelo  Colegiado  e  juntados  aos  procedimentos  os
despachos assinados pelos membros da 5ª Câmara.  10) -  Necessidade de padronização do
cadastro das informações, da Controladoria Geral da União, recebidas no Ministério Público
Federal. - A Câmara fará o acompanhamento dos ofícios encaminhados pela Controladoria
Geral da União ao Ministério Público Federal. Encaminhar ofício à SEJUD para verificar a
possibilidade de inclusão das informações no BI que está sendo elaborado para a 5ª CCR.



Deu-se por encerrada a sessão às 18 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


