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

ATA DA OCTIGENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2014

Aos dezoito 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)PGR-00139952/2014  -  Ofício  nº  204/2014/CSMPF  (PGR-
00139952/2014). O Conselho Superior do Ministério Público Federal solicita manifestação
acerca do Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 64 (processo nº 1.00.001.000055/2014-68),
que  dispõe  sobre  a  seletividade  da  persecução penal.  Relator:  Conselheiro  Oswaldo  José
Barbosa Silva. - O Anteprojeto de Resolução nº 64 prevê em seu Art. 1º as hipóteses de não
apuração criminal do fato ou de desistência da propositura da ação penal, o que pode levar ao
entendimento de não atuação do Ministério Público Federal em determinados casos, trazendo
sérios  riscos  à  exclusividade  da  titularidade  da  ação  penal.  O  Colegiado  entende  que  a
seletividade da persecução penal seria melhor abordada se, ao invés de listar hipóteses de não
atuação,  apresentasse os  temas  em que a  atuação do Ministério  Público Federal  deva ser
prioritária,  dando primazia  a  ideia  de prioridade sem exclusão.  Dessa maneira,  a  Câmara
deliberou pela  inconveniência  do Anteprojeto.  2) -  Núcleos de Combate à  Corrupção nos
Estados. Avaliar as respostas ao Ofício Circular nº 09/2014/PGR/5ª CCR/MPF, que solicitou
às PRs e PRRs informações acerca da a existência  de Núcleos de Combate à Corrupção.
Alteração da data do Encontro dos Coordenadores de NCCs, que estava previsto para 18 e 19
de  setembro,  data  de  realização  do  Evento  Pensar  MPF.  -  O  Colegiado  deliberou  pela
realização de reunião, nos dias 22 e 23 de setembro, em Brasília, apenas com as Unidades que
já possuem Núcleo de Combate à Corrupção em funcionamento.  3) - Análise do anteprojeto
de  resolução  CSMPF  nº  63  (processo  CSMPF  nº  1.00.001.000155/2012-22),  que  altera
dispositivos da Resolução CSMPF nº 146, de 5 de agosto de 2013, criando o Grupo Especial
de Combate ao Crime Organizado no âmbito do Ministério Público Federal. - O Colegiado
deliberou por solicitar, ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, prorrogação do
prazo para manifestação da 5ª  CCR acerca do Anteprojeto de Resolução,  uma vez  que a
matéria será analisada na próxima Sessão de Coordenação, marcada para o dia 1º de setembro.
4)PGR-00159399/2014  -  Ofício  nº  909/2014/PGR/5ª  CCR/MPF  (PGR-00159399/2014)  -
procurador da República Athayde Ribeiro Costa. Informa a promoção de arquivamento do ICP



nº 1.22.000.003050/2011-97 por não ter o MPF meios necessários para proceder a todas as
análises necessárias para averiguar a compatibilidade da parceria público-privado do Mineirão
com a Lei  n.  11.079/2004 (institui  normas  gerais  para licitação e  contratação de parceria
público-privada no âmbito da administração pública), tornando inócua a tramitação do ICP,
sem o apoio técnico especializado. Informa que é necessário, de forma urgente, que o MPF
promova  qualificação  para  tratar  de  concessões  e  PPPs,  com  conhecimentos  práticos  e
operacionais aos seus servidores e membros. Solicita à 1ª CCR e à 5ª CCR que analisem a
possibilidade de promoverem a qualificação técnica de membros e servidores para atuarem em
questões envolvendo concessões e parcerias público-privadas no âmbito federal. - nformar ao
procurador oficiante que há curso em andamento com a participação de 5 (cinco) peritos da 5ª
CCR. Propor à Escola Superior do Ministério Público da União o desenvolvimento de projeto
de curso com a finalidade de promover a qualificação técnica em questões que envolvem
concessões e parcerias público-privadas no âmbito federal. 5)PRM-URU-RS-00003711/2014
- OF. PRM-URU Nº 756/2014 (PRM-URU-RS-00003711/2014) Após deliberação da Câmara
no sentido de que os valores obtidos em condenação judicial  de ação civil  pública sejam
repassados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos - FDD, o procurador da República Pedro
Martins Costa Jappur solicita orientação complementar da Câmara acerca da possibilidade de
destinação dos recursos em questão às unidades do PROCON das cidades que tiveram os
postos de atendimentos de serviço de telefonia fechados. A destinação dos valores, obtidos em
razão da ACP nº 2002.71.03.000221-8, aos PROCONs proporcionará a melhoria dos serviços
relacionados aos consumidores diretamente atingidos pela decisão da operadoras de telefonia.
- Na ausência de informações mais detalhadas sobre a Ação Civil Pública proposta, a 5ª CCR
deliberou, em sua 824ª Reunião, pela destinação do valor da condenação ao Fundo de Defesa
de Direitos Difusos ¿ FDD. Porém, diante das novas informações prestadas pelo procurador
oficiante  e  por  tratar-se  de  ação civil  pública  sobre  direitos  do  consumidor,  o  Colegiado
deliberou pelo encaminhamento da solicitação à 3ª  Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.  6)PGR-00171736/2014  -  OFÍCIO  Nº  280/2014/6CCR/MPF  (PGR-171736/2014)
Em resposta ao Ofício nº 852/2014/PGR/5ª CCR/MPF, a subprocuradora-geral da República
Deborah Duprat, coordenadora da 6ª CCR, indica os procuradores da República Wilson Rocha
Assis  e  Ricardo  Gralha  Massia  para  integrarem o  Grupo  de  Trabalho  Terras  Públicas  e
Desapropriação da 5ª CCR. - A Câmara tomou ciência da indicação e informará ao Grupo de
Trabalho  os  novos  integrantes.  7) -  Despacho  do  Procurador-Geral  da  República  sobre
solicitação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para adequação de sua estrutura
em face das Resoluções nº 102/2010 e nº 122/2011. - A Câmara tomou ciência.

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.
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