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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

PLANO DE TRABALHO DO FÓRUM NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO - 2016  
 

Eixo Ações 

16 previstos + 1 extra + 3 gerais = 20 

Indicadores Instituições/ 

Entidades  
participantes 

Reuniões  

16 ao total, 
incluída 1 geral e 
1 da coordenação 

Resultados 

15 concluídos (1 ponto cada), 
4 iniciados (meio ponto cada), 

1 não iniciado  

(85%) 

1.Transparência e 
Lei de Acesso à 
informação 

1. Avaliar a transparência nos poderes Legislativo (3 
esferas), Judiciário (esfera Federal e Estadual), 
Ministério Público (esfera Federal e Estadual) e 
Tribunais de Contas (esfera Federal, Estadual e 
Municipal) *Apoio à Ação 1 da Enccla 2016 

Relatório 
publicado 

ENCCLA, MPF, 
CGU, Artigo 19, 
Contas abertas, 
MPSC, MPSP e 

MPPE, OSB, 
Atricon, Ame a 

verdade, 
Amarribo/Cidadã

o Interativo, 
Fiscalize Agora  

18 de maio e 02 
de agosto 

Relatório elaborado e 
publicado (Transparência do 
Poder Legislativo) 

2. Identificar e avaliar as regulamentações e aplicações 
da LAI (quantitativa e qualitativa) nas capitais federais, 
comparando com a lei federal e com os padrões 
internacionais  

Relatório 
publicado 

 

 

 Não houve andamento 

Extra: Concluir Guia ao cidadão sobre a LAI e o papel 
do MP 

Guia concluído Guia ao cidadão entregue para 
publicação “Direito à 
informação: a importância do 
controle social e o papel do 
MP” 
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2. Controle 
interno  

3. Criar diretrizes para implantação e efetivo 
funcionamento dos sistemas estadual e municipal de 
controle interno, em apoio à Ação 3 da da Enccla 2016  

 

Recomendação 
apresentada em 
plenário  

CONACI, 
ATRICON, MPT, 
MPMS, 
MPCONTAS e 
MPPE, Ética 
Saúde, AME A 
VERDADE 

24 de maio e 02 
de agosto 

Recomendação apresentada e 
publicada (nº 42/2016) 

4. Identificar boas práticas, potenciais parcerias e 
induzir e disseminar a adoção de práticas de 
integridade no setor privado. (Ex: licitações de órteses 
e próteses), em apoio à Ação 5 da Enccla 2016 

Relatório de boas 
práticas 
elaborado 

 

Boas práticas de integridade 
publicadas na página do FNCC 

3. Campanhas 
educativas 

5. Promover campanhas nacionais para a sociedade 
em geral de conscientização contra a corrupção, com 
parceria das agências de publicidade  

  

Campanhas 
realizadas 

MPF, MPT, 
MPDFT, MPAC, 
MPBA, MEC, IFC, 
CGU, Ame a 
verdade 

18 de março e 25 
de maio 

1 campanha realizada no 
Facebook 
(#correntecontracorrupção) 

55 posts e participação de 12 
MPs, 2 MPC, Atricon, CGU, 5 
entidades sociais e 21 
cidadãos 

6. Elaborar sugestões de conteúdos de mensagens 
contra a corrupção para o público jovem nas redes 
sociais (Projeto João Cidadão: 
http://www.cnmp.mp.br/joaocidadao/) 

Conteúdos 
elaborados 

1 post publicado (02/06, 
aniversário da Lei de 
Improbidade Administrativa 
(Lei n° 8429/92)): 52 curtidas, 
14 compartilhamentos 

1 cartilha publicada (MPDFT): 
prestação de contas nas 
escolas 

4. Capacitação 
para o controle 
social 

7. Identificar boas práticas, potenciais parcerias e 
elaborar projeto-piloto de capacitações e 
sensibilizações para o controle social (Ex: caravanas da 
cidadania, autorias cívicas) 

Relatório de boas 
práticas 
elaborado 

Projeto 
elaborado 

MPGO, Inesc, 
CGU, IFC, OSB, 
AMARRIBO, 
Instituto Ethos, 
Força Tarefa 
Popular, Ame a 
verdade 

20 de abril e 31 
de agosto 

Ferramentas, tutoriais, 
manuais e cartilhas de 
controle social publicadas no 
site do CNMP e articulação 
iniciada 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Recomendacoes/RECOMENDAO_42.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Recomendacoes/RECOMENDAO_42.pdf
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5. Medidas 
legislativas 

8. Identificar e apoiar projetos de lei importantes para 
a prevenção e repressão à corrupção 

Memorando à 
Comissão de 
Acompanhament
o Legislativo do 
CNMP 

MPF, MPMA, 
MPGO, MPRJ, 
UnB, Ame a 
Verdade 

- Articulação feita com a 
Comissão de 
Acompanhamento Legislativo 
do CNMP, mas não  houve 
outros PL identificados 

 

9. Acompanhar e apoiar a campanha das 10 medidas  - Apresentação das “10 
Medidas Contra a Corrupção 
no Congresso Nacional, com 2 
milhões de assinaturas 

6. Projetos 
educacionais 
contra a 
corrupção 

10. identificar boas práticas, potenciais parcerias e 
elaborar projeto-piloto de ações educativas e de 
conscientização a ser realizado pelos Ministérios 
Públicos, definindo diretrizes, instrumentos didáticos e 
conteúdos mínimos envolvendo  educação cidadã, 
educação financeira, educação fiscal, controle social, 
constituição brasileira e voluntariado 

Projeto-piloto 
elaborado  

MPDFT, MPPR, 
MPSC, MEC, CGU, 
AMARRIBO, IFC, 
CEPC-UNESP, 
Ame a verdade 

17 de março e 25 
de maio 

Retomada do projeto “O que 
você tem a ver com a 
corrupção”. 1 projeto-piloto 
desenvolvido (MPDFT). 
Replicação em 5 outras UFs 
(AC, BA, ES, GO, PR) 

Outros projetos: “7 atos contra 
a corrupção na educação” 
(MPMA), “Geração atitude” 
(MPPR), “Educação contra 
sonegação” (MPPE), “Onde há 
educação, a corrupção não 
tem vez” (MPRS), “Concurso 
de curtas – vote consciente, 
transforme o mundo” (MPRO) 

 

Apoio ao projeto “Um por 
todos, todos por um” (CGU) 

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/o-que-voc-tem-a-ver-com-a-corrupo-sectionmenu-312
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624631
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624631
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624631
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624627
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624627
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624629
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624629
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624650
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624650
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624650
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624639
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624639
http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/visualizarPenProjeto.seam?cid=624639
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7. Pesquisas e 
indicadores sobre 
o fenômeno da 
corrupção 

11: identificar e avaliar pesquisas e estudos futuros 
sobre a corrupção no Brasil, para construção de 
agenda de pesquisas e estudos futuros 

 

Relatório 
elaborado 

OSB, IPEA , 
Direito FGV/SP,  
UnB, CEPC-
UNESP, UFF, 
Instituto Ethos, 
Ame a verdade 

27 de abril Categorização das pesquisas 
sobre corrupção publicada na 
página do FNCC 

Contato iniciado com as 
diretorias dos Fóruns de Pró-
reitores de Graduação, 
Pesquisa e Extensão 

8. Democratização 
da estrutura do 
ministério público 

12: Estimular a participação de movimentos e 
organizações sociais nas ações do CNMP 

Atividades do 
CNMP com 
participação dos 
movimentos 
sociais  

Fórum de Justiça, 
INESC, RENAP, 
MEU RIO, 
Defensoria 
Pública do RJ, 
Ame a verdade 

20 de abril e 06 
de julho 

Inclusão de 3 redes de 
participantes no eixo 

Inclusão da participação na 
elaboração do planejamento 
estratégico e orçamento do 
CNMP (Res. 147/2016, art. 5º, 
Parágrafo único, item II) 

Inclusão de representantes de 
movimentos sociais na 
Comissão Julgadora do Prêmio 
CNMP 

Audiência pública sobre 
drogadas realizada 

Recomendações sobre a 
Política da Atuação Resolutiva 
do MP apresentadas em 
Plenário 

13: incentivar a replicação dos encontros do MP e os 
movimentos sociais nos âmbitos regionais e estaduais 

Recomendação 
ou acordo de 
resultados 
assinado  

Ação de replicar o Encontro do 
MP e os movimentos sociais 
incluída no projeto da Ação 
Nacional do MP em defesa da 
Igualdade para 2017. Acordo 
de resultados assinado por 
22MPEs e MPDFT e MPT. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4219/&highlight=WyJwbGFuZWphbWVudG8iLCIncGxhbmVqYW1lbnRvIiwiZXN0cmF0XHUwMGU5Z2ljbyIsImVzdHJhdFx1MDBlOWdpY28nIiwicGxhbmVqYW1lbnRvIGVzdHJhdFx1MDBlOWdpY28iXQ==
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4219/&highlight=WyJwbGFuZWphbWVudG8iLCIncGxhbmVqYW1lbnRvIiwiZXN0cmF0XHUwMGU5Z2ljbyIsImVzdHJhdFx1MDBlOWdpY28nIiwicGxhbmVqYW1lbnRvIGVzdHJhdFx1MDBlOWdpY28iXQ==
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9968-apresentada-proposta-de-resolucao-sobre-a-politica-nacional-de-fomento-a-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJwb2xcdTAwZWR0aWNhIiwicmVzb2x1dGl2YSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9968-apresentada-proposta-de-resolucao-sobre-a-politica-nacional-de-fomento-a-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJwb2xcdTAwZWR0aWNhIiwicmVzb2x1dGl2YSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9968-apresentada-proposta-de-resolucao-sobre-a-politica-nacional-de-fomento-a-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJwb2xcdTAwZWR0aWNhIiwicmVzb2x1dGl2YSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9968-apresentada-proposta-de-resolucao-sobre-a-politica-nacional-de-fomento-a-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJwb2xcdTAwZWR0aWNhIiwicmVzb2x1dGl2YSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/PROJETO_IGUALDADE_2017.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/PROJETO_IGUALDADE_2017.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/PROJETO_IGUALDADE_2017.pdf
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9. Segurança dos 
membros do MP, 
servidores  e 
ativistas e dos 
membros do MP 
com atuação na 
área de combate à 
corrupção e 
transparência 

14. Elaborar projeto sobre proteção aos servidores, 
agentes políticos, autoridades, comunicadores e 
ativistas com atuação na área de combate à corrupção 
e transparência 

Projeto 
elaborado 

MPPA, CNDH, 
ACECCI, Artigo 
19, Ame a 
verdade 

27 de abril e 10 
de agosto 

Articulação iniciada com CNDH 

15. elaborar minuta de resolução/recomendação para 
regulamentação de denúncias anônimas, incluindo as 
realizadas por descumprimento da LAI. 

Minuta 
elaborada  

10. Criação da 
rede nacional de 
combate à 
corrupção  

16. Promover Encontro dos Foccos, Marccos, Arccs e 
redes estaduais de controle 

Encontro 
realizado  

TCU, ENCCLA, 
ABRACCI, MCCE , 
ATRICON 

2 e 3 de junho Implementação de todas as 
redes estaduais/distrital 

Realizado II Encontro Nacional 
sobre Cooperação para 
Prevenção e Combate à 
Corrupção, com início do 
debate sobre rede nacional 

 

 

 

 


