
   
 

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO – CEC 
 

  
Relatório de Atividades referente 

ao período de janeiro a junho de 

2021. 

 
  

A Comissão de Enfrentamento da Corrupção (CEC) foi instituída no âmbito 

do Conselho Nacional do Ministério Público, mediante Resolução nº 185, de 2 de março 

de 20181, destinada a fortalecer as políticas públicas de enfrentamento da corrupção e a 

tornar ainda mais eficiente a articulação voltada ao desenvolvimento de estratégias 

direcionadas ao aprimoramento da atuação do Ministério Público na temática. 

Em sua criação, a comissão, inicialmente de natureza temporária, foi 

prevista para funcionar pelo período de dois anos. Não obstante, por proposta do 

Conselheiro Silvio Amorim, o Plenário do CNMP aprovou, no dia 10 de dezembro, 

Emenda Regimental que torna definitiva a Comissão de Enfrentamento da Corrupção 

(CEC). 

 A CEC tem como objetivos principais: 

I. Fomentar a integração entre os ramos e as unidades do Ministério Público 

e entre esses e outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil essenciais ao 

enfrentamento da corrupção; 

II. Promover estudos, coordenar atividades e sugerir medidas para o 

aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público no combate à corrupção, fomentando 

a atuação extrajudicial resolutiva e a otimização da atuação judicial, inclusive; 

III. Estabelecer articulação institucional com outros órgãos e instituições de 

controle e gestores das políticas públicas de enfrentamento da corrupção, a fim de 

                                                           
1 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resolução nº 185, de 2 de março de 2018. Dispõe 
sobre a criação da Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção. Disponível em: < 
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Especial-de-Enfrentamento--Corrupo.pdf>. Acesso em 05 de julho de 2021. 



buscar e consolidar informações que favoreçam a atuação coordenada do Ministério 

Público; 

IV. Propor ao Plenário medidas normativas, ações e projetos, de âmbito 

nacional ou regional, voltados à consecução de seus objetivos; 

V.  Praticar outros atos necessários ao cumprimento dos seus objetivos e 

compatíveis com suas atribuições. 

  

Os desafios cada vez maiores para o enfrentamento da corrupção, a qual 

deve ser percebida em sua complexidade e multidimensionalidade, requerem a 

construção de estratégias de enfrentamento no sentido de encontrar equilíbrio para 

fortalecer os três pilares do combate à corrupção: prevenção, controle e repressão. 

Destaca-se, a seguir, as principais ações realizadas por esta Comissão no 

período de janeiro a junho de 2021. 

  

1. Representação na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de dinheiro – Enccla 

  

Por indicação da Presidência do CNMP, a CEC representa o Conselho 

Nacional do Ministério Público na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de dinheiro (Enccla).     

Criada em 2003, a Enccla é a principal rede de articulação para o arranjo e 

discussões em conjunto com diversos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário das esferas federal e estadual para a formulação de políticas públicas e 

soluções voltadas à elaboração de estratégias de enfrentamento da corrupção e da 

lavagem de dinheiro.  

O trabalho é concretizado nas chamadas Ações, as quais são elaboradas e 

pactuadas anualmente pelos membros da Enccla. 

No ano de 2021, o CNMP foi proponente da Ação 1/2021 da Enccla, que 

tem por objetivo criar mecanismos para o compartilhamento direto e contínuo de bancos 

de dados, em ambiente seguro, entre os atores estatais responsáveis pela prevenção, 

detecção e repressão à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo. O CNMP coordena a ação em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. 



Como subproduto da Ação, até o presente momento, instituiu-se o 

Repositório de Dados e Tecnologias, em ambiente fechado no GitHub (site de 

compartilhamento de código), vinculado aos seus objetivos, princípios e diretrizes. 

O Repositório é entendido como uma plataforma composta de códigos e 

bases de dados internalizadas em quaisquer de suas plataformas computacionais, 

catálogo de informações, ferramentas e soluções para tratamento e análise de dados. 

Destina-se a apoiar o exercício das atribuições institucionais relacionadas à prevenção, 

detecção e repressão à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao financiamento do 

terrorismo e a outros atos ilícitos. 

 O GitHub tem por objetivo: 

i. garantir, em quantidade, qualidade e tempestividade suficientes, os 

insumos de informação necessários ao atendimento da estratégia traçada na Ação 

01/2021, da ENCCLA, no âmbito de cada subgrupo; 

ii. fomentar o intercâmbio de informações com instituições públicas, 

privadas e a sociedade, observadas as regras de classificação da informação, disposições 

legais e o caráter público do tratamento dos dados; e 

iii. proporcionar ambiente de exploração de dados para uso intensivo de 

recursos de tecnologia e ativos de informação entre órgão e instituições vocacionadas à 

prevenção, detecção e repressão a ilícitos. 

 O repositório atualmente está com acesso restrito somente a colaboradores 

convidados. 

Para além, o CNMP também atua como colaborador nas seguintes ações: 

i. Ação 04/2021: Avaliação e acompanhamento da proposta da Câmara dos 

Deputados decorrente do Ato do Presidente de 08.09.2020 que Institui Comissão de 

Juristas responsável por elaboração de anteprojeto de reforma da Lei nº 9.613/1998 e do 

Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal – 

LGPD-Penal. 

ii. Ação 08/2021: Big data e inteligência artificial: usos voltados para o 

combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 

  

2. Gestão de Acordos de Cooperação 

Considerando que diversas bases de dados de elevado valor estratégico para 

a persecução dos crimes contra a Administração Pública não estão hoje disponíveis para 

a maior parte das unidades e ramos do Ministério Públicos, a CEC atua proativamente 



para que o CNMP possa centralizar a celebração de parcerias institucionais relevantes 

com foco no acesso às bases de dados. Essa medida confere maior eficiência às relações 

interinstitucionais, diminuindo os custos e tempo investidos pelas diferentes unidades e 

ramos do Ministério Público, quando da persecução dos mesmos objetivos. 

Hoje, são gerenciados pela CEC dois importantes acordos: 

 

i. Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o CNMP, o então 

Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão e a Escola Nacional de 

Administração Pública, cujo objeto é a adesão à Rede Siconv2, para desenvolvimento de 

ações conjuntas e apoio mútuo às atividades de interesse comum para a melhoria da 

gestão, capacitação, e o fortalecimento da comunicação e transparência, relativas às 

transferências voluntárias.  

Considerando a proximidade do termo final de vigência do instrumento de 

adesão à Rede Siconv e o seu destacado valor para este CNMP, a CEC solicitou à 

Presidência do CNMP a prorrogação do indigitado acordo de cooperação. 

Não obstante, registra-se que, em 2019, foi instituída a Plataforma +Brasil, 

ferramenta mais robusta, integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à 

informatização e à operacionalização das transferências de recursos do Orçamento 

Fiscal e da Seguridade Social da União. Com isso, ampliou-se a possibilidade para 

operacionalizar as transferências de recursos da União, além daquelas transferências 

voluntárias executadas no então Siconv.  

Por essa razão, até a presente conclusão deste relatório, encontra-se em 

análise pela Assessoria Jurídica do CNMP, o termo para adesão à Rede +Brasil. 

 

ii. Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CNMP e o TCU, 

celebrado para a finalidade de possibilitar intercâmbio de conhecimentos, informações e 

bases de dados entre os participantes, por intermédio de plataforma digital denominada 

Laboratório de Informações de Controle – LabContas. 

                                                           
2 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordo de Cooperação Técnica (Seges/Mp e 
Enap). Adesão à Rede Siconv para o desenvolvimento de ações conjuntas e apoio mútuo às atividades de interesse 
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wMGU5Y25pY2EiXQ==>. Acesso em: 05 de julho de 2021. 
 



Por fim, a adesão a acordos de cooperação para acesso a sistemas de 

informação constantes de bases de dados, por parte de todos os Ramos e Unidades do 

Ministério Público é um dos objetivos estratégicos desta CEC, porquanto sua celebração 

proporciona maior eficiência, eficácia e efetividade à atuação do Ministério Público. 

  

3.  Grupos de Trabalho  

3.1 Inovação no Enfrentamento da Corrupção por meio da Tecnologia 

da Informação 

Designado pela Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, 

mediante Portaria CNMP-PRESI nº 220, de 22 de novembro de 20193, Grupo de 

Trabalho de Inovação no Enfrentamento da Corrupção por meio da Tecnologia da 

Informação foi instituído para a finalidade de empreender estudos tendentes a subsidiar 

a atuação deste Conselho Nacional na referida temática, nos limites de sua competência 

institucional. 

Registra-se que referido Grupo de Trabalho está atuando em associação à 

Ação 1/2021 da Enccla e parte de seus objetivos encontram-se a ela atrelados. 

Paralelamente, o GT também promoveu o levantamento acerca da utilização 

de ferramentas tecnológicas de transcrição de áudio e vídeo, necessárias ao incremento 

da eficiência dos feitos e tramitações do Ministério Público no cumprimento de sua 

missão institucional. Para essa finalidade, foi instituído um Procedimento Interno de 

Comissão, sem prejuízo de outras iniciativas que venham a se considerar correlatas. 

Ato contínuo, em resposta ao contido no Ofício-Circular nº 004/2021/CEC-

CNMP, foram colhidas informações acerca de eventual utilização de ferramenta ou 

solução tecnológica de transcrição de áudio e vídeo pelos Ramos e Unidades do 

Ministério Público brasileiro, além de: a. qual ferramenta ou solução tecnológica de 

transcrição de áudio e vídeo é utilizada; b. se a ferramenta ou solução foi desenvolvida 

pelo próprio Ministério Público ou adquirida de empresas de desenvolvimento 

tecnológico; c. se a ferramenta ou solução está disponível em plataforma autônoma ou 

se constitui funcionalidade acoplada a outro sistema; d. se, tendo sido desenvolvida pelo 

próprio Ministério Público, é possível o seu compartilhamento com os demais MPs, 

                                                           
3 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Portaria CNMP-PRESI nº 220, de 22 de novembro 
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mediante a celebração de Acordos de Cooperação Técnica; e. se há disponibilidade para 

demonstração da ferramenta. 

Por fim, considerando a importância da utilização de ferramentas 

tecnológicas que elevem a resolutividade da atuação e reduzam o desperdício de 

elevado número de horas de trabalho das equipes técnicas e dos Membros, pretende-se 

realizar workshop exclusivo para a visualização de tais soluções. 

            

3.2. Roteirização e Fluxograma de Atuação das Diversas Tipologias de 

Corrupção e Improbidade Administrativa 

O Grupo de Trabalho para Roteirização e Fluxograma de Atuação das 

Diversas Tipologias de Corrupção e Improbidade Administrativa, instituído no âmbito 

da CEC pela Portaria CNMP-PRESI nº 222, de 22 de novembro de 20194, está 

desenvolvendo suas atividades em conformidade com o plano de trabalho estabelecido, 

que se subdivide em dois momentos: 

 i. Desenvolvimento do Sistema de Apoio à Investigação (solução 

informatizada de apoio à atividade investigatória dos membros) em conjunto com a 

Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e a fábrica de software (Totem TI); 

ii. Alimentação do Sistema de Apoio à Investigação com trilhas elaboradas a 

partir de investigações exitosas de enfrentamento da corrupção conduzidas pelos 

diversos ramos do Ministério Público brasileiro. 

  

A primeira etapa, consistente no desenvolvimento do Sistema de Apoio à 

Investigação, encontra-se concluída. 

 O sistema desenvolvido pretende contribuir para o aperfeiçoamento da 

assertividade das investigações de ilícitos contra a Administração Pública ao prover 

trilhas e orientações de investigação que permitirão aos usuários: 

i. Tomarem decisões acerca da condução da investigação a partir de 

sugestões especificas para o caso, baseadas na experiência consolidada do Ministério 

Público brasileiro em apurações daquela natureza; 
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ii. Manter um registro acompanhamento da investigação, permitindo, de 

forma amigável, ágil e interativa, que o membro tenha uma visão ao mesmo tempo 

panorâmica e detalhada a respeito das diligências que elegeu efetuar, das que ainda não 

foram efetuadas, das que já foram, e o resultado positivo ou negativo dessas; 

iii. Manter a memória da investigação, permitindo que eventuais sucessores 

possam, uma vez liberado seu acesso à investigação, saber qual era o plano de apuração 

desenvolvido pelo membro e, a partir daí, dar sequência ao que vinha sendo feito com 

mínima solução de continuidade; 

iv. Atuarem de maneira colaborativa com terceiros (assessores jurídicos, 

analistas de inteligência do MP), que podem ser cadastrados como colaboradores da 

investigação, com diversos níveis de acesso. 

 Concluída a fase de desenvolvimento do sistema, o GT dará início, agora, à 

sua divulgação. O propósito é, a um só tempo, divulgar o sistema elaborado e convocar 

os membros mais experientes do Ministério Público brasileiro, por meio de oficinas, a 

produzirem trilhas que alimentarão o repositório. 

Pretende-se, para tanto, realizar encontros setoriais, expondo-se a 

sistemática de construção de trilhas e de utilização do sistema. Além disso, a CEC 

envidará esforços para contar com a colaboração do Grupo Nacional de Combate às 

Organizações Criminosas -GNCOC, que reúne a expertise de todos os Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECOs do País. 

Uma vez definido o cronograma de eventos de divulgação e oficinas, o GT 

espera ter mapeado, no prazo de cinco meses, as trinta principais trilhas de investigação 

de ilícitos contra a Administração Pública, a partir do levantamento já efetuado junto a 

todos os ramos do Ministério Público. 

  

3.3 Fomento à Atuação Negocial Cível 

Considerando que o advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 

(Pacote Anticrime), ocasionou alteração na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e 

previu o acordo de não persecução cível (Art. 17, § 1º); e considerando que o acordo de 

não persecução cível não possui regulamentação legal, o Conselheiro Presidente da 

Comissão de Enfrentamento da Corrupção, Silvio Amorim, solicitou à Presidência do 

Conselho Nacional do Ministério Público, a instituição do Grupo de Trabalho de 

Fomento à Atuação Negocial Cível, com o desiderato de empreender estudos para 



uniformizar e aperfeiçoar a atuação do Ministério Público quanto a utilização do 

indicado instituto.  

 Ato contínuo à instituição do GT (Portaria CNMP-PRESI nº 248 de 17 de 

dezembro de 20205), em resposta ao contido no Ofício-Circular nº 001/2021/CEC-

CNMP, foram colhidas informações acerca de eventual regulamentação do ANPC no 

âmbito dos Ramos e Unidades do Ministério Público brasileiro. 

O GT, então, passou a analisar as normas já editadas e elaborou proposta de 

Resolução para regulamentar o artigo 17, § 1º, da Lei 8.429/1992 e disciplinar, no 

âmbito do Ministério Público, o ANPC. 

A proposta foi apresentada ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério 

Público - CNMP por ocasião da Sessão Plenária havida no dia 1º de julho de 2021, e, 

nos termos do art. 147, § 1º do Regimento Interno do CNMP - RI/CNMP, foi autuada, 

distribuída e remetida por cópia aos Conselheiros, para que, no prazo próprio, possa ser 

analisada e aperfeiçoada, na perspectiva de ser votada e, enfim, aprovada. 

Ordenou-se, então, o encerramento do GT, diante do pleno alcance de sua 

finalidade. 
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