
 

 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO 

Relatório de Atividades 2018 

 

A Comissão Especial de Enfrentamento da Corrupção – CEC foi instituída no 

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

de março de 2018, 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. 

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 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. 



Busca-se, assim, pautar as atividades da CEC nas três frentes supracitadas. 

A criação da Comissão Especial de Enfrentamento da Corrupção – CEC foi 

corolário dos objetivos traçados no Plano de Gestão do Fórum Nacional de Combate à 

Corrupção – FNCC, estrutura antes ligada à Presidência do CNMP. É oportuno 

asseverar que a criação da CEC absorveu o FNCC. 

Considerando o quadro de corrupção sistêmica e endêmica que atinge o país, 

entendeu-se conveniente e necessária a criação de uma Comissão, no âmbito deste 

CNMP, para tratar especificamente de temas afetos ao enfrentamento da corrupção. 

Para essa finalidade, o Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior 

apresentou proposta de resolução para a criação da CEC que, submetida a Plenário, foi 

aprovada, de forma unânime, em 20/2/2018, daí que veio a lume a Resolução CNMP nº 

185/2018. 

O presente relatório apresenta, portanto, as principais atividades da CEC no 

primeiro semestre de 2018. 

 

 1. 1ª Ação Nacional de Enfrentamento da Corrupção 

A 1ª Ação Nacional de Enfrentamento da à Corrupção, promovida pela CEC em 

parceria com a Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), teve por objetivo 

fomentar e integrar a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público e 

da probidade administrativa, propiciando discussões e interlocuções acerca do tema, 

bem como a disseminação de boas práticas de prevenção, controle e de combate à 

corrupção. 

As iniciativas tratadas no evento foram: 

— “Boas Práticas Preventivas das Redes de Controle e do Ministério Público no 

enfrentamento da Corrupção”, com o procurador regional da República do Ministério 

Público Federal – MPF, Fábio George Cruz da Nóbrega; 

— “Tecnologia no Enfrentamento da Corrupção”, com o promotor de Justiça do 

Ministério Público da Paraíba e membro colaborador da CEC, Octavio Paulo Neto, em 

conjunto com o professor da Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rafael Braem Valesco, 

e com o professor da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Nazareno 

Ferreira de Andrade; 

— “Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção” e “Cidadão Contra 

a Corrupção”, com a promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios e membro auxiliar da Comissão Especial de Enfrentamento da Corrupção – 



CEC, Luciana Asper y Valdés, em conjunto com o promotor de Justiça do MPDFT, 

Sérgio Bruno Cabral Fernandes; 

— “Cidadão Gestor”, com a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio 

de Janeiro – MP/RJ e coordenadora do CAO Cidadania do MP/RJ, Patrícia do Couto 

Villela; 

— “Efetividade das Colaborações Premiadas”, com o procurador da República 

do MPF, Sérgio Luiz Pinel Dias; 

— “Ética, Controle e Transparência” e “Controladoria na Escola”, com a 

promotora de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo – MP/ES, Camila de Melo 

Baptista Abelha, em conjunto com o promotor de Justiça do Ministério Público do 

Espírito Santo, Lidson Fausto da Silva, e com a gerente de Controle Interno do MP/ES, 

Mariana Andrade Covre; e 

— “O que você tem a ver com a corrupção?” e “Cultivando atitudes”, com o 

promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Ricardo Viviani de Souza. 

O foco da Ação Nacional foi o de apresentar temas inovadores relativos ao 

combate à corrupção nas três frentes já mencionadas: repressão, prevenção primária e 

controle interno, externo e social. 

Buscou-se não apenas inovar no pilar da repressão eficiente, proporcional e 

oportuna por meio do uso da tecnologia da informação e gestão de dados, como também 

colaborar, de forma concreta, com o aprimoramento em prevenção primária à corrupção, 

controle social e controle interno dos órgãos controlados pelo MP, trazendo experiências 

e ferramentas concretas para implementação simplificada das práticas apresentadas. 

O evento, que teve como público membros do Ministério Público de todo o 

Brasil, aconteceu nos dias 21 e 22/5/2018, na sede do CNMP e contou com a 

participação de 60 representantes de diversas unidades e ramos do MP que receberam, 

no final do encontro, ferramentas facilitadoras para replicação das iniciativas 

apresentadas em seu decorrer. 

Ademais, por ocasião da solenidade de abertura, diversos procuradores-gerais de 

Justiça assinaram o Acordo de Resultados de Adesão à Ação 11 do Mapa Estratégico 

Nacional e ao teor da Recomendação CNMP nº 42/2016, para fins de: constituir ou 

aprimorar grupos de atuação especial para o enfrentamento da corrupção, com atuação 

nas frentes de prevenção primária, controle e repressão, e atribuição extrajudicial e 

judicial, cível e criminal; efetivar o aparelhamento técnico e humano a que se refere o 

art. 6º, da Recomendação CNMP nº 42/2016, em especial quanto aos investimentos em 



tecnologia da informação; estimular o envolvimento de membros e servidores com 

projetos internos com foco no controle social e na prevenção primária, estendendo-os à 

sociedade civil. 

 

2. Levantamento de informações acerca da efetivação da Recomendação 

CNMP nº 42, de 23/8/2016 

A Recomendação nº 42, de 23/8/2016, deste CNMP, dispõe sobre a criação de 

estruturas especializadas no Ministério Público, com atribuições cíveis e criminais, para 

otimização do enfrentamento da corrupção. 

Em atendimento a sua finalidade institucional de promover estudos, coordenar 

atividades e sugerir medidas para o aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público 

no combate à corrupção, a CEC propôs-se a levantar informações acerca das estratégias 

adotadas por todos os Ministérios Públicos para a concretização do proposto na 

Recomendação, notadamente quanto: 

a. à criação de estruturas especializadas para a otimização do enfrentamento a 

corrupção; 

b. ao desenvolvimento de controle específico e de plano para o encerramento, de 

modo célere, de inquéritos civis e procedimentos de investigação criminal instaurados 

há mais de cinco anos que estejam sob sua responsabilidade; 

c. ao estabelecimento de critérios objetivos e transparentes que permitam a 

priorização de atuação em casos de maior relevância e com maior potencial de obtenção 

de retorno para o erário e para a sociedade, bem como a não atuação justificada em 

matérias de menor relevância. 

O predito levantamento pode vir a ser utilizado como um dos parâmetros para a 

criação do Programa Integrado de Aprimoramento em Análise Estratégica de Dados 

para o Ministério Público – PAAED, tema sobre o qual a CEC estuda debruçar-se no 

segundo semestre do corrente ano. 

Além disso, a colheita desses dados também será utilizada para trocar 

experiências e boas práticas entre os Ministérios Públicos. 

 

3. Acesso a sistemas de informação constantes de bases de dados 

 

3.1. Acordo de Cooperação Técnica entre o CNMP e o Tribunal de Contas 

da União – TCU 



A CEC também promoveu, por ocasião da solenidade de abertura da 1ª Ação 

Nacional de Enfrentamento da Corrupção, a celebração de Acordo de Cooperação 

Técnica entre o CNMP e o TCU, 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. 

O LabContas é ambiente tecnológico de acesso remoto por meio do qual são 

disponibilizadas, aos usuários cadastrados, bases de dados da Administração Pública e 

diversas ferramentas de análise de dados. É dizer, o acesso à plataforma permitirá a 

obtenção de informações que possam ser utilizadas na atuação do Ministério Público 

relativa a ações de controle e de enfrentamento da corrupção. 

Na oportunidade, também foram celebrados termos de adesão ao aludido acordo 

pelos Procuradores-Gerais dos Estados do Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal 

e Territórios, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, e da Justiça Militar. Logo em seguida, também aderiram os Procuradores-

Gerais dos Estados de Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, São 

Paulo, Sergipe, além do Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho. 

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. 

A CEC continuará a envidar esforços para que o CNMP possa centralizar a 

celebração de outras parcerias institucionais relevantes com foco no acesso às bases de 

dados. 

 

3.2. Gestão do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o CNMP, o 

Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão e a Escola Nacional de 

Administração Pública, cujo objeto é a adesão à rede Siconv 

A CEC também gerencia o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o 

CNMP, o Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão e a Escola Nacional 

de Administração Pública, em 2016, para a finalidade de cooperação técnica de adesão 

à rede SICONV e 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. 



Assim é que a Comissão vem realizando interlocução com diversos ramos do 

MP para a indicação de Membros com a intenção de participarem de eventos do 

Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão sobre a temática das 

transferências voluntárias e ferramentas de controle pela rede SICONV. 

Ressalte-se que a membro auxiliar da CEC, Luciana Asper y Valdés, proferiu 

três palestras sobre os Panoramas de Enfrentamento da Corrupção e Controle Social e o 

lançamento do aplicativo “SICONV Cidadão”, no III Fórum Nacional das 

Transferências Voluntárias, nos dias 19 a 22/6/2018, em Brasília/DF. 

 

4. Atuação na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro – ENCCLA - Ação nº 6/2018 – Consolidação da estratégia para 

fortalecer a Prevenção Primária à Corrupção 

A Ação nº 6 da ENCCLA, coordenada pelo CNMP por meio da CEC, tem o 

propósito "consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária à Corrupção” 

reunindo para tanto as seguintes entidades CGU, SEGOV/PR  ADPF, AGU, AJUFE, 

AMPCON, ANAPE, ANPR, ATRICON, BB, BCB, BNDES, Caixa, Casa Civil/PR, 

Casa Civil/RS, CEP/PR, CG/DF, CGE/MG, CGM/SP, COAF, CONACI, CVM, DRCI, 

FEBRABAN, GNCOC, INSS, MD, MDIC, MP/DFT, MP/GO, MP/MA, MP/PR, 

MP/PI, MP/RN, MP/SC, MPF, MPM, MPT, PF, PGE/BA, PREVIC, REDE, RFB, 

SEGES/MP, SENASP, TCU e TSE, bem como as entidades convidadas Pacto Global 

da ONU e Alliance for Integrity. 

Dada a inovação da estratégia de prevenção primária, sua sustentabilidade e 

sucesso dependem do envolvimento direto dos participantes. Para tanto, lançou-se mão 

da estrutura de Governança da Ação por meio de uma Coordenação que ficou 

responsável em alinhar o conhecimento dos colaboradores, identificar as ações 

prioritárias da ação e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. 

Assim é que se concluiu a Estruturação e o Plano de Trabalho da Ação, de modo 

a viabilizar o envolvimento ao máximo de todos os participantes e permitir maior 

interação, vivência e pertencimento à iniciativa. 

O Plano de Trabalho de 2018 contempla, então, a continuidade dos trabalhos 

realizados em 2017 quando a Ação 6, também sob a coordenação do CNMP, consolidou 

propostas de prevenção primária à prática da corrupção, fomentando a integridade, o 

controle social e a educação para a cidadania, as quais culminaram na criação do 

Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção, fundado em três pilares: a 



Campanha #todos juntos contra a corrupção, a Rede Colaborativa e o Banco de 

Iniciativas. 

Intenta-se lançar novo edital de chamamento público de maneira a serem 

selecionadas mais iniciativas com potencial transformador para a formação da cidadania 

fundada na integridade, na resistência à corrupção e apta ao controle social. 

Para esse fim, os participantes foram divididos em três Grupos de Trabalho: 

— GT1, sob a coordenação do COAF, ficou responsável pelo Banco de 

Propostas, e, nesse primeiro semestre, revisou o edital de chamamento público e definiu 

a regulamentação do Selo Pró-Integro, doravante denominado Selo Ação Íntegra. 

É também atribuição do GT1 planejar e executar a Rodada de Apresentação e, 

por isso, o grupo iniciou as tratativas para a realização de evento em São Paulo, em 

agosto, com a participação de entidades representativas do mercado (federações) e 

algumas fundações para apresentar a iniciativa de prevenção primária, sensibilizá-los e 

prepará-los para a rodada de apresentação. 

— GT2, sob a coordenação da CEF, ficou responsável pela Campanha e 

consequente apresentação de estratégias para curto, médio e longo prazo, com o 

necessário desenvolvimento da etapa de 2018 e construção do plano de comunicação do 

Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção. 

Foram realizadas reuniões e tratativas sobre o Plano de Trabalho, o qual está em 

andamento e contém as etapas e prazos para seus resultados.  

— GT3, responsável pela Rede Colaborativa. São seus objetivos a construção 

conjunta dos principais documentos necessários à consolidação do Programa Nacional 

de Prevenção Primária à Corrupção, além de uma proposta de governança independente 

da ENCCLA. 

Foram construídos, por meio de reuniões semanais e compartilhamento de 

documentos e informações, um Modelo de Governança, um Manual do Programa, um 

Protocolo de Intenções e uma proposta de Resolução Conjunta para a formalização da 

governança. Os trabalhos prosseguem com relação a tais documentos estruturantes. 

Além disso, após redobrado esforço na busca de apoio para a hospedagem em 

sítio eletrônico e desenvolvimento da ferramenta para a construção e divulgação do 

banco de propostas, o Ministério Público da Paraíba concordou em assumir as tarefas. 

Os trabalhos estão em execução e nova programação será feita com a ferramenta 

“Joomla”, a qual permitirá atualizar e melhorar os dados da plataforma. Está em 



construção, ademais, um manual de gestão da página eletrônica, de modo a poder ser 

amigável ao integrante que ficar responsável por sua manutenção. 

 

4.1 Entrega do Selo Ação Íntegra. 

A Ação nº 6/2018, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro – ENCCLA realizou a entrega do “Selo Ação Íntegra” às iniciativas 

selecionadas sob a égide de edital de chamamento público para seleção e certificação de 

propostas de prevenção primária à corrupção - Edital nº 01/2017. 

As cerimônias de entrega ocorreram em diferentes Unidades da Federação, 

considerando-se como único critério de escolha a localidade de origem das propostas. 

As iniciativas “Observatório Social do Rio de Janeiro”, “Crescer com 

Integridade” e “Data Analytics e Compras Públicas – Promovendo o controle social da 

administração pública por meio da análise de dados”, receberam o Selo no Rio de 

Janeiro, em evento promovido pela Procuradoria da República no Rio de Janeiro, no dia 

8 de outubro. 

As iniciativas “Educação de Valores: Um Desafio do Direito em Busca da 

Promoção da Igualdade, da Cidadania e do Respeito à Diferença na Formação Ética dos 

Indivíduos”, e “Compliance 4 Kids” receberam o Selo em evento realizado no dia 18 de 

outubro, no Ministério Público de Goiás. 

Os projetos “Combate à Corrupção: Capacitando O Cidadão” e “Ler, Escrever e 

Pensar: Conscientizar para Transformar” receberam o Selo no dia 19 de outubro de 

2018, no gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Maranhão. 

A Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul -AJUFESP 

sediou, no dia 24 de outubro, a entrega do selo Ação Íntegra ao Grupo Temático 

Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU (Organização das Nações 

Unidas). 

As iniciativas “Programa Um Por Todos e todos Por Um! Pela Ética e Pela 

Cidadania”, “Concurso de Desenho e Redação da CGU (CDR)”, “Projeto Controladoria 

na Escola”, “Vamos Falar de Ética”, “Programa Cidadão contra a corrupção”, “DEPE - 

De Empresas Para Empresas a capacitação de prevenção à corrupção da Alliance for 

Integrity” e “Concurso Literário de Redação e Poesia com e tema: Todos juntos contra 

a corrupção: nós podemos construir a cidade que queremos”, receberam o Selo em 

Brasília, no dia 31 de outubro, em evento realizado pelo Banco do Brasil, no Centro 



Cultural do TCU, Instituto Serzedello Corrêa. A entrega do Selo foi realizada pelo 

Conselheiro Presidente da CEC. 

Os projetos “Observador Social Mirim” e “Projeto Educação Fiscal, Cidadania 

e Combate à Corrupção – O Brasil que queremos começa aqui!” receberam o Selo em 

evento realizado em Curitiba, pelo Ministério Público, no dia 16 de outubro, com a 

presença da Procuradora-Chefe Paula Cristina Conti Thá, e dos Procuradores da 

República Roberson Pozzobon e Yara Sprada.  

4.2 Rodada de apresentação 

O Edital nº 01/2017 facultou à Comissão Organizadora a promoção de evento, 

com a finalidade de apresentar as propostas certificadas com o Selo Ação Íntegra 2018 

às instituições eventualmente interessadas em seu apoio. 

Dessa forma, com o fito de promover o indigitado evento, a Coordenação do 

Programa buscou apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, 

oportunidade em que tal instituição consentiu que a rodada de apresentação ocorresse 

no evento “Acelera Startups” em São Paulo, nos dias 12 e 13 de novembro. 

Considerando o objetivo do evento e o público alvo participante, composto 

especialmente por investidores em potencial, a exposição temática de cada iniciativa 

credenciada mostra-se importante, não apenas por estimular sua replicação por parte de 

diversos atores, como também para buscar importantes apoiadores e recursos para seu 

avanço. 

 

5. Geração de conhecimento 

Um dos objetivos estratégicos da CEC é a geração de conhecimento para o 

enfrentamento da à corrupção. Decorre, daí que é fundamental a aproximação com as 

mais variadas audiências, de modo a propagar as finalidades e objetivos da Comissão. 

É por isso que se encontram listadas, logo a seguir, as entrevistas, palestras e 

encontros realizados pelo Presidente da CEC, Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de 

Amorim Junior, sobre temas afetos ao enfrentamento da corrução: 

 

Data Atividade 

23 de fevereiro 

 

Entrevista ao sítio eletrônico “Poder 360” acerca dos objetivos da 

CEC 



2 de março Palestra sobre “Prevenção Primária no Combate à Corrupção, 

durante o 3º Ciclo de Palestras da Corregedoria Geral do Sistema de 

Segurança Pública do Amazonas, em Manaus/AM 

12 de março Divulgação da criação e do papel da CEC em reunião no Conselho 

Nacional dos Procuradores-Gerais 

6 de abril Palestra sobre “O Papel do CNMP no Enfrentamento da Corrupção”, 

no auditório da sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério 

Público do Estado da Paraíba 

9 de abril Reunião com a participação de representantes do Tribunal de Contas 

da União e da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral 

da República, a respeito do sistema LabContas e da possibilidade de 

parcerias institucionais de compartilhamento de dados a partir da 

atuação da CEC 

20 de abril Participação em painel com o tema “O Enfrentamento da Corrupção 

pelo CNMP”, durante o Encontro do Grupo Nacional de Combate às 

Organizações Criminosas, em Fortaleza/CE 

16 de maio Reunião com representantes do Banco Mundial em Brasília/DF, para 

tratar de assuntos de interesse da CEC, em conjunto com a membro 

auxiliar da CEDC, Luciana Asper y Valdés 

31 de julho Reunião com a Subprocuradora-geral da República e Coordenadora 

da 2ª CCR/MPF, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, para tratar 

de assuntos institucionais. 

31 de julho Reunião no Superior Tribunal de Justiça, acompanhado dos 

Conselheiros Fábio Stica, Lauro Machado e Luciano Nunes, com a 

finalidade de convidar o Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell 

para proferir palestra no Encontro Nacional da Defesa da Probidade 

Administrativa, a ser realizado nos dias 30 e 31 de agosto, no CNMP. 

1 a 4 de agosto Participação no XIV Congresso Estadual do Ministério Público do 

Rio Grande do Sul, ocorrido em Gramado – RS, cujo tema principal 

foi “O Ministério Público e o Futuro”; explanação ao Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais sobre a atuação da Comissão 

Especial de Enfrentamento à Corrupção; reuniões com Procuradores-



Gerais de Justiça; reuniões com representantes de associações de 

classe do Ministério Público. 

6 de agosto Reunião com o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos 

Ayres Brito, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Leonardo 

Roscoe Bessa, e com a Membra Auxiliar da Comissão Especial de 

Enfrentamento à Corrupção, Luciana Asper Y Valdés, para tratar de 

assuntos relacionados à atuação da Comissão. 

9 de agosto Reunião com o Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Rafael 

Velasco, sobre assuntos relacionados à Comissão Especial de 

Enfrentamento à Corrupção. 

16 a 18 de 

agosto 

Participação no Hackfest 2018, em João Pessoa/PB; visita à 

Procuradoria da República na Paraíba; participação na entrega do 

título de cidadão paraibano ao Procurador da República José Godoy 

Bezerra de Souza. 

27 de agosto Reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Pará, Gilberto 

Valente Martins, sobre assinatura do Termo de Adesão ao Acordo de 

Cooperação TCU/CNMP, além de outros assuntos de interesse 

institucional. 

30 de agosto Participação na mesa de abertura do Encontro Nacional da Defesa da 

Probidade Administrativa, promovido pela Comissão Especial de 

Enfrentamento à Corrupção, em parceria com a Unidade Nacional de 

Capacitação do Ministério Público. 

31 de agosto Participação no encerramento do Encontro Nacional da Defesa da 

Probidade Administrativa, promovido pela Comissão Especial de 

Enfrentamento à Corrupção, em parceria com a Unidade Nacional de 

Capacitação do Ministério Público. 

27 de setembro Cerimônia de premiação do “Fest Rádio”, evento realizado pela 

Rádio Transamérica, em parceria com a Comissão Especial de 

Enfrentamento à Corrupção do CNMP e com o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. 



2 de outubro  Reunião com Leonardo Amato Loriato e Renato Braga, auditores do 

Tribunal de Contas da União, sobre transparência, controle, 

integridade e o trabalho realizado pelo Observatório Social do Brasil. 

31 de outubro Participação e palestra na premiação “Selo Ação Íntegra”, ocorrida 

durante o Seminário de Segurança Pública do Banco do Brasil, a seis 

instituições que atenderam a chamamento público e apresentaram 

propostas de prevenção primária à corrupção, no âmbito da Ação nº 

6/2018, da ENCCLA. 

7 de novembro Reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná para 

tratar do Projeto de controle e transparência do Parque Tecnológico 

Itaipu. 

7 de novembro Reunião com o Secretário da Secretaria de Perícias, Pesquisa e 

Análise do Ministério Público Federal, Pablo Coutinho Barreto, e 

com o Secretário Adjunto, Vítor Souza Cunha, sobre evento da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção voltado ao uso de 

“big data” e de ferramentas de tecnologia para prevenir e combater a 

corrupção. 

9 de novembro Participação na mesa de abertura do Seminário “Acordo de Não 

Persecução Penal”, realizado pela Unidade Nacional de Capacitação 

do Ministério Público, bem como presidência de mesa de palestra 

sobre “O MPF e o Acordo de Não Persecução Penal”, proferida pela 

Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora da 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

19 de 

novembro 

XVI Reunião Plenária da Enccla 

07 de 

dezembro 

Palestra "O CNMP como Incentivador de Boas Práticas sobre o 

Enfrentamento à Corrupção", no Hackfest Amapá 

10 de 

dezembro 

Participação no Seminário "Combate à Corrupção - Avaliação e 

Perspectivas", realizado pelo Ministério Público Federal, por meio da 

Câmara de Combate à Corrupção (5CCR), em homenagem ao Dia 

Internacional de Combate à Corrupção. 



17 de 

dezembro 

Reunião com o Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da 

União - CGU, Wagner de Campos Rosário para tratar do Projeto de 

controle e transparência do Parque Tecnológico Itaipu.  

 

Listam-se, de igual modo, as palestras proferidas pela membro auxiliar Luciana 

Asper y Valdés: 

 

Data Evento  

8 de fevereiro Controladoria na Escola 2018 Lançamento da Iniciativa  

8 de março 

 

Lançamento do Programa a distância para a 

Capacitação sobre Práticas de Prevenção à 

Corrupção (Febraban) 

“Ambiente Corporativo e a 

Prevenção à Corrupção” 

15 e 16 de 

março 

Expert consultation Meeting on Global 

Citizenship Education for a culture of 

lawfulness (UNESCO, Paris) 

“Toward a network for 

tackling corruption 

through the culture of 

integrity”  

22 de março Reunião das Escolas Judiciárias Eleitorais 

do Tribunal Superior Eleitoral (EJE/TSE) 

“Rede de Enfrentamento 

da Corrupção pela cultura 

da Integridade e o papel 

das Escolas Judiciárias 

Eleitorais” 

13 de abril Executivos do Hospital Anxieta “#Todos Juntos Contra a 

Corrupção- Programa 

Nacional de Prevenção 

Primária à Corrupção” 

24 de abril Projeto “Prevenção À Corrupção: O MP vai 

à escola” (Ministério Público do Amapá) 

“Por uma rede de 

prevenção primária à 

corrupção: indo à causa 

raiz da corrupção e 

Programa Cidadão contra 

a Corrupção” 



4 de maio Conversas para integridade: Como treinar e 

comunicar seu programa de compliance 

(Alliance for Integrity) 

“Por uma rede de 

enfrentamento da 

corrupção por meio da 

cultura da integridade” 

1 de junho Primeira reunião do GT combate à fraude e 

corrupção – CECAP/TCU 

“Tripé do Combate à 

Corrupção e o papel da 

Prevenção Primária à 

Corrupção” 

19, 20 e 21 de 

junho. 

III Fórum Nacional das Transferências 

Voluntárias (Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão) 

“Ações preventivas no 

combate à corrupção nas 

transferências voluntárias” 

1º de agosto  1ª reunião do Comitê Gestor da Rede 

SICONV- Elo Controle. 

 

6 de agosto A luta contra a corrupção e as eleições de 

2018, no MPDFT 

Abertura 

20 a 22 de 

agosto 

Seminário Internacional Anticorrupción: 

“Fiscalización, capacitación y 

colaboración para luchar contra la 

corrupción, no Chile 

 

16 de agosto 1ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Nacional dos Ouvidores do Ministério 

Público – CNOMP, no Maranhão 

“Por uma rede de 

integridade para enfrentar 

a raiz da corrupção” 

17 de agosto HackFest, na Paraíba “Por um Brasil fundado na 

integridade”  

24 de agosto Café da Manhã com Especialistas, na 

Febraban, em São Paulo 

“Programa Todos Juntos 

Contra a Corrupção” 

30 de agosto Encontro Nacional da Defesa da Probidade 

Administrativa, no CNMP 

A integridade como 

ferramenta de combate à 

corrupção”. 

4 de setembro O potencial da universidade no 

enfrentamento da corrupção, na UnB 

O potencial da 

universidade no 



enfrentamento da 

corrupção 

13 de 

setembro 

IX Congresso Brasileiro de Gestão do 

Ministério Público, no CNMP 

Programa Nacional de 

Prevenção Primária à 

Corrupção - Ação nº 

6/2018, da ENCCLA 

27 de 

setembro 

VII Fórum Nacional dos Juízes Federais 

Criminais – FONACRIM, em Brasília 

“Por uma rede de 

integridade para prevenção 

primária da corrupção” 

27 de 

setembro 

Cerimônia de premiação do “Fest Rádio”,  Abertura e entrega da 

premiação 

16 de outubro Transferência de Recursos Federais – 

Cenário e Perspectivas, no TCU 

“Combate à Corrupção” 

18 de outubro Todos por uma câmara mais barata  

22 a 23 de 

outubro 

“Global Citizenship Education for a culture 

of lawfulness”, em Paris 

 

5 de 

novembro 

Seminário: Educação para A Integridade 

Pública. Discussão com especialistas sobre 

intervenção educacional piloto voltada para 

a Educação Infantil. 

Apresentação da proposta 

e objetivos do Projeto 

12 de 

novembro 

Third OECD/CVM Regional Seminar on 

Financial Education Trends in Latin 

America and the Caribbean 

Speaker:“Promoting 

public integrity and 

fighting corruption: which 

synergies with financial 

education policies?” 

19 a 23 de 

novembro 

XVI Reunião Plenária da Enccla  

28 de 

novembro 

Programa Nacional de Educação Fiscal. 68ª 

Reunião do GEF - Tecnologias aplicadas à 

Educação Fiscal 

Palestra: “ENCCLA – 

Integridade e Ações 

Íntegras” 

30 de 

novembro 

De Olho no Rio: Medidas contra Violência e 

Corrupção 

Palestra “Como a 

sociedade deve atuar na 

prevenção da corrupção” 



03 de 

dezembro 

Encontro da Rede de Controle da Gestão 

Pública do DF: Inovações na gestão e na 

tecnologia para o combate á corrupção 

Participação no Painel 

“Fortalecimento da 

Transparência e do 

Controle Social para a 

prevenção à corrupção. 

06 de 

dezembro 

"Dia Internacional de Combate à 

corrupção", no Ministério Público do Estado 

de Goiás 

Palestra: “Programa Todos 

Juntos Contra a 

Corrupção” 

11 de 

dezembro 

Associação Brasileira de Engenharia 

Industrial – ABEMI 

Palestra: “Por um Brasil 

fundado na integridade e 

pró atividade” 

12 de 

dezembro 

Confederação Nacional dos Municípios  Reunião 

17 de 

dezembro 

Projeto de controle e transparência do 

Parque Tecnológico Itaipu 

Reunião com o Ministro da 

Transparência e 

Controladoria-Geral da 

União - CGU, Wagner de 

Campos Rosário 

 

6. Plano de integridade 

 

A CEC também iniciou diálogo com diversas unidades internas para fomentar a 

criação de Programa de Integridade no âmbito do CNMP. 

A iniciativa é importante ferramenta de prevenção primária à corrupção porque 

possibilita, com fundamento nos pilares de conscientização, vivência e multiplicação, a 

criação de cultura de comprometimento individual e escolha pela integridade dentro do 

CNMP e, de modo geral, com todos aqueles com os quais se relaciona. 

Com essas razões é que alguns órgãos governamentais desenvolveram e estão 

implementando seus respectivos programas de integridade, dentre os quais a 

Controladoria-Geral da União (www.cgu.gov.br/sobre/governanca/programa-de-

integridade-da-cgu) e o Ministério do Planejamento 

(www.planejamento.gov.br/etica/integridade), por meio das Portarias nº 750, de 

20/4/2016, e nº 150, de 4/5/2016, respectivamente. 



No âmbito do CNMP, os significativos avanços na implantação da cultura da 

integridade, notadamente quanto à criação da CEC e aprovação do Código de Ética para 

os servidores, podem ser aliados a este novo passo, isto é, a criação de seu respectivo 

Programa de Integridade, com aptidão para sistematizar, unir e avançar no que diz 

respeito à prevenção primária à corrupção. 

Nesse sentido, a CEC submeteu à Presidência do CNMP pedido para a criação 

de Grupo Temático de Integridade no Comitê de Governança Corporativa e da 

Estratégia do CNMP (GT - Integridade), composto por membros que representem as 

unidades internas com pertinência temática, para estudo e consolidação do Programa de 

Integridade no âmbito do CNMP, na intenção de que possa ser validado e aprovado em 

Plenário. 

Colocou-se a CEC, de igual modo, à inteira disposição para auxiliar no que mais 

for possível sobre a temática. 

 

7. Cooperação intra e interinstitucional em ações e eventos relacionados ao 

enfrentamento à corrupção. 

A CEC tem como uma de suas atribuições a coleta, organização e divulgação de 

boas práticas de prevenção e de combate à corrupção, bem como o estabelecimento de 

articulação institucional com outros órgãos e instituições de controle e gestores das 

políticas públicas de enfrentamento da corrupção, a fim de buscar e consolidar 

informações que favoreçam a atuação coordenada do Ministério Público. 

Por essa razão, a CEC apoiou, durante todo o ano, ações e eventos promovidos 

por outras unidades do CNMP ou por outros órgãos da administração pública para que 

fossem desenvolvidas, de forma integrada, iniciativas voltadas ao enfrentamento à 

corrupção, detalhadas em seguida. 

 

7.1. HackFest 

O CNMP, por meio da CEC, e o Ministério Público do Estado da Paraíba 

(MP/PB) realizaram, em parceria com seis instituições e o apoio de diversas outras, o 

“HackFest Por uma Sociedade Politicamente Participativa”, que aconteceu nos dias 16 

a 19 de agosto, na Estação Cabo Branco, em João Pessoa, Paraíba. 

O HackFest é um movimento tecnológico que objetiva gerar conhecimento para 

ampliar a participação social na política, no controle e no enfrentamento à corrupção. 



Foram ministradas palestras, oficinas e painéis, ocasião em que os presentes 

puderam acompanhar debates de grandes nomes nas áreas de combate à corrupção, 

finanças públicas, transparência e motivação para mudança. 

O evento central foi a “Maratona Hacker de Programação”, na qual 250 

maratonistas, de diversas áreas correlatas à gestão pública, controle e participação social 

– como tecnologia da informação, economia, contabilidade, administração, direito, 

engenharia, gestão, governança, entre outros, conjugaram esforços para o 

desenvolvimento, produção e disponibilização de soluções tecnológicas avançadas, 

como aplicativos, jogos, plataformas e programas com objetivo de promover 

conscientização social e instrumentar a sociedade para efetiva participação na política e 

na gestão pública, bem como para realizar o controle social de políticas e gastos 

públicos. 

Foram premiados os seguintes projetos de aplicativos: 

i. “Cadê meu Remédio”: Plataforma para ajudar o cidadão a saber quais 

medicamentos são distribuídos gratuitamente, onde encontrá-los e se estão disponíveis 

ou não, para identificar desvios ou falta de entrega pelo poder público. 

ii. “Lupa na Toga”: Aplicativo que mostra e analisa todos os auxílios e diárias 

recebidas pelos magistrados brasileiros. 

iii. “Não nasci para ser a outra”: Plataforma que investiga as candidatas 

fantasmas para preenchimento de cotas dos partidos públicos. 

iv. “Brasirama”: Aplicativo que mostra um perfil sócio- demográfico dos 

cidadãos. 

v. “Focaqui”: Aplicativo que mostra os índices de homicídio e de violência 

contra a mulher, por localidade. 

vi. “Câmara das Deputadas”: Plataforma que apresenta um levantamento das 

leis propostas e aprovadas por mulheres na Câmara Federal, além de um perfil das 

deputadas, mostrando o cenário político feminino. 

vii. “Me diz quem tu és”: Aplicativo que identifica os deputados e deputadas 

por meio da análise do discurso, passando como entrada uma afirmação através de voz 

ou texto. 

Além da maratona de programação, nesta edição do HackFest ocorreu outra 

relativa à criação de projetos de lei de iniciativa popular, denominada “Virada 

Legislativa”, daí que foram elaboradas 5 iniciativas de projetos de lei, nas áreas de 



transparência e controles de gastos públicos, segurança e inibição de violência contra 

mulher. 

Foram premiados os projetos de lei: 

i. “#Pra elas”: Visa garantir a prevenção ou resolução de casos de assédio sexual 

nos transportes públicos; 

ii. “Estamos de olho”: Voltado para a padronização dos equipamentos de 

segurança em estabelecimentos de pequeno e médio porte; 

iii. “Democracia digital”: Visa democratizar a política de dados abertos; 

iv. “Abre aí”: Prevê a garantia de que o governo vai adquirir software livre e 

aberto; 

v. “Lei do Respeito Mútuo”: Voltado para a prestação adequada do serviço 

público, de forma a garantir respeito e urbanidade no atendimento ao cidadão; 

A intenção, agora, é que o Hackfest seja replicado em outros Estados da 

Federação, tal como já aconteceu no Amazonas e acontecerá no Amapá, para o que a 

CEC vem prestando o necessário apoio. 

 

7.2 Encontro Nacional da Defesa da Probidade Administrativa. 

A CEC também apoiou a realização do Encontro Nacional da Defesa da 

Probidade Administrativa, promovido pela Unidade Nacional de Capacitação do 

Ministério Público - UNCMP, nos dias 30 e 31 de agosto. 

O encontro teve como objetivo aprimorar e fortalecer o MP no compromisso 

com a sociedade brasileira de atuar, de forma efetiva e planejada, no combate à 

corrupção e na defesa do direito à probidade administrativa. 

Na oportunidade, a Membra Auxiliar da CEC, Luciana Asper y Valdés, proferiu 

palestra sobre “A integridade como ferramenta de combate à corrupção”, indicando que 

o enfrentamento à corrupção não pode ser visto unicamente em seu aspecto repressivo, 

e que é fundamental realçar o sentido de prevenção primária, na sociedade e nos órgãos 

públicos. 

 

7.3 Fest Rádio 2018. 

A CEC colaborou com a realização do concurso “Fest Rádio 2018”, uma 

iniciativa da Rádio Transamérica para a criação de campanha publicitária sobre o tema 

“Prevenção e Combate à Corrupção", cujo objetivo principal foi o de conscientizar a 

sociedade sobre corrupção, respeito às leis e fiscalização do poder público, além de 



fortalecer o efetivo exercício da cidadania e do controle social e o engajamento da 

sociedade, em especial dos jovens, em ações relacionadas à prevenção e ao combate à 

corrupção. 

Celebrou-se, para tanto, Acordo de Cooperação Técnica entre o CNMP, o 

MPDFT e a Rádio Transamérica, para a realização do referido concurso. 

Em agosto, estudantes de Comunicação do UniCeub, da Universidade Católica 

de Brasília e do Iesb foram desafiados a produzir peças publicitárias acerca do combate 

à corrupção, honestidade, integridade e cidadania participativa  

Durante o prazo de envio das peças publicitárias, a Membra Auxiliar da CEC, 

Luciana Asper y Valdés, percorreu as faculdades participantes para contextualizar os 

estudantes em relação à temática, apresentar os objetivos do concurso e inspirar os 

competidores a venderem, como produto de necessidade básica, a honestidade, a 

integridade e a cidadania participativa.  

Os alunos vencedores foram premiados no dia 27 de setembro. Receberam 

certificados 12 alunos das três faculdades participantes. Fábio Farina e Marcus Vinícius 

Souza, estudantes do Iesb, fizeram a campanha vencedora, escolhida por comissão 

julgadora formada por integrantes do MPDFT, da Rádio Transamérica, do CNMP e do 

mercado publicitário. 

Ademais, as peças criadas foram veiculadas nas 72 emissoras da rádio 

Transamérica e seus autores foram premiados com estágio remunerado em agência de 

publicidade. Os demais participantes, cujos trabalhos ficaram em segundo e terceiro 

lugar, também obtiveram estágios, inclusive em agências de publicidade. 

Participaram da solenidade de entrega o Conselheiro do CNMP e Presidente da 

Comissão, Silvio Amorim, e a Membra Auxiliar já indicada. 

 

7.4 Festival de Filmes Curta Metragem das Escolas Públicas de Brasília. 

A CEC também colaborou para a divulgação do filme vencedor da 4ª edição do 

Festival de Filmes Curta Metragem das Escolas Públicas de Brasília. 

Trata-se de concurso realizado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, para a criação de filmes de 

curta-metragem de, no máximo, 5 minutos, sendo que para 2018 sua temática foi “O 

que você tem a ver com a Corrupção?". 



Na intenção de contextualizar os alunos sobre a questão, a Membra Auxiliar da 

CEC, Luciana Asper y Valdés, gravou vídeo que foi apresentado em todas as escolas 

participantes. 

Os melhores filmes foram apresentados na grande tela do Cine Brasília, durante 

a programação do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em setembro. 

O objetivo do concurso também foi o de fortalecer o exercício efetivo da 

cidadania e do controle social e estimular o engajamento da sociedade, em especial dos 

jovens, em ações relacionadas à prevenção e ao combate à corrupção. 

 

7.5 Simpósio “Acordo Penal de Não Persecução”. 

A CEC também apoiou o Simpósio “Acordo Penal de Não Persecução”, 

realizado pela Procuradoria da República em São Paulo em conjunto com a 2ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do MPF e a Escola Superior do Ministério Público da União, 

no dia 24 de setembro, em São Paulo/SP. 

A iniciativa decorreu da instituição do acordo de não-persecução penal, 

estabelecido pela Resolução nº 181/2017, deste Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

O simpósio contou com seis mesas de discussão. 

i. “Constitucionalidade do acordo de não persecução (em busca da eficiência 

garantista)”, que teve como palestrante a Subprocuradora-Geral da República Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen, e como debatedores o Promotor de Justiça do MP/SP Luiz 

Fernando Bugiga Rabelatto, e a Procuradora da República Jerusa Viecili; 

ii.  “Acordo penal de não persecução e o princípio da inafastabilidade da 

tutela jurisdicional”, tendo como palestrante o Doutor em Direito e Professor Associado 

de Direito Processual Penal da USP, Gustavo Badaró. Debateram a Juíza Federal da 3ª 

Vara Criminal de São Paulo, Raecler Baldresca, e o Promotor de Justiça do MPDFT e 

Membro Auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade 

Policial e Segurança Pública do CNMP, Antonio Suxberger. 

iii. “A renúncia ao direito de defesa processual e o acordo penal de não 

persecução - retorno ao modelo inquisitório?”, proferida pelo Advogado e Doutor em 

Direito Processual pela USP, Renato Stanziola. A Advogada e Professora Doutora em 

Direito Processual Penal da USP, Marta Saad, e a Procuradora Regional da República, 

Isabel Groba, foram as debatedoras. 



iv. “Acordo Penal de não persecução e as medidas despenalizadoras”, que 

teve como palestrante o Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino, e como 

debatedores o Promotor de Justiça do MP/SP, Luís Fernando Manzano, e o Juiz Federal 

Marcelo Cavalli. 

v. “A experiência estrangeira nos acordos penais”, preferida pelo Procurador 

Regional da República Vladimir Aras. A Advogada criminalista e Doutora em Direito 

Penal pela USP, Ilana Martins, e o Procurador da República Luís Felipe Kircher foram 

os debatedores. 

vi. “Execução e cumprimento das condições do acordo penal de não 

persecução”, proferida pela Advogada e Professora de Direito Processual Penal e Prática 

Forense Penal da Universidade Cândido Mendes, Ana Cristina Mendonça. Foram 

debatedores os Procuradores Regionais da República Danilo Dias e Ronaldo Queiroz. 

A CEC apoiou a iniciativa não apenas porque direcionou-se a debater a 

racionalização do sistema de justiça criminal, como também porque tratou de evidenciar 

e realçar a Resolução CNMP nº 181/2017, alterada pela Resolução CNMP nº 183/2018, 

ambas sobre o tema debatido. 

 

8. Reunião para criação de modelo nacional para fomento e fortalecimento 

dos controles internos e da transparência dos entes públicos fiscalizados. 

A CEC promoveu, no dia 6 de novembro, a primeira reunião para elaborar o 

modelo nacional para fomento e fortalecimento do controle interno e da transparência 

dos entes públicos fiscalizados. 

Considerando-se a relevância do papel do controle interno e da transparência 

para a prevenção da corrupção na administração pública, o encontro reuniu Membros 

de diversas unidades do Ministério Público para dar início à construção coletiva do 

aludido modelo. 

Os membros do MP apresentaram iniciativas relativas ao controle interno e 

compartilharam experiências na implementação e no aprimoramento de suas 

ferramentas de controle interno e transparência. A partir dessa visão prática, elaboraram 

reflexões acerca das oportunidades e dificuldades encontradas na formulação e 

implementação de um modelo ideal para fomento e fortalecimento do controle interno 

e da transparência dos entes públicos fiscalizados.  

Foram, então, criados grupos de trabalho, os quais irão tratar dos assuntos 

compartilhados na reunião. Estima-se que, no primeiro semestre de 2019, a CEC e os 



MPs reúnam-se outra vez, para consolidar as informações e as conclusões de cada um 

dos GTs. 

Participaram da reunião, além do Presidente, da Membra Auxiliar da CEC e do 

Membro Colaborador da Comissão, Octávio Celso Gondim, o Procurador da República 

Eduardo El Hage, os Promotores de Justiça Bruno Barrra (MP/GO), Patrícia Vilella 

(MP/RJ), Maria Cecília Delisi (MP/PR), Mauri Valentim (MPMS), Marcos Cristiano 

Andrade (MP/PR), Cláudio Angelo Correa (MP/MT), e a gerente de controle interno do 

MP/ES, Mariana Covre. 

 

9.  Fórum Permanente de Comunicação entre o Banco Central do Brasil e 

o Ministério Público. 

 A Presidência do CNMP indicou, como representantes do CNMP para 

compor o Fórum Permanente de Comunicação entre o Banco Central do Brasil e o 

Ministério Público, o Presidente da CEC, Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior, 

bem como a Membro Auxiliar, Luciana Asper y Valdés, e o Membro Colaborador, 

Octavio Celso Gondim Paulo Neto. 

 A criação do referido Fórum atende ao disposto no § 4º do art. 31 da Lei 

13.506 de 13 de novembro de 201 e no art. 9º da Lei Complementar no 105, de 10 de 

janeiro de 2001, que determina ao Banco Central que comunique ao Ministério Público 

os indícios de crimes contra o Sistema Financeiro. 

 

10. Simpósio Nacional Sobre Colaboração Premiada 

O Simpósio sobre Colaboração Premiada, promovido pela CEC, nos dias 28 e 

29 de novembro, teve por objetivo estabelecer articulação institucional para fomento e 

consolidação de informações que favorecessem a atuação coordenada do Ministério 

Público na utilização do indigitado instituto, e propiciou, com a contribuição de todas 

as unidades e ramos do Ministério Público, discussões e interlocuções profícuas acerca 

do temário.   

Os temas abordados, foram: 

-  Painel “Colaboração Premiada: aproximação, negociação, erros e acertos”, 

ministrado pelo Procurador da República em São Paulo Andrey Borges De Mendonça; 



- Painel “Colaboração premiada: uma visão teórica e prática. Desafios da 

investigação criminal do Ministério Público”, ministrado pelo Promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado de São Paulo Arthur Pinto De Lemos Junior; 

- Painel “Aspectos práticos da colaboração premiada: a Experiência da Força-

Tarefa Lava-Jato no Rio de Janeiro”, ministrado pela Procuradora da República no Rio 

de Janeiro Fabiana Keylla Schneider; 

- Painel “Colaboração premiada: A necessidade de traçar um paradigma de uma 

atuação integrada entre os órgãos de execução do Ministério Público”, ministrado pelo 

Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso Antônio Sérgio 

Cordeiro Piedade; 

- Painel “A vivência da colaboração premiada e a sua eficiência para o combate 

à corrupção”, ministrado pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro Cláucio Cardoso Da Conceição; 

- Painel “Técnicas de entrevista investigativa moderna”, ministrado pelo Diretor 

Acadêmico do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental Mário Silva Junior; 

-Painel “A colaboração premiada e a sua eficácia como meio de prova no 

combate a crimes contra a administração pública praticados por organizações 

criminosas”, ministrado pela Procuradora Regional da República Raquel Branquinho 

Pimenta Mamede Nascimento; 

- Painel “Colaboração premiada: aspectos teóricos e práticos da Lei n.º 

12.850/2013”, ministrado pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais Fabrício José Da Fonseca Pinto; 

-Painel “Instrumentos negociais para o combate à corrupção” ministrado pelo 

Procurador Regional da República Ronaldo Pinheiro De Queiroz; 

- Painel “Técnicas de negociação em colaboração premiada”, ministrado pelo 

Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais Luciano Luz Badini Martins; 



- Painel “Diálogos sobre a colaboração premiada: dos erros aos acertos. Uma 

visão resolutiva”, ministrado pelo Membro Auxiliar da Comissão Especial de 

Enfrentamento à Corrupção, Octávio Celso Gondim Paulo Neto; 

-Painel Aspectos práticos dos acordos de Colaboração premiada: Experiência da 

Lava Jato Curitiba”, ministrado pela Procuradora da República no Rio Grande do Sul 

Jerusa Burmann Viecili. 

 


