
 
Relatório de Atividades – 2019 

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO 

 

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 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. 

Na 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 Conselho Nacional do Ministério Público 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 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. 

O presente relatório apresenta, portanto, as principais atividades da 

CEC no primeiro semestre de 2019. 

 

1. Simpósio Nacional sobre o Uso de Data Analytics no 

Enfrentamento da Corrupção 

 

O Simpósio Nacional sobre o Uso de Data Analytics no Enfrentamento 

da Corrupção, promovido pela CEC nos dias 24 e 25 de abril de 2019, teve por objetivo 

promover o aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público nessa temática, com foco 

no pilar da repressão eficiente, proporcional e oportuna, mediante uso da tecnologia da 

informação e da gestão de dados. 

O aprimoramento em ciência de dados representa fundamental fronteira 

de eficiência a ser buscada, porquanto sua maior utilização permitirá ampliar a capacidade 

de monitoramento do gasto público e, consequentemente, o enfrentamento da corrupção 

e o fortalecimento das obrigações constitucionais do Ministério Público. 

Os temas abordados foram: 

— “Analytics e Investigação Criminal”, com o Promotor de Justiça do 

Estado da Paraíba e Membro Colaborador da Comissão Especial de Enfrentamento da 

Corrupção, Octávio Celso Gondim Paulo Neto, e com o Analista do Ministério Público 

da Paraíba, Augusto César Benvenuto de Almeida; 

— “O Potencial do Uso de Dados no Combate à Corrupção no Brasil”, 

com o escritor Bruno Carazza, autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do 

sistema político brasileiro”; 



 
— “Experiências com Aprendizagem de Máquina no Controle de 

Contratos Públicos”, com o Professor da Universidade Federal de Campina Grande, 

Nazareno Ferreira de Andrade; 

— “Modelagem de Grande Volume de Dados para Detecção 

Sistemática de Risco de Corrupção”, com o especialista em análise de grande volume de 

dados para otimização de investigações de crimes contra a administração pública e 

lavagem de dinheiro, Rafael Braem Velasco; 

— “Uso de Dados para Investigações de Cartéis em Licitações: 

Potencialidades e Exemplos Concretos”, com o Coordenador-Geral de Análise Antitruste 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Felipe Leitão Valadares Roquete; 

— “A Interação das Instituições e o Intercâmbio das Informações no 

Combate à Corrupção”, com a Procuradora da República no Distrito Federal, Melina 

Montoya Flores; 

— “A Utilização de Big Data e Inteligência Artificial na Prevenção e 

Detecção de Fraudes”, com o Analista do Banco do Brasil, Dino Macedo Amaral, e com 

a Gerente da Equipe para Prevenção de Fraudes do Banco do Brasil, Lia Pilatti; 

— “Ferramentas e Métodos de Análise de Dados Aplicados a Casos 

Reais: Uma Abordagem Prática”, com os Auditores Federais de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União, Wesley Vaz Silva e Fabrício Alves Vieira; 

— “Ciência de Dados para Controle Social: Aplicações Práticas”, com 

a Especialista em Ciência de Dados Aplicada aos Gastos Públicos e Controle Social, 

Talita Lôbo de Menezes 

 

2. Gestão de Acordos de Cooperação 

 

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, objetivando dar maior eficiência, eficácia e efetividade à atuação do 

Ministério Público no enfrentamento da corrupção. 



 

2.1. 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 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. 

 

2.2 Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CNMP e o 

Tribunal de Contas da União 

 

O Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CNMP e o TCU, 

celebrado em 21/5/2018, com 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, alcançou, ao longo de 

um ano a adesão por parte de todos os Ramos e Unidades do Ministério Público. 

 

3.   Grupos de Trabalho 

Com a finalidade de empreender estudos tendentes a subsidiar a atuação 

deste Conselho Nacional e nos limites de sua competência institucional foram instituídos, 

no âmbito da CEC, 4 (quatro) Grupos de Trabalho com as seguintes temáticas: 

1) “Articulação de Atuação Colaborativa entre o Ministério Público 

Brasileiro para otimização de Instrumentos Inovadores de 

Negociação na atuação do Ministério Público no combate à 

corrupção e à improbidade administrativa” 



 
2) “Inovação no Enfrentamento da Corrupção por meio da Tecnologia 

da Informação” 

3) “Rede Ação Íntegra” 

4) “Roteirização e Fluxograma de Atuação das Diversas Tipologias de 

Corrupção e Improbidade Administrativa” 

Cada um dos GTs elaborará, ao final de seis meses, relatório parcial de 

suas ações e, ao final do período de funcionamento (um ano), relatório circunstanciado 

das atividades realizadas e dos resultados alcançados, com o objetivo de propor boas 

práticas de atuação do Ministério Público quanto ao objeto de sua criação, sem prejuízo 

de outras iniciativas que venham a se considerar correlatas. 

Além disso, o GT Rede Ação Íntegra terá a incumbência de desenvolver 

e propor, também no prazo de 1 (um ano), a “Estratégia Nacional de Prevenção Primária 

à Corrupção”. 

A primeira reunião dos GTs ocorreu nos dias 4 e 5 de dezembro quando 

foram definidas, dentre outras questões, seus cronogramas e linhas de atuação, assim 

como suas respectivas prioridades. 

Ainda, para o fim de serem documentados os trabalhos dos GTs, foram 

instaurados Procedimentos Internos de Comissão – PIC em relação a cada um deles. 

 

4. Evento em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento da 

Corrupção 

O evento em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento da Corrupção, 

promovido pela CEC nos dias 9 e 10 de dezembro, teve por objetivo a promoção de 

atividades de fomento à integração entre os Ramos e Unidades do Ministério Público e 

entre esses e outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil, com vistas ao 

fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento da corrupção e para tornar ainda 

mais eficiente a articulação voltada ao desenvolvimento de estratégias direcionadas ao 

aprimoramento da atuação do Ministério Público quanto ao tema. 

Na abertura, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e 



o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell, proferiram palestras 

magnas. Em seguida, ocorreu painel intitulado “Associações do Ministério Público no 

Enfrentamento da Corrupção”, com a participação da Associação Nacional do 

Ministério Público Militar – ANMPM, da Associação Nacional dos Procuradores da 

República – ANPR, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, da 

Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – ANMPDFT e da 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP. 

De igual forma, no curso de dois dias os seguintes painéis e palestras 

tiveram lugar: 

1) Perspectivas Inovadoras no Enfrentamento da Corrupção e da 

Lavagem de Dinheiro 

- Palestra “Operação Lava Jato: Lavagem De Dinheiro e a Colaboração de 

Doleiros”, que contou com a participação da procuradora da República integrante da 

Força-Tarefa da Lava-Jato Marisa Varotto Ferrari, além do colaborador da Lava-Jato no 

Rio de Janeiro, Cláudio Fernando Barboza;  

- Palestra “Inteligência analítica aplicada no combate à corrupção e 

lavagem de dinheiro”, com o Procurador da Fazenda Nacional Daniel de Saboia Xavier; 

- Palestra “As garantias constitucionais e o combate à corrupção”, com o 

Juiz Federal George Marmelstein; 

- Palestra “A Arte da Guerra”, com o Promotor de Justiça do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios Sérgio Eduardo Gomide; 

- Palestra “A qualificação na Investigação Patrimonial como forma eficaz 

de combate à corrupção e a lavagem de dinheiro”, com o juiz do Trabalho e coordenador 

executivo do Laboratório de Tecnologia para Recuperação de Ativos, Combate à 

Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (LAB-

CSJT), Marcos Vinicius Barroso. 

2) Desburocratização, Transparência, Dados Abertos e Controles para 

Enfrentamento da Corrupção 

- Palestra “Hackfest Brasil”, com o Membro Colaborador da CEC, Octávio 

Celso Gondim Paulo Neto; 

- Palestra “Inovações para impulsionar um ambiente de negócios mais 



 
íntegro, transparente e competitivo”, com o Secretário Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel; 

- Palestra “Olhar para frente na luta contra a corrupção”, com o Diretor 

Executivo da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão; 

- Palestra “O controle social na era digital”, com o Secretário-Geral da 

Associação Contas Abertas, Francisco Gil Castello Branco Neto; 

- Palestra “Integridade, Integração e Inovação no Pacto Federativo”, com 

a Secretária Especial para Assuntos Federativos da Presidência da República, Deborah 

Virginia Arôxa; 

- Palestra “O papel do cidadão e das instituições no controle social”, com 

o Presidente do Observatório Social do Brasil, Ney Ribas. 

3) Construção Coletiva do Alicerce de Integridade no Setor Produtivo 

Contou com a participação de entidades como Pacto Global, Instituto de 

Desenvolvimento do Varejo – IDV, Associação Brasileira de Agências de Publicidade – 

ABAP e Sebrae. 

4) Direito Administrativo, Governança Ética e Enfrentamento da 

Corrupção 

Contou com a participação do Conselheiro Nacional do Ministério Público 

Valter Shuenquener De Araújo e, também, com os Professores e Pesquisadores da UERJ, 

Gustavo Binenbojm e André Rodrigues Cyrino. 

5) Prevenção Primária à Corrupção  

- Palestra “A construção coletiva do alicerce da integridade”, com a 

Membro Auxiliar da CEC Luciana Asper Y Valdés; 

- Palestra “Um por Todos, Todos por Um - Pela Ética e Cidadania”, com a 

Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção/CGU, Claudia Taya; 

- Palestra “Escola do Bem”, com o Diretor de Promoção e Educação em 

Direitos Humanos (SNPG/MDH), Guilherme Vilela Ribeiro De Carvalho; 

- Palestra “Education for Justice and Culture of Lawfulness – E4J”, com o 



Coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório do UNODC no Brasil, 

Nivio Nascimento; e 

- Palestra “Empreendedorismo Social - Universitário/ Restauração dos 

Danos da Corrupção”, com a Presidente da Enactus Brasil, Joana Rudiger. 

Outras duas iniciativas aconteceram durante o evento: a distribuição do 

“Laço da Integridade”, para marcar a necessidade da construção de uma sociedade 

honesta e íntegra, e a divulgação de trabalhos dos convidados aos painéis por meio de 

painéis colocados no “hall” de entrada do auditório. 

 

5. Comissão Permanente  

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou, no dia 

10 de dezembro, por proposta do Conselheiro Silvio Amorim, Emenda Regimental que 

torna definitiva a Comissão de Enfrentamento da Corrupção (CEC).  

 

6. Geração de conhecimento 

Um dos objetivos estratégicos da CEC é a geração de conhecimento 

para o enfretamento da 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 

21 de fevereiro Reunião na sede da Procuradoria da República no Estado de São 

Paulo com o Procurador-Chefe daquela Unidade, Thiago Lacerda 

Nobre, juntamente com os Membros da Comissão Especial de 

Enfrentamento da Corrupção do CNMP, Luciana Asper y Valdes e 

Octávio Gondim Neto, para estabelecimento de parcerias 

relacionadas à prevenção e combate à corrupção. 



 
27 de fevereiro Reunião com a Secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marsiaj 

Pinto, para o estabelecimento de parcerias institucionais entre a 

Comissão Especial de Enfrentamento da Corrupção do CNMP e a 

Secretaria Nacional de Justiça. 

13 de março Deslocamento ao Rio de Janeiro/RJ, para o Seminário CNMP e 

MP/RJ: Perspectivas Sobre o Combate à Corrupção, realizado pela 

Comissão Especial de Enfrentamento da Corrupção do CNMP em 

parceria com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

14 e 15 de março Participação e condução de painéis de trabalho no Seminário CNMP 

e MP/RJ: Perspectivas Sobre o Combate à Corrupção. 

18 de março Participação em reunião com o Ministério Público do Estado do 

Paraná, com a Itaipu Binacional e com a Fundação Parque 

Tecnológico de Itaipu (PTI), para ser apresentado o projeto 

“Transparência na Gestão Pública”, alinhado ao Projeto 

Transparência nos Municípios – MP/PR, apoiado pela Comissão 

Especial de Enfrentamento da Corrupção do CNMP. 

24 e 25 de abril Realização, por meio da Comissão Especial de Enfrentamento da 

Corrupção – CEC/CNMP, do Simpósio Nacional sobre o Uso de 

Data Analytics no Enfrentamento da Corrupção. 

18 e 19 de julho 1. Participação no evento de Inauguração da Galeria dos 

Procuradores Regionais Eleitorais do Rio Grande do Norte; 

2. Participação no Hackfest MPRN 2019. 

10 e 11 de 

outubro 

Participação na abertura do V HACKFEST 2019 – Um Rio de 

Dados, no Rio de Janeiro. 

14 de outubro Composição de mesa de abertura da Palestra "Combate à 

Corrupção, Mudança de Paradigma e Refundação do Brasil" 

proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto 

Barroso no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

4 de novembro Reunião com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras,  para 

tratar de assuntos relacionados à Comissão de Enfrentamento da 



Corrupção – CEC/CNMP, juntamente com a Membro Auxiliar da 

referida Comissão, Luciana Asper y Valdés 

5 de novembro Reunião com o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, 

Fernando da Silva Comin, em Florianópolis/SC, para tratar de 

assuntos relacionados a projetos de enfrentamento da corrupção e  

intercâmbio de boas práticas de governança e gestão administrativo-

financeira. 

11 de novembro Reunião de Unidade Estratégica do CNMP. 

21 de novembro Participação na XVII Reunião Plenária da Estratégia Nacional de 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, em 

Belo Horizonte/MG. 

27 de novembro Reunião institucional com o Procurador-Geral de Justiça do Pará, 

Gilberto Valente Martins, em Belém/PA, com o objetivo de colher 

e divulgar informações relacionadas a projetos de enfrentamento da 

corrupção e realizar intercâmbio de boas práticas de governança e 

gestão administrativo-financeira. 

29 de novembro Participação da Reunião de validação do plano de gestão da 

Comissão de Enfrentamento da Corrupção – CEC/CNMP, presidida 

pelo Conselheiro Silvio Amorim. 

9 de dezembro Abertura do I Congresso do CNMP em alusão ao Dia Internacional 

de Enfrentamento da Corrupção e Presidência do Painel II - 

Perspectivas Inovadoras no Enfrentamento da Corrupção e da 

Lavagem de Dinheiro. 

11, 12 e 13 de 

dezembro 

Participação no IV Seminario Iberoamericano “Compliance y 

Corrupción”, na cidade de Salamanca/Espanha, onde proferirá 

palestra com o tema “A Importância da Prevenção Primária no 

Enfrentamento da Corrupção”. 

18 de dezembro Reunião institucional com o MP/AC com o objetivo de coletar e 

divulgar informações relacionadas a projetos de enfrentamento da 

corrupção e de realizar intercâmbio de boas práticas de governança 

e gestão administrativo-financeira 

 



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

Asper y Valdés: 

 

 

Data Evento Palestra 

11 e 12 de 

fevereiro 

I Simpósio Going Dark Brasil, no 

Ministério da Justiça. 

Participação como ouvinte. 

13 de fevereiro “Encontro Nacional do Planejamento 

Estratégico do Ministério Público 

brasileiro – PEN-MP 2020-2029”, no 

auditório do CNMP. 

Participação por designação 

do Conselheiro Silvio 

Amorim. 

21 e 22 de 

fevereiro 

“Desafio +Brasil”, na sede da CNM, 

em Brasília. 

Palestra sobre expectativas de 

inovação para as políticas 

públicas, no dia 21, e 

participação como jurada na 

Banca Avaliadora, no dia 22. 

14 de março “Seminário CNMP e MPRJ: 

Perspectivas sobre o combate à 

corrupção”, no MPRJ. 

Palestra: “Integridade como 

alicerce no combate à 

corrupção”. 

29 de março Colégio Militar de Brasília. Palestra para os alunos dos 

ensinos fundamental e médio 

sobre prevenção à corrupção. 

1º de abril Reuniões com CGU, PGDF e CGDF. Benchmarking para 

implementação de programas 

de integridade. 

10 de abril Rocky mountain foundation Palestra sobre prevenção à 

corrupção 

12 de abril Colégio Militar de Brasília. Palestra sobre prevenção à 

corrupção para os pais dos 

alunos. 



23 de abril Seminário de Direito Imobiliário, em 

Brasília. 

Palestra: “Integridade e 

Direito”. 

24 e 25 de abril “Simpósio Nacional Sobre o Uso de 

Data Analytics no Enfrentamento da 

Corrupção” 

Realizado pela CEC. 

29 de abril Comissão de Valores Mobiliários, no 

Rio de Janeiro. 

Palestra: “Todos Juntos 

Contra a Corrupção: 

inovações para um terreno 

fundado na integridade”. 

8 de maio Reunião na Fundação Roberto 

Marinho, no Rio de Janeiro. 

Parceria com a Fundação 

Roberto Marinho na pauta de 

prevenção primária à 

corrupção. 

14 e 15 de maio IV Semana de Controle Interno, 

Transparência, Ouvidoria e Correição 

da CGDF, em Brasília. 

“A cultura da integridade 

como alicerce da 

sustentabilidade do Brasil e 

prosperidade do brasileiro”. 

16 de maio 1º Fórum Internacional de Ética e 

Transparência, em Montevidéu, 

Uruguai. 

Discurso de abertura. 

27 de maio ANUP SOCIAL  Webinar sobre cultura da 

integridade e o combate à 

corrupção 

29 de maio “Integridade nas Transferências da 

União”, na ENAP, Brasília. 

Palestra: “Iniciativas para um 

Brasil fundado nas diretrizes 

de integridade: Programa 

Nacional de Prevenção 

Primária à Corrupção – Ação 

6 da ENCCLA-CEC”. 

29 de maio Reunião do Grupo de Trabalho GT-

Integridade, no CNMP. 

Palestra de conscientização   



 
6 de junho Seminário “Medidas Essenciais Para 

a Redução da Impunidade”, na 

Câmara dos Deputados. 

Participação como 

mediadora. 

 

11 de junho Reunião com o Superintendente da 

CVM, José Alexandre Vasco, e 

Valéria Pinho, do canal Futura. 

Local: sede do Canal Futura, Rio de 

Janeiro. 

Frentes de trabalho do canal 

na formação da cultura da 

integridade. 

19 de junho Reunião com PRSP/MPF e agência 

DPZ&T, no Rio de Janeiro. 

Campanha 

#todosjuntoscontracorrupcao. 

19 de junho Reunião com a organização 

internacional Enactus Brasil, em São 

Paulo. 

Parcerias em educação para 

integridade. 

27 de junho I Seminário do Programa de 

Compliance Público do Poder 

Executivo de Goiás. 

Painel I – Ética e Integridade. 

4 de julho I Seminário Nacional sobre 

Corrupção e Direitos Humanos: O 

impacto da corrupção sobre a fruição 

de direitos humanos - MDH 

Palestra: “Integridade como 

alicerce para a fruição de 

direitos fundamentais”. 

18 de julho Evento Nacional Enactus Brasil 

2019, em São Paulo. 

Jurada na Rodada de 

Abertura, selecionando 

projetos e iniciativas 

inovadoras. 

19 de julho Hackfest, promovido pelo MPRN, em 

Natal. 

Palestra: “Integridade como 

alicerce para fruição de 

direitos”. 

31 de julho Audiência com o AGU, Ministro 

André Luiz de Almeida Mendonça. 

Pauta: projeto Todos Juntos 

Contra a Corrupção e 

diagnóstico de gargalos 

contra a corrupção. 



1º de agosto Jornada Íntegra – Alliance for 

Integrity, em São Paulo. 

Palestra sobre licitações, 

investimentos, fornecimento 

para grandes empresas e 

interação com agentes 

públicos no contexto do 

combate à corrupção. 

5 de agosto  Reunião com o Ministério do 

Desenvolvimento Humano - MDH 

Pauta: Plano Nacional de 

Prevenção Primária à 

Corrupção 

2 e 9 de agosto Colégio SEB-Dínatos. Palestra: “Corrupção na 

escola”. 

7 de agosto Reunião com Valdir Oliveira - 

SEBRAE/DF. 

Visita institucional para tratar 

de parcerias em educação 

para integridade. 

8 de agosto Reunião com Maurício José Silva 

Cunha – MDH. 

Pauta: Plano Nacional de 

Prevenção Primária à 

Corrupção. 

16 de agosto Integridade e Compliance – FAP/DF. Palestra: “Integridade como 

alicerce da sustentabilidade 

no Brasil”. 

23 de agosto Congresso de Gestão – CNMP. Palestra: “Integridade como 

alicerce da Administração 

Pública”. 

27 de agosto Congresso Pacto pelo Brasil, em 

Curitiba/PR. 

Palestra: “Maturidade em 

compliance e o custo da 

corrupção”. 

29 de agosto Polícia Federal. Seminário Sobre 

Métodos Modernos de Combate à 

Corrupção. 

Palestra: “Prevenção da 

Corrupção Primária”. 

3 e 4 de setembro Fórum Nacional das Transferências 

da União – Ministério do 

Planejamento 

Palestra: “Integridade como 

alicerce para sustentabilidade 

da nação”. 



 
10 de setembro Reunião com o Ministro Sérgio 

Moro, no MJSP. 

Pauta: parcerias no combate à 

corrupção. 

17 de setembro Reunião com o Secretário de 

Educação do DF. 

Pauta: parcerias na educação 

para o combate à corrupção. 

17 de setembro Conselho Federal de Contabilidade. Palestra no Workshop de 

Integridade. 

17 de setembro Reunião com Instituto para o 

Desenvolvimento do Varejo 

Rede Ação Íntegra 

17 de setembro Reunião Luciano Taques GNPP-

CNPG 

Pauta: Roteirização e 

Fluxograma de Atuação das 

Diversas Tipologias de 

Corrupção e Improbidade 

Administrativa  

27 de setembro Lançamento do Programa de 

Integridade do BRB. 

Palestra: “Integridade como 

pilar da sustentabilidade 

financeira das organizações”. 

1º de outubro Fórum Nacional de Ouvidores – 

MJSP. 

Palestra: “A cultura da 

integridade como alicerce da 

prosperidade do brasileiro”. 

1º de outubro Reunião com o Instituto para o 

Desenvolvimento do Varejo 

Rede Ação Íntegra 

2 de outubro Convenção Mundial de Excelência 

Jurídica – por um Brasil fundado na 

integridade, na OAB/DF. 

Palestra de abertura. 

5 de outubro Innova Summit. Palestra: Compliance, 

governança corporativa e 

comunicação digital. 

7 a 9 de outubro Conferência “Education for the rule 

of law: inspire. Change. Together”, 

da UNESCO, em Viena, Áustria. 

Participação a convite. 

11 de outubro Hackfest MPRJ, no Rio de Janeiro. Cerimônia de abertura. 



14 de outubro Palestra “Combate à corrupção, 

mudança de paradigma e refundação 

do Brasil”, no MPDFT. 

Participação como ouvinte. 

15 de outubro Reunião Secretaria Especial de 

Desburocratização/ME. 

Pauta: Desburocratização e o 

risco da impunidade para o 

desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil. 

23 e 24 de 

outubro 

Seminário “Capitais morais, bem 

comum e direitos humanos” 

Palestras: Painel I: Capitais 

morais, bem comum e 

direitos humanos: uma 

reflexão necessária; e Painel 

II: O conceito de “capital 

moral” e a cultura brasileira. 

29 de outubro Reunião com Carlos Meles - Sebrae-

DF 

Visita institucional para tratar 

de parcerias em educação 

para integridade. 

5 de novembro Reunião com o Procurador-Geral de 

Justiça de Santa Catarina, Fernando 

da Silva Comin, em 

Florianópolis/SC. 

Pauta: assuntos relacionados 

a projetos de enfrentamento 

da corrupção e  intercâmbio 

de boas práticas de 

governança e gestão 

administrativo-financeira. 

7 de novembro Reunião com o Instituto para 

Desenvolvimento do Varejo. 

Pauta: assuntos relacionados 

ao fortalecimento da Rede 

Ação Íntegra. 

13-11 de 

novembro 

Reunião com a Comissão de Valores 

Mobiliários. 

Pauta: assuntos relacionados 

ao fortalecimento da Rede 

Ação Íntegra. 

18 de novembro Participação da XVII Reunião 

Plenária Anual da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), 

em Belo Horizonte. 

Pauta: formular, por meio de 

critérios técnicos, as 

propostas de ações a serem 

submetidas à deliberação e 



 
aprovação do colegiado para 

execução no ano de 2020. 

9 e 10 de 

dezembro 

“I Congresso do CNMP em Alusão ao 

Dia Internacional de Enfrentamento 

da Corrupção”. 

Realizado pela CEC. 

11 de dezembro Reunião de apresentação da 

implantação do Programa de 

Integridade do Sistema FIBRA. 

 

 


