
 
 

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO 

Relatório de Atividades 2020 

 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. 

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 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. 

 1. Das principais atividades desenvolvidas pela CEC 

 1.1. Publicação do Plano Diretor da CEC 

 A CEC elaborou, com auxílio da Secretaria de Gestão Estratégica do 

CNMP, o seu Plano Diretor, com o desiderato de, a partir de um diagnóstico fidedigno da 

unidade, traçar os objetivos de contribuição e as ações desta Comissão para o biênio 2020-

2021. 

O Plano Diretor é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão 

dos recursos e processos táticos, para o fim de alavancar a eficiência e a efetividade no 

alcance dos resultados e contribuir, a médio prazo, com a materialização da estratégia 

institucional, fundamentado no atendimento do efetivo interesse público e do princípio 

da transparência. 

Nesse sentido, restou divulgado, por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 

67, de 26 de fevereiro de 2020, o Plano Diretor da Comissão de Enfrentamento da 

Corrupção (PD/CEC).  

Extrai-se dali a essência dos propósitos da Comissão para este biênio, 

com a pretensão de não apenas indicar transparência às ações e projetos relativos ao 

enfrentamento da corrupção, mas, sobretudo, contribuir decisivamente para a 

concretização dos objetivos estratégicos do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Quanto aos objetivos e metas previstos no Plano Diretor, considerando 

os desafios cada vez maiores para o enfrentamento da corrupção, a qual deve ser 



 
percebida em sua complexidade e multidimensionalidade, a CEC propõe, em seu Plano 

Diretor, 3 (três) objetivos de contribuição, quais sejam: 

I. Fomentar e apoiar as estratégias de aperfeiçoamento da 

prevenção primária à corrupção 

Como medida de enfrentamento da corrupção, a CEC visa fomentar, 

identificar e socializar metodologias pedagógicas que contribuam para a formação de 

sociedade íntegra, resistente à corrupção e comprometida com a honestidade e com o 

coletivo, e que seja capaz de reduzir, a longo prazo, o número de casos de agentes 

corruptos no setor público e privado, por meio da formação sólida do caráter intransigente 

à corrupção promovida em todos os ambientes. 

II. Fomentar e apoiar as estratégias de aperfeiçoamento do controle 

e detecção da corrupção. 

Este objetivo tem por escopo difundir uma cultura organizacional 

propícia à inovação tecnológica, de processos e ferramentas, capaz de ampliar a 

capacidade de monitoramento da gestão pública e das relações entre o particular e o poder 

público.  

III. Fomentar e apoiar as estratégias de aperfeiçoamento da 

repressão à corrupção 

Para este objetivo, a CEC visa aprimorar os processos e ferramentas de 

investigação relacionados a ilícitos contra a Administração Pública e propor soluções 

analíticas que elevem a resolutividade das investigações de corrupção, reduzindo o 

desperdício de elevado número horas de trabalho das equipes técnicas e dos membros do 

Ministério Público. 

Na oportunidade, a referida publicação foi encaminhada às unidades e 

ramos do Ministério Público brasileiro com vistas ao intercâmbio de experiências e à 

promoção de ações de mútuo interesse. 



 1.2. 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, como o 

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, 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; e o 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. 

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. 

 1.3.  Grupo de Trabalho de Inovação no Enfrentamento da 

Corrupção por meio da Tecnologia da Informação 

Designado pela Presidência do Conselho Nacional do Ministério 

Público, o 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. 



 
 Fundado no disposto na Recomendação nº 42/2016 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, notadamente quanto ao aparelhamento técnico e humano 

a que se refere o artigo 6º1, , o Grupo buscou realizar levantamento de projetos eficazes 

na área de interoperabilidade, que podem vir a facilitar o planejamento eficiente das 

investigações, e cujo retorno ao erário será melhor aproveitado no sentido preconizado 

pela Recomendação. 

São objetivos e metas do GT: 

I. Difundir uma cultura organizacional propícia à inovação tecnológica, 

de processos e ferramentas, capaz de ampliar a capacidade de monitoramento da gestão 

pública e das relações entre o particular e o poder público; 

II. Contribuir para superação de obstáculos encontrados pelos 

Ministérios Públicos nos processos investigativos, como aqueles relacionados à 

dificuldade de obtenção de acesso a bases de dados prioritárias; ao restrito 

compartilhamento de conhecimento estratégico entre os diferentes Ministérios Públicos; 

à dificuldade de desenvolvimento de soluções analíticas que auxiliem concretamente os 

membros do MP nas investigações de corrupção;  

III. Modernizar a atuação do Ministério Público brasileiro, por meio da 

construção de um ambiente sistêmico que reforce um novo modelo de indução 

metodológica nas investigações e passe a conceber uma nova abordagem epistemológica 

de atuação da tecnologia jurídica no campo de formação do conhecimento dos membros 

do Ministério Público brasileiro. 

Assim, o Grupo de Trabalho pautou-se, primordialmente, em uma 

análise do processo de utilização de ciência de dados para o combate à corrupção e 

também dos processos de gestão da inovação no âmbito do Ministério Público brasileiro, 

 
1 1.“Os ramos dos Ministérios Públicos elaborem e implementem, com a brevidade possível, um plano de aparelhamento técnico e 
humano capaz de dar suporte às atividades necessárias à realização das atividades tratadas nesta recomendação, notadamente para 
desenvolver trabalhos periciais e multidisciplinares, análises e cruzamentos de informações – inclusive bancárias e fiscais –, adotar 
ferramentas de big data e para acessar banco de dados para a realização de levantamentos e subsidiar medidas de bloqueio patrimonial 
que garantam o ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público”. 

 



que resultaram na possibilidade do desenvolvimento da interoperabilidade do Sistema de 

Informação Radar/Pandora, inicialmente concebido pelo Ministério Público da Paraíba. 

 À vista disso, o Grupo de Trabalho procurou, ao longo de suas 

reuniões, estudos e implementos: 

i. detalhar os atributos técnicos de Sistema de Informação 

Radar/Pandora desenvolvido pelo Ministério Público Federal e Ministério Público da 

Paraíba para detectar crimes contra a administração pública; 

ii. identificar a percepção de parcerias institucionais com 

outras unidades do MP brasileiro, no que diz respeito à replicabilidade do Sistema 

Radar/Pandora para desafios analíticos enfrentados em outras organizações.   

Como corolário dos estudos empreendidos, o Grupo de Trabalho 

caminha para o desenvolvimento de um modelo de MP-LAB, coordenado pela CEC, 

capaz de endereçar problemas tecnológicos e principalmente gerenciais e 

institucionais na área dos dados, que hoje mitigam a plena efetividade do combate à 

improbidade e à corrupção. 

Dentro do escopo da interoperabilidade, o modelo teria por objetivo: 

i. captura de dados;  

ii. assinatura de convênios “guarda-chuvas”; 

iii. criação de mecanismos de colaboração interinstitucional, integrada 

por várias representatividades do Ministério Público brasileiro, com foco na gestão do 

conhecimento, e em cujos alicerces se baseiam no aprimoramento dos mecanismos de 

detecção e enfrentamento da improbidade administrativa. 

 O modelo já está em fase de elaboração, e deverá ser implementado em 

2021.  

  



 
1.4. GT de Roteirização e Fluxograma de Atuação das Diversas 

Tipologias de Corrupção e Improbidade Administrativa 

A Comissão de Enfrentamento da Corrupção – CEC está 

desenvolvendo, no âmbito do Grupo de Trabalho de Roteirização e Fluxograma de 

Atuação sobre as Tipologias de Criminalidade Organizada, Corrupção e Improbidade 

Administrativa, um sistema informatizado de auxílio à atividade investigatória que, de 

maneira dinâmica e interativa, apoie o desenvolvimento de investigações de ilícitos contra 

a Administração Pública. 

Busca-se, por meio dessa solução informatizada em desenvolvimento 

pela CEC, aprimorar a atividade investigatória do Ministério Público brasileiro, através 

do suporte ao planejamento e à condução de investigações, de modo a auxiliar os 

membros do Ministério Público na obtenção de resultados mais céleres e eficazes na 

defesa do patrimônio público, a partir das seguintes principais funcionalidades: (a) auxílio 

no enquadramento jurídico dos fatos investigados; (b) apresentação de sugestões das 

diligências investigatórias mais eficazes para a investigação do ilícito selecionado; (c) 

estruturação automática de gráfico “linha do tempo”, posicionando as diligências 

selecionadas e demais anotações relativas ao caso e consolidando a memória da 

investigação.  

Esta iniciativa reflete a premente preocupação deste Conselho Nacional 

quanto à eficiência da atuação ministerial, e, nesse liame, visa contribuir para o 

aprimoramento dos processos e ferramentas de investigação mediante a proposição de 

solução analítica capaz de elevar a resolutividade das investigações de corrupção, 

reduzindo o desperdício de elevado número horas de trabalho das equipes técnicas e dos 

membros do Ministério Público. 

Cumpre informar que o desenvolvimento do sistema depende de duas 

fases distintas, quais sejam:  

i. elaboração coletiva de trilhas de investigação; 



ii. desenvolvimento do sistema informatizado pela Secretaria de 

Tecnologia da Informação do CNMP, que está previsto para ocorrer 2021.  

 Destacam-se as principais atividades realizadas no âmbito do Grupo de 

Trabalho: 

i. Criação de modelagem de trilhas 

Como a alimentação do sistema se dará de maneira colaborativa, a partir 

de apurações bem sucedidas realizadas por membros do Ministério Público brasileiro, o 

GT elaborou um modelo a ser utilizado por todos os colaboradores com o propósito de 

assegurar a uniformidade das trilhas. 

 ii. Sensibilização de parceiros institucionais  

Com o desiderato de aprimorar tão relevante ferramenta de 

investigação, a CEC participou de reunião institucional com a diretoria do Grupo 

Nacional de Combate às Organizações Criminosas – GNCOC, com o fito de apresentar o 

projeto desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho, com a especial intenção de contar 

com a colaboração do GNCOC para o alcance dos objetivos colimados. 

Além do GNCOC, a CEC envidará esforços para a arregimentação de 

outros parceiros institucionais para o êxito do projeto, como os organismos ministeriais 

de referência na área de defesa do patrimônio público nos Ministérios Públicos Federal e 

no âmbito estadual, essa referência concentra-se nos Centros de Apoio Operacional às 

Promotorias de Defesa do Patrimônio Público de cada unidade estadual do “Parquet”.  

 iii. Realização de Webinário “Caminhos para o aprimoramento da 

investigação pelo Ministério Público” 

A CEC realizou, no dia 23 de outubro de 2020, o Seminário “Caminhos 

para o aprimoramento da investigação pelo Ministério Público”, em formato virtual, em 

respeito ao contexto de pandemia decorrente da COVID-19. 

A iniciativa decorre dos objetivos institucionais da CEC, dentre os 

quais se destaca a promoção de estudos para o aperfeiçoamento da atuação do Ministério 

Público no combate à corrupção.  



 
As apresentações foram voltadas à exposição e à discussão de uma 

proposta de método de planejamento de investigações pelo Ministério Público (doutrina 

de investigação do Ministério Público), sob uma perspectiva teórica (estrutura e 

fundamentos do método) e prática (aplicação prática do método em investigações). 

Foram abordados os seguintes temas: 

1.  "A investigação no combate à corrupção: aspectos normativos”, com 

a Promotora de Justiça da proteção do patrimônio público no Ministério Público do 

Espírito Santo Maria Clara Mendonça Perim; 

2. "O planejamento da investigação de ilícitos contra a Administração 

Pública", com os Promotores de Justiça do Ministério Público da Bahia Luciano Taques 

Ghignone e Sávio Henrique Damasceno Moreira; 

3. "Prova, investigação criminal e inteligência: uma distinção 

necessária após a LGPD", com Promotor de Justiça do Ministério Público do Pará José 

Augusto Nogueira Sarmento;  

4. "Data analytics no enfrentamento da corrupção", com o Promotor de 

Justiça do Ministério Público da Paraíba Octávio Celso Gondim Paulo Neto; e 

5. Painel "O acordo de não persecução cível e a consensualidade como 

ferramenta de combate à corrupção", apresentado pelo Procurador da República Helio 

Telho Corrêa Filho e pelo Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina 

Fabrício Pinto Weiblen.  

 

 1.5. 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 2020, a CEC integrou 4 importantes ações da Enccla, a saber: 

 i. Ação 01/2020, que visa avaliar a efetividade do sistema brasileiro 

de PLD/FT quanto aos Resultados Imediatos 2, 6, 7 e 8 da Metodologia de Avaliação 

das 40 Recomendações do GAFI (colaborador) 

 O GAFI é uma organização intergovernamental, criada para promover 

e desenvolver políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo - LD/FTP. 

Periodicamente, o GAFI realiza avaliação de seus países membros 

quanto à implementação medidas legais, regulatórias e operacionais para combater tais 

ilícitos, além de outras ameaças à integridade do sistema financeiro relacionadas a esses 

crimes. 

O trabalho, então, alcançou os objetivos inicialmente definidos, quais 

sejam, (a) chamar atenção dos órgãos respondentes para a relevância, para o nosso país, 

da avaliação do GAFI; (b) orientar tais órgãos na elaboração das respostas, segundo a 

metodologia estabelecida pelo GAFI; (c) alcançar um maior engajamento de tais órgãos 

quanto ao dever de prestar as informações solicitadas; e (d) obter respostas mais 

padronizadas, completas, objetivas e em consonância com a metodologia do GAFI. 

 ii. Ação 09/2020, que objetiva elaborar diagnóstico analítico da 

estrutura de prevenção à corrupção dos órgãos federais, estaduais e municipais 

(suplente) 

  



 
Foram alcançados os seguintes resultados: 

1. Cadastramento da maioria das organizações públicas do país, 

totalizando 14.314 organizações, com informações institucionais, além do cadastramento 

de seu poder de compra e poder de regulação; 

2. Módulo de gerenciamento do sistema e-Prevenção funcional, 

incluídos relatórios gerenciais e perfis para utilização pela rede de controle local; 

3. Módulo de autosserviço do sistema e-Prevenção funcional, incluída 

autoavaliação dos mecanismos de prevenção e combate à fraude e à corrupção; 

4. Protótipo do Plano de Ação dos produtos e atividades a serem 

implantados pelos Gestores pós-diagnóstico; 

5. Guia Prático para validação de evidências para ser utilizado na etapa 

de homologação dos resultados pelas redes de controle locais. 

 iii.. Ação 10/2020, que visa elaborar e divulgar um 

catálogo/portfólio de oportunidades de capacitação virtual e gratuita para 

observadores públicos, conselheiros de políticas públicas e servidores públicos, com 

foco em aspectos ligados à contratação pública e acompanhamento de políticas 

públicas, além de outras iniciativas e instrumentos que estimulem a transparência e 

o fornecimento de dados abertos (colaborador) 

 Foi lançado, no dia 9 de dezembro de 2020, do Portal IRB 

Conhecimento – Capacitações para o Fortalecimento da Cidadania, uma plataforma para 

divulgação dos cursos, treinamentos, e capacitações, virtuais e gratuitos, das Escolas de 

Contas dos Tribunais de Contas do Brasil, das Escolas de Governos e das Instituições 

convidadas pela Enccla, que poderão ser obtidos mediante acesso ao endereço 

eletrônico https://irbcontas.org.br/irb-conhecimento/. 

  



iv. Ação 11/2020, que tem por objetivo fomentar a implementação 

da transparência ativa por meio da disponibilização on-line, com fácil acesso aos 

instrumentos referentes aos atos que impliquem a realização de despesas públicas, 

em âmbito nacional (em todas as esferas federativas), como forma de facilitar o 

controle social e dificultar a prática de desvio de recursos públicos e 

corrupção (colaborador) 

 Como consectário dos estudos empreendidos no âmbito desta Ação, 

foram apresentadas: 

1. Proposta de decreto presidencial contendo padronização mínima da 

transparência ativa (http://enccla.camara.leg.br/acoes/arquivos/resultados-enccla-

2020/proposta-de-padronizacao-minima); 

2. Proposta de anteprojeto de lei ordinária com previsão de sanção cível 

- improbidade administrativa (http://enccla.camara.leg.br/acoes/arquivos/resultados-

enccla-2020/proposta-de-sancao-de-natureza-civel-improbidade-administrativa); 

3. Proposta de anteprojeto de lei ordinária com previsão de sanção penal 

(http://enccla.camara.leg.br/acoes/arquivos/resultados-enccla-2020/proposta-de-sancao-

de-natureza-penal). 

 1.5.1. Proposta de Ação na Enccla 2021 

A Comissão de Enfrentamento da Corrupção, em consonância com os 

estudos empreendidos no âmbito do Grupo de Trabalho de Inovação no Enfrentamento 

da Corrupção por meio da Tecnologia da Informação (GT/CEC), ciente das dificuldades 

levantadas e mapeadas ao longo do ano de 2020, apresentou proposta de Ação Estratégica 

na ENCCLA, com o fito de criar mecanismos para o compartilhamento direto e contínuo 

de bancos de dados entre os atores da persecução penal e da segurança pública, em 

ambiente seguro, cujo o objetivo seja possibilitar a construção de matrizes de risco de 

lavagem de dinheiro e corrupção, em ordem a prevenir, detectar e punir atos lesivos, como 

forma de fomentar esta cultura modernizadora no âmbito do Ministério Público 

Brasileiro. A proposta foi aprovada na XVIII Reunião Plenária Anual da Enccla, em 4 de 

dezembro deste ano e será coordenada pelo CNMP, em parceria com o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). 



 
A ação assevera ser imperiosa a criação de mecanismos que estimulem 

e possibilitem o compartilhamento (hub de dados) e o cruzamento das bases de dados 

detidas pelos órgãos de persecução penal, a fim de otimizar as atividades hoje realizadas 

isoladamente em cada instituição. Isto, obviamente, limitando-se a dados não submetidos 

a reserva de jurisdição (dados de transações bancárias ou de comunicações telefônicas, 

por exemplo). 

Propugna, ainda, tratar do compartilhamento direto e contínuo de 

bancos de dados entre os atores da persecução penal consiste em emanação concreta do 

princípio da eficiência, contribuindo sobremaneira para a proteção suficiente de bens 

jurídicos de relevância constitucional, como aqueles tutelados pelos crimes de lavagem 

de dinheiro, e pela miríade de crimes que visam responsabilizar corruptos e saqueadores. 

A proposta ora apresentada, além de alinhada às Recomendações do 

Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do 

Terrorismo (GAFI/FATF) e a mandamentos constitucionais explícitos e implícitos, não 

olvida a necessidade de adoção de todos os cuidados inerentes à segurança da informação 

e à preservação da intimidade de investigados e potenciais investigados (art. 4º, III, da 

Lei nº 13.709/2018). 

Vislumbram-se, ao Ministério Público Brasileiro, os seguintes ganhos 

consequenciais: 

i. maior assertividade nas investigações, com preservação da cadeia de 

custódia das informações extraídas dos dados (integridade da base de dados e certificação 

de sua origem); 

ii. otimização dos resultados processuais, contribuindo para a duração 

razoável dos processos; 

iii. aprofundamento da integração entre os órgãos de persecução penal, 

com o fomento da cooperação entre instituições. 

 1.5.2 Contribuição para Avaliação do Brasil pelo GAFI 



O GAFI é uma organização intergovernamental, criada para promover 

e desenvolver políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo - LD/FTP. 

Periodicamente, o GAFI realiza avaliação de seus países membros 

quanto à implementação medidas legais, regulatórias e operacionais para combater tais 

ilícitos, além de outras ameaças à integridade do sistema financeiro relacionadas a esses 

crimes. 

Cumpre informar que a  avaliação do Brasil pelo GAFI teve  início 

neste ano de 2020 e o principal aspecto a ser considerado será a efetividade do sistema 

brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Crime de Financiamento 

ao Terrorismo - PLD/CFT, com destaque para a abordagem com base no risco e o 

financiamento da proliferação de armas de destruição em massa dentro do componente 

financiamento do terrorismo e medidas de congelamento de bens. 

Nesse sentido, considerando que a identificação, avaliação e 

compreensão dos riscos de LD/FTP representa parte essencial do desenvolvimento e da 

aplicação prática de regime nacional antilavagem de dinheiro e de combate ao 

financiamento do terrorismo, e considerando a relevante e indispensável colaboração de 

todas as Instituições envolvidas neste esforço nacional de prevenção à corrupção e à 

lavagem de dinheiro, a  CEC tem atuado, no âmbito do Ministério Público, de forma 

orientativa e reforçadora, a fim de garantir que todas as unidades e ramos dos ministério 

públicos participem das atividades propostas, e, consequentemente, contribuam para o 

incremento da efetividade do sistema brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

Combate ao Financiamento do Terrorismo. 

 1.6. Compartilhamento de iniciativas afetas ao enfrentamento da 

Corrupção 

A CEC atua proativamente no sentido de divulgar relevantes iniciativas 

afetas ao enfrentamento da corrupção, e que certamente fomentarão e servirão de subsídio 

ao intercâmbio de experiências e à promoção de ações de mútuo interesse entre os Ramos 

e Unidades do Ministério Público. 



 
 1.6.1 Publicação do Tribunal de Contas da União intitulada 

“Recomendações para transparência de contratações emergenciais em resposta à 

covid-19” 

A CEC transmitiu aos Ministérios Públicos a publicação 

"Recomendações para Transparência de Contratações Emergenciais em Resposta à 

Covid-19", elaborada pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com a Transparência 

Internacional, que tem por objetivo prever elementos mínimos para a redução 

da corrupção em contratações de emergência. 

A referida publicação destina-se a gestores públicos federais, estaduais 

e municipais os quais, em razão da pandemia, devem dar cumprimento à Lei nº 

13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde 

pública decorrente da pandemia da Covid-19. 

O Guia também está disponível 

em https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/asset/86:tibr-recomendacoes-

de-contratacoes-emergenciais-covid19?stream=1> . 

 1.6.2 Iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo - 

MP/SP e da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo - PRE/SP 

A CEC divulgou aos demais Ministérios Públicos e à Procuradoria 

Geral Eleitoral iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP e da 

Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo - PRE/SP, em parceria com outras 

instituições, que objetiva contribuir com medidas de aperfeiçoamento do processo 

eleitoral em 2020.  

Para essa finalidade, as referidas unidades ministeriais elaboraram um 

termo de compromisso pela legitimidade, integridade e transparência das eleições 2020, 

que foi apresentado a 33 partidos políticos durante audiência pública online, realizada em 

8 de maio. O termo aborda questões como combate à disseminação de fake news, 

enfatizando a proibição de se contratar empresas de disparos de conteúdos em massa 

através de aplicativos; a proibição do caixa dois eleitoral e da corrupção eleitoral; a não 



contratação de parentes; o controle sobre a conformidade legal dos prestadores de 

serviços das campanhas políticas, entre outros. 

Especificamente sobre a conformidade legal dos prestadores de 

serviços das campanhas políticas, será disponibilizado, no sítio do MPSP, um portal para 

consulta cadastral de fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas, com o fito de reduzir a 

contratação de empresas de fachada. Essa ferramenta poderá ser utilizada por todas as 

unidades ministeriais. 

Mais informações podem ser obtidas mediante acesso ao endereço 

eletrônico http://www.presp.mpf.mp.br/index.php/noticias/2106-mp-eleitoral-em-sp-

propoe-termo-de-compromisso-a-partidos-pela-legitimidade-das-eleicoes-2020. 

1.6.3 Iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro - MP/RJ 

A CEC compartilhou iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro 

- MP/RJ, denominada Radar MPRJ, que objetiva realizar análises de 

superfaturamento em contratos públicos oriundos de licitação, de dispensa ou 

inexigibilidade de procedimento licitatório. 

As análises de superfaturamento são feitas pelo núcleo contábil nos 

casos que envolvem, em regra, aquisição de insumos e serviços, e pelos núcleos de 

engenharia e arquitetura nos casos que envolvem contratação de obras e serviços de 

engenharia. Em qualquer deles utiliza-se como a metodologia a verificação da adequação 

das quantidades contratadas e a comparação dos valores pagos com as tabelas referenciais 

de preços. 

 O Radar MPRJ possui um contador automático cuja programação tem 

como base a média por minuto do valor do superfaturamento apurado na série histórica 

da ferramenta, havendo o ajuste de eventuais diferenças ao fim de cada mês. O percentual 

dos valores referentes ao ajuizamento de demandas voltadas ao ressarcimento do dano 

apurado é coletado automaticamente dos sistemas do MPRJ e organizados por ano. A 

ferramenta pode ser usada para obter um panorama geral da atuação institucional que 

auxilie em processos decisórios, sem, contudo, objetivar a criação de qualquer tipo de 

ranking.  



 
A página do contador automático está disponível no endereço eletrônico 

http://radar.mprj.mp.br/. 

Para além, cumpre informar que a base de dados é pública e já foi 

cedida por meio de termo de cooperação técnica a outros órgãos de controle como a CGU 

e o TCE-RJ, sendo ainda solicitada para pesquisas de discentes da EBAPE- FGV. 

1.7 Workshop em Alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento 

da Corrupção 

 O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, por meio da 

Comissão de Enfrentamento da Corrupção - CEC, realizou, no dia 15 de dezembro, o 

"Workshop em Alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento da Corrupção", em 

formato virtual, em respeito ao atual contexto de pandemia decorrente da COVID-19. 

A iniciativa decorre dos objetivos institucionais da CEC, dentre os 

quais se destaca a promoção de estudos para o aperfeiçoamento da atuação do Ministério 

Público no combate à corrupção e reflete a premente preocupação deste CNMP quanto à 

eficiência da atuação ministerial. 

Foram abordados os seguintes temas: 

i. "Investigação e Persecução Patrimonial pelo Ministério Público", 

com o Procurador da República Tiago Misael de Jesus Martins; 

ii. “Reflexões sobre o Acordo de Não Persecução Cível”, com a 

Promotora de Justiça Beatriz Lopes de Oliveira; 

iii. "Justiça Penal Negociada e o Papel do Ministério Público", com o 

Promotor de Justiça Olavo Evangelista Pezzotti. 

 1.8 Campanha em comemoração ao Dia Internacional de 

Enfrentamento da Corrupção 



  Com o objetivo de dar continuidade à comemoração, pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público - CNMP, do dia internacional de combate à corrupção, 

celebrado anualmente no dia 9 de dezembro, a CEC lançou uma campanha nas redes 

sociais do CNMP acerca da temática, ressaltando a importância da data e o trabalho 

desenvolvido pelo CNMP e pela CEC no enfrentamento da corrupção. 

O conteúdo pode ser acessado no endereço 

eletrônico https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13796-comissao-do-cnmp-

lanca-campanha-alusiva-ao-dia-internacional-de-combate-a-corrupcao 

e https:/www.instagram.com/cnmpoficial/. 

 


