
 

Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção 
 
Foi promovida pela Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção (CEC) em parceria com 
Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), nos dias 21 e 22 de maio, ao Auditório da sede do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília/DF, a 1ª Ação Nacional de 
Enfrentamento à Corrupção, que contou com a participação de 60 representantes de diversas 
unidades e ramos do Ministério Público. 
 
Na abertura da Ação Nacional, no dia 21, a presidente do CNMP, Raquel Dodge, assinou termo de 
cooperação com o Tribunal de Contas da União (TCU) pelo qual as unidades e ramos do Ministério 
Público terão acesso ao LabContas, ambiente tecnológico na qual são disponibilizadas bases de 
dados da Administração Pública e diversas ferramentas de análise de dados. 
 
A iniciativa permite a obtenção de informações que possam ser utilizadas na atuação do 
Ministério Público relativa a ações de controle e de combate à corrupção. Aderiram ao acordo: 
MP/AC, MP/AP, MP/BA, MP/CE, MP/ES, MP/MA, MPDFT, MPM, MP/MS, MP/PB, MP/PI, MP/PR, 
MP/RJ, MP/RR e MP/SC. 
 
Também no dia 21, diversos procuradores-gerais de Justiça assinaram um acordo de 
resultados de adesão à Ação 11 do Mapa Estratégico Nacional e ao teor da Recomendação CNMP 
nº 42/2016. 
 
São objetivos do acordo: constituir ou aprimorar grupos de atuação especial para o 
enfrentamento à 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 artigo 6º da Recomendação CNMP nº 42/2016, em especial quanto aos 
investimentos em tecnologia da informação; e estimular o envolvimento de membros e servidores 
com projetos internos que tenham foco no controle social e prevenção primária, estendendo-os 
à sociedade civil. 
 
Durante os dias do evento, membros do Ministério Público e integrantes de outras instituições 
ministraram palestras. O procurador regional da República da 5ª Região e ex-conselheiro do 
CNMP, Fábio George Cruz da Nóbrega, falou sobre boas práticas preventivas das redes de 
controle e do Ministério Público no enfrentamento à Corrupção. Na ocasião, ressaltou a 
importância da criação de grupos de trabalho com atuação de várias frentes - órgãos públicos, 
sociedade civil, imprensa, empresariado, instituições de ensino -, para identificar as principais 
irregularidades ocorridas no Estado e definir estratégia comum de atuação, programar e 
desenvolver ações conjuntas de fiscalização e repressão, e principalmente na prevenção e na 
recuperação dos recursos desviados. 
 
Por sua vez, o promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba Octavio Paulo Neto, o 
professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Rafael Braem e o professor da UFCG Nazareno 
Ferreira falaram sobre tecnologia no enfrentamento à corrupção. Eles abordaram a 



 
implementação de um mindset digital voltado a uma orientação de dados com o escopo de 
melhorar a assertividade e resolutividade das ações de enfrentamento à corrupção. 
 
A promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e membro 
auxiliar da CEC, Luciana Asper, e o promotor de Justiça do MPDFT Sérgio Bruno Cabral 
apresentaram o “Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção” e o “Cidadão Contra a 
Corrupção”.  Para saber mais, clique aqui  e aqui. 
 
No dia 22, a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e coordenadora do CAO 
Cidadania/RJ, Patrícia do Couto, falou sobre o programa “Cidadão Gestor”. Clique aqui para 
conhecer o programa.  
 
Já o procurador da República Sérgio Luiz Pinel ministrou palestra sobre a efetividade das 
colaborações premiadas. Ele apresentou as dificuldades encontradas na celebração dos acordos 
e a relação dos benefícios pactuados com o sistema punitivo brasileiro e a busca da verdade, 
visando ao interesse público. 
 
Os projetos “Ética, Controle e Transparência” e “Controladoria na Escola” foram apresentados 
pelos promotores de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo Camila de Melo e Lidson 
Fausto e pela gerente de controle interno do MP/ES, Mariana Andrade. Essa palestra ainda contou 
com a participação do ex-controlador-geral do Distrito Federal Henrique Ziller, que abordou o 
trabalho desenvolvido nas escolas. Veja aqui.  
 
O promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina Ricardo Viviani de Souza 
apresentou os projetos “O que você tem a ver com a corrupção?” e “Cultivando atitudes”. Ele 
ressaltou a importância da impessoalidade na criação dos programas, para que estes tenham 
continuidade após o encerramento da gestão. 
 
A seguir o folder, a programação e o acorde de resultados   
 
Leia mais sobre o assunto 
 
Termina a 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção 
“Ninguém está acima da lei”, afirma Raquel Dodge em Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção 
CNMP e TCU assinam acordo que permite realizar ações de controle e de combate à corrupção 
CNMP realiza 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção 
 



1º AÇÃO NACIONAL DE 
ENFRENTAMENTO à corrupção

21 e 22 de maio de 2018
Brasília-DF

Comissão Especial de 
Enfrentamento à Corrupção

17h30

19h30

9h

8h

10h

10h15

12h15

14h

16h

16h30

17h

Bloco II
Turma B:  “Tecnologia no Enfrentamento à Corrupção”, com o 
promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba Octavio Paulo Octavio Paulo 
NetoNeto, o professor da FGV Rafael Braem ValescoRafael Braem Valesco e o professor da 
UFCG Nazareno Ferreira de AndradeNazareno Ferreira de Andrade

Encerramento

“Cidadão Gestor”, com a promotora de Justiça do Ministério 
Público do Rio de Janeiro e coordenadora do CAO Cidadania/RJ, 
Patrícia do Couto VillelaPatrícia do Couto Villela

“Efetividade das Colaborações Premiadas”, com o procurador da 
República Sérgio Luiz Pinel DiasSérgio Luiz Pinel Dias 

Intervalo

Bloco III
Turma A: “Ética, Controle e Transparência”  e “Controladoria na 
Escola”, com os promotores de Justiça do Ministério Público do 
Espírito Santo Camila de Melo Baptista Abelha Camila de Melo Baptista Abelha e Lidson Fausto da Lidson Fausto da 
SilvaSilva, e a gerente de Controle Interno do Ministério Público do 
Espírito Santo, Mariana Andrade CovreMariana Andrade Covre

Turma B: “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 SouzaRicardo Viviani de Souza

Intervalo para almoço

Bloco IV
Turma A:“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 SouzaRicardo Viviani de Souza

Turma B: “Ética, Controle e Transparência”  e “Controladoria na 
Escola”, com os promotores de Justiça do Ministério Público do 
Espírito Santo Camila de Melo Baptista Abelha Camila de Melo Baptista Abelha e Lidson Fausto da Lidson Fausto da 
SilvaSilva, e a gerente de Controle Interno do Ministério Público do 
Espírito Santo, Mariana Andrade CovreMariana Andrade Covre

Apresentação da Metodologia do Projeto Ação Nacional: 
MultiPlicando a Estratégia 
Ana Lara Camargo de CastroAna Lara Camargo de Castro
Membro Auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico/CNMP
Rogério Carneiro PaesRogério Carneiro Paes
Assessor da Comissão de Planejamento Estratégico/CNMP

Plenária para a consolidação do Projeto

Encerramento da Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção.

22 de maio de 2018



Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção

13h30

14h

14h30

15h15

17h15

17h30

Credenciamento

Solenidade de Abertura
Acolhimento e boas-vindas da presidente do Conselho Nacional do 
Ministério Público, Raquel Elias Ferreira DodgeRaquel Elias Ferreira Dodge;

Apresentação da Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção, 
com o presidente da Comissão Especial de Enfrentamento à 
Corrupção (CEC), conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Silvio Roberto Oliveira de Amorim 
JuniorJunior; e

Apresentação do projeto “Ação Nacional: MultiPlicando a 
Estratégia”, com o presidente da Comissão de Planejamento 
Estratégico (CPE), conselheiro Sebastião Vieira CaixetaSebastião Vieira Caixeta

“Boas Práticas Preventivas das Redes de Controle e do Ministério 
Público no enfrentamento à Corrupção”, com o procurador regional 
da República Fábio George Cruz da NóbregaFábio George Cruz da Nóbrega

Bloco I
Turma A: “Tecnologia no Enfrentamento à Corrupção”, com o 
promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba Octavio Paulo Octavio Paulo 
NetoNeto, o professor da FGV Rafael Braem ValescoRafael Braem Valesco e o professor da 
UFCG Nazareno Ferreira de AndradeNazareno Ferreira de Andrade

Turma B: “Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção” 
e “Cidadão Contra a Corrupção”, com a promotora de Justiça do 
MPDFT e membro auxiliar da Comissão Especial de Enfrentamento 
à Corrupção – CEC, Luciana Asper y Valdes Luciana Asper y Valdes, e o promotor de 
Justiça do MPDFT Sérgio Bruno Cabral FernandesSérgio Bruno Cabral Fernandes

Intervalo

Bloco II
Turma A:  “Programa Nacional de Prevenção Primária à 
Corrupção” e “Cidadão Contra a Corrupção”, com a promotora de 
Justiça do MPDFT e membro auxiliar da Comissão Especial de 
Enfrentamento à Corrupção – CEC, Luciana Asper y ValdesLuciana Asper y Valdes, e o 
promotor de Justiça do MPDFT Sérgio Bruno Cabral FernandesSérgio Bruno Cabral Fernandes

A COMISSÃO especial de 
enfrentamento à corrupção (CEC)

programação
21 de maio de 2018

a ação nacional

1º AÇÃO NACIONAL DE 
ENFRENTAMENTO à corrupção

a comissão de planejamento 
estratégico (CPE)

A 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção decorre dos 
objetivos traçados no Planejamento Estratégico do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP para fomentar e integrar a 
atuação do Ministério Público no aperfeiçoamento do regime 
democrático e na defesa do patrimônio público e da probidade 
administrativa, reforçados com a recente criação da Comissão 
Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC e com a assinatura do 
Pacto do Ministério Público Brasileiro contra a Corrupção, em 
dezembro de 2017.

Os desafios cada vez maiores para o enfrentamento da corrupção 
demandam a implementação de inovações em prevenção primária, 
controle, detecção, repressão e recuperação de ativos, bem como 
nas técnicas de investigação, rotinas de trabalho e propostas 
legislativas. Perceber o fenômeno da corrupção em sua 
complexidade e multidimensionalidade requer a construção de 
estratégias de enfrentamento que encontrem equilíbrio para 
fortalecer os três pilares do combate à corrupção: prevenção, 
controle e repressão.

É preciso tornar cada vez mais efetivos os instrumentos de 
prevenção, responsabilização e recuperação dos desvios, para 
ajudar na construção da formação da integridade do cidadão, 
transformando-o em parceiro no controle social contra a 
impunidade.

Nesse cenário, esta Ação Nacional visa à integração do Ministério 
Público para discutir e disseminar boas práticas institucionais com o 
enfoque de fortalecer os pilares de prevenção primária e de controle, 
em propósito colaborativo para o enfrentamento de uma das causas 
originais das violações de direitos fundamentais.

A Ação Nacional é instrumento da Resolução CNMP nº 147/2016, 
que se desenvolve a partir de iniciativa das Comissões Permanentes 
do Conselho Nacional do Ministério Público, sob a coordenação da 
Comissão de Planejamento Estratégico (CPE). Destina-se, por meio 
de adesão voluntária dos ramos e das unidades, a contribuir na 
elaboração e consecução de projetos e iniciativas que permitam o 
atingimento dos objetivos estratégicos traçados no Planejamento 
Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP). 

A Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), conforme disposição 
do artigo 4º da Resolução CNMP nº 147/2016, é a responsável pela 
gestão do planejamento estratégico nacional do Ministério Público, 
sendo da sua competência atuar para o incremento da eficiência e 
do desenvolvimento institucionais. 

A Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção foi criada pela 
Resolução CNMP n° 185/2018, e tem por objetivos principais 
fortalecer as políticas públicas de enfrentamento à corrupção e 
tornar mais eficiente a articulação voltada ao desenvolvimento de 
estratégias direcionadas ao aprimoramento da correspondente 
atuação do Ministério Público.



AÇÃO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO 
21 E 22 DE MAIO DE 2018 - BRASÍLIA – DF 

 
PROGRAMAÇÃO 

INSCRIÇÕES: cec@cnmp.mp.br 

 
Esta programação está sujeita a alterações sem aviso prévio. 

21.05.2018 

 
Local: Auditório do Conselho Nacional do Ministério Público 

Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3 
Edifício Adail Belmonte - Brasília - DF | CEP: 70070-600 

13h30 Credenciamento 

14h 
 
 
 

Solenidade de Abertura 
 
Acolhimento e Boas-vindas da Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, 
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE;  
 
Apresentação da Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção, com o Presidente da 
Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção (CEC), Conselheiro SILVIO ROBERTO 
OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR; e 

 Apresentação do Projeto “Ação Nacional: MultiPlicando a Estratégia” com o Presidente da 
Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), Conselheiro SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 
 

14h30 “Boas Práticas Preventivas das Redes de Controle e do Ministério Público no enfrentamento 
à Corrupção”, com o Procurador Regional da República FÁBIO GEORGE CRUZ DA NÓBREGA 

15h15 Bloco I 
Turma A: “Tecnologia no Enfrentamento à Corrupção”, com o Promotor de Justiça do 
Ministério Público da Paraíba OCTAVIO PAULO NETO, o Professor da FGV RAFAEL BRAEM 
VELASCO, e o Professor da UFCG NAZARENO FERREIRA DE ANDRADE 
 
Turma B: “Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção” e “Cidadão Contra a 
Corrupção”, com a Promotora de Justiça do MPDFT e Membro auxiliar da Comissão Especial 
de Enfrentamento à Corrupção – CEC, LUCIANA ASPER Y VALDES,  e o Promotor de Justiça 
do MPDFT SÉRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES 
 

17h15 Intervalo 
 

17h30 
 

Bloco II 
Turma A:  “Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção” e “Cidadão Contra a 
Corrupção”, com a Promotora de Justiça do MPDFT e Membro auxiliar da Comissão Especial 
de Enfrentamento à Corrupção – CEC, LUCIANA ASPER Y VALDES,  e o Promotor de Justiça 
do MPDFT SÉRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES 
 
Turma B: “Tecnologia no Enfrentamento à Corrupção”, com o Promotor de Justiça do 
Ministério Público da Paraíba OCTAVIO PAULO NETO, o Professor da FGV RAFAEL BRAEM 
VELASCO, e o Professor da UFCG NAZARENO FERREIRA DE ANDRADE 
 

19h30 Encerramento 
 



AÇÃO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO 
21 E 22 DE MAIO DE 2018 - BRASÍLIA – DF 

 
PROGRAMAÇÃO 

INSCRIÇÕES: cec@cnmp.mp.br 

 
Esta programação está sujeita a alterações sem aviso prévio. 

22.05.2018 
 
Local: 

 
 
Auditório do Conselho Nacional do Ministério Público 
Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3 
Edifício Adail Belmonte - Brasília - DF | CEP: 70070-600 
 

8h 
 
 
9h  
 
 
10h 
 
10h15 

“Cidadão Gestor”, com a Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro 
e Coordenadora do CAO Cidadania/RJ PATRÍCIA DO COUTO VILLELA 
 
“Efetividade das Colaborações Premiadas”, com o Procurador da República SÉRGIO 
LUIZ PINEL DIAS  
 
intervalo 
 
Bloco III 
Turma A: “Ética, Controle e Transparência”  e “Controladoria na Escola”, com os 
Promotores de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo CAMILA DE MELO 
BAPTISTA ABELHA e LIDSON FAUSTO DA SILVA, e a Gerente de Controle Interno do 
Ministério Público do Espírito Santo MARIANA ANDRADE COVRE 
 
Turma B: “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 

  

12h15 Intervalo para almoço 
 

14h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h 

Bloco IV 
Turma A: “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 
 
Turma B: : “Ética, Controle e Transparência”  e “Controladoria na Escola”, com os 
Promotores de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo CAMILA DE MELO 
BAPTISTA ABELHA e LIDSON FAUSTO DA SILVA, e a Gerente de Controle Interno do 
Ministério Público do Espírito Santo MARIANA ANDRADE COVRE 
 
Apresentação da Metodologia do Projeto “Ação Nacional: MultiPlicando a Estratégia” 
com o Assessor de Planejamento da CPE ROGÉRIO CARNEIRO PAES 
 

16h30 
 
 
 
 
17h 
 

Plenária para Consolidação e assinatura do compromisso de fomento institucional de 
prevenção primária e controle social da corrupção, em consonância com o Pacto do 
Minsitério Público Brasileiro Contra a Corrupção e a Recomendação CNMP nº 
42/2016. 
 
Encerramento da Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção. 
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ACORDO DE RESULTADOS 
AÇÃO NACIONAL - MULTIPLICANDO A ESTRATÉGIA 

 

Os membros do Ministério Público brasileiro, reunidos durante o evento Ação 

Nacional – Multiplicando a Estratégia de ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do 

Planejamento Estratégico, busca a unidade e a integração do Ministério Público brasileiro; 

CONSIDERANDO que, para a consecução desses objetivos, foi lançado em 2011 o 

Mapa Estratégico Nacional, em que se definiu o caminho a ser percorrido pelo Ministério 

Público brasileiro para seguir sendo reconhecido pela sociedade como agente essencial de 

transformação social; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto, o CNMP vem promovendo 18 Ações 

Nacionais com o objetivo de concretizar os resultados institucionais do seu Mapa 

Estratégico Nacional; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 147/2016-CNMP expressamente estabelece 

que a Ação Nacional é instrumento complementar para o cumprimento dos objetivos 

estratégicos do PEN-MP, por meio do qual as Comissões, sob a coordenação da Comissão 

de Planejamento Estratégico, definirão projetos, processos, ações e iniciativas de adesão 

voluntária e natureza indicativa; 

CONSIDERANDO que a Ação nº 11, constante do Mapa Estratégico Nacional, 

estabelece que “o MP combate a improbidade administrativa e defende o patrimônio 

público”; 

CONSIDERANDO que a Recomendação nº 42/2016-CNMP propõe que os ramos e 

unidades do Ministério Público constituam, com brevidade, grupos de atuação especial para 

o enfrentamento à corrupção; 
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CONSIDERANDO a presente Ação Nacional, realizada conjuntamente pela 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção (CEEC) e pela Comissão de 

Planejamento Estratégico (CPE), bem como a necessidade de dar efetivação à supracitada 

Recomendação; 

RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE RESULTADOS de adesão à Ação 11 

do Mapa Estratégico Nacional e ao teor da Recomendação nº 42/2016-CNMP para (a) 

constituir ou aprimorar grupos de atuação especial para o enfrentamento à corrupção, com 

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

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

artigo 6º1 da Recomendação, em especial quanto aos investimentos em tecnologia da 

informação; (c) estimular o envolvimento de membros e servidores com projetos internos 

que tenham foco no controle social e prevenção primária, estendendo-os à sociedade civil. 

O presente Acordo de Resultados e seus aditivos serão disponibilizados no sítio 

eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público (www.cnmp.mp.br). A Comissão 

Especial de Enfrentamento à Corrupção realizará o acompanhamento periódico das 

iniciativas dos ramos e unidades, a Comissão de Planejamento Estratégico realizará o 

suporte metodológico e, conjuntamente, realizarão a divulgação de seus relatórios de 

execução. 

                                    Brasília (DF), 22 de maio de 2018. 

 

 

                                                           
1 Art. 6º 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.  


