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SEÇÃO I: PROGRESSOS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

 

A. PRIMEIRA RODADA DE ANÁLISE: 

 

 

I. RECOMENDAÇÃO:  

 

1.1. (a) Levando em consideração as iniciativas legislativas existentes, considerar incluir, em um 

único conjunto de normas, um regime em matéria de conflito de interesses que se aplique à 

generalidade dos funcionários públicos, no sentido de permitir tanto aos servidores públicos como 

aos administrados ou usuários conhecer com exatidão seus deveres e direitos e, ao mesmo tempo, 

eliminar as lacunas existentes na cobertura dos regulamentos atuais. Tal medida, entretanto, não 

impediria a existência de normas dirigidas a setores que por sua especificidade possam requerer um 

tratamento especializado ou o estabelecimento de normas mais restritivas. 

1.1. (b) Estabelecer ou fortalecer, conforme aplicável, mecanismos destinados a monitorar e resolver 

casos de conflitos de interesses, de modo a cobrir a totalidade dos funcionários públicos, de acordo 

com a recomendação anterior. 

1.1. (c) Estabelecer, em outros casos aplicáveis, restrições adequadas para os que deixem de 

desempenhar um cargo público, tais como a proibição de atuar nos assuntos em que interveio em 

razão de sua competência, ou junto às entidades com as quais esteve vinculado recentemente por um 

prazo de tempo razoável. 

 

 

II.  MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Conforme reportado no relatório para as XXIII e XXV Reuniões, foi sancionada, em 16 de maio de 

2013, a Lei nº 12.813, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no 

Poder Executivo federal e impedimentos posteriores. A Lei trata da matéria nos âmbitos civil e 

administrativo e está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2013/Lei/L12813.htm.  

 

                                                           
1.  Este formato padrão foi aprovado pela Comissão na sessão ordinária realizada em 29 de junho de 2007, no âmbito de 

sua décima primeira reunião, e foi atualizado para incluir as informações relativas à Terceira Rodada de Análise. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
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A fiscalização e a avaliação do conflito de interesses dependerão do cargo ocupado pelo agente que 

incorrer em uma das situações descritas pela Lei. Serão de competência da Comissão de Ética Pública 

(CEP) a fiscalização e a avaliação dos casos que envolverem ministro de Estado; presidente, vice-

presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou 

sociedades de economia mista; ocupante de cargo de natureza especial ou equivalente ou do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores (DAS) de níveis 6 ou 5. Nos demais casos, atuará a 

Controladoria-Geral da União (CGU). 

 

Quanto aos mecanismos destinados a resolver os casos de conflito de interesses, a CGU desenvolveu 

o SeCI – sistema eletrônico de consultas, com viés preventivo, para que o servidor ou empregado 

público, no âmbito da competência atribuída à Controladoria pela Lei, verifique junto à área de 

Recursos Humanos do seu órgão ou entidade a existência de conflito de interesses e realize pedido de 

autorização para o exercício de atividade privada. Conforme reportado em relatório anterior, o 

sistema está disciplinado pela Portaria Interministerial nº 333, assinada pelos ministros da CGU e do 

MPOG em 19 de setembro de 2013 (disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=80&data=20/09/2013), e 

possibilita que os órgãos e entiades do Executivo Federal se manifestem quanto à possível existência 

de conflitos de interesses, momento em que a consulta é encaminhada à CGU. Tudo feito de maneira 

eletrônica e com prazos definidos.  

 

Até fevereiro de 2016, o número de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal cadastrados no 

SeCI era de 247 (o que representa 95% do total). O Sistema registrou, no mesmo período, um total de 

1.861 solicitações, 221 das quais encaminhadas à CGU por configurarem, segundo análise dos órgãos 

de origem, situação de potencial conflito de interesses. Desse número, apenas 8 geraram recurso 

(3,62%), sendo que a Controladoria considerou que em 33 casos a situação representava conflito.  

 

De modo a promover a efetiva implementação da Lei de Conflito de Interesses (Lei nº 12.813/2013) 

nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) 

desenvolveu um Plano de Monitoramento como instrumento para coletar dados e subsidiar a 

avaliação e a intervenção estratégica por parte dos gestores. Por meio de um conjunto de indicadores, 

é possível ter uma visão global do desempenho da política de prevenção de conflito de interesses no 

Governo Federal, bem como da evolução de cada órgão ou entidade na implementação da Lei nº 

12.813/2013, subsidiando a definição e a priorização de estratégias de atuação e a intervenção 

tempestiva sempre que o desempenho não atenda aos parâmetros desejados. 

 

Os indicadores monitorados buscam refletir os estágios para um efetiva implementação da política de 

prevenção de conflito de interesses: cadastramento do órgão no Sistema Eletrônico de Prevenção de 

Conflito de Interesses (SeCI), definição de fluxos e competências para a análise das consultas, 

divulgação institucional da Lei, capacidade institucional para gestão e análise das consultas e pedidos 

de autorização, desempenho das unidades que atuam no fluxo da análise preliminar das solicitações, 

detecção e responsabilização de casos de conflito de interesses. 

 

O monitoramento é feito sobre um universo de mais de 245 órgãos e entidades da Administração 

Direta e Indireta do Poder Executivo federal que são avaliados, desde março de 2015, segundo 

diversos indicadores com periodicidade mensal, quadrimestral ou semestral. Desse modo, é possível 

localizar gargalos e pontos críticos, alertando o gestor para a necessidade de intervenção e adoção de 

medidas de ajuste ou melhoria, como, por exemplo, a detecção da necessidade de promover 

campanhas de divulgação da Lei ou capacitações aos servidores responsáveis pelas análises. Outro 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=80&data=20/09/2013
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resultado importante é a identificação de órgãos de referência, com bons resultados nos indicadores 

avaliados. Estes casos de sucesso podem ser disseminados e compartilhados com outros órgãos, 

ajudando os gestores a identificar boas práticas na implementação da Lei de Conflito de Interesses. 

 

Em 2016, a CGU pretende revisar e aprimorar o Plano de Monitoramento e seus respectivos 

indicadores, bem como otimizar o modo de realizá-lo, mediante a sua inserção dentro do próprio 

SeCI, de modo a facilitar a agilizar o próprio monitoramento e a ampla divulgação de seus resultados 

aos interessados.   

 

Ainda, para os fins da Lei nº 12.813/13, configura conflito de interesses após o exercício de cargo ou 

emprego no âmbito do Poder Executivo federal: (Art. 6º) 

 

“I -a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das 

atividades exercidas; e 

 

II -no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou 

aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética 

Pública ou pela Controladoria-Geral da União: 

 

a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem 

tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego; 

 

b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa 

física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou 

emprego ocupado; 

 

c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, 

assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade 

em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou 

 

d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que 

haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em 

razão do exercício do cargo ou emprego.” 

 

O Brasil também segue fortalecendo os mecanismos voltados ao monitoramento e à resolução de 

casos de conflito de interesses mediante a aplicação de penalidades a servidores públicos que 

incorrem em transgressões às situações previstas no Art. 117, incisos X, XI, e XII, da Lei nº 

8.112/90. O quadro a seguir, atualizado em fevereiro de 2016, demonstra o quantitativo de 

penalidades aplicadas com base nesses dispositivos, no que diz respeito ao Poder Executivo Federal: 

 

Penalidades expulsivas aplicadas com base nos incisos X, XI e XII do art. 117 da Lei nº 

8.112/90 
 

Quantidade Ano 

50 2010 

76 2011 

34 2012 

37 2013 

47 2014 
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63 2015* 

* O número refere-se ao período de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2016 

Observações:       

1. Trata-se do número de penalidades aplicadas, e não do número de servidores punidos. 

2. São consideradas expulsivas as penalidades de demissão, destituição de cargo em comissão e 

cassação de aposentadoria. 

3. Fonte: Banco de dados da Corregedoria-Geral da União sobre punições expulsivas (CEAF - 

Cadastro de Expulsões da Administração Federal). 

 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

1.3. (a) Continuar com medidas para o fortalecimento da proteção dos funcionários públicos que 

denunciem atos de corrupção de boa-fé, visando protegê-los de ameaças ou represálias das que 

possam ser vítima em consequência do cumprimento desta obrigação. 

1.3. (b) Conscientizar os funcionários públicos em relação aos propósitos do dever de denunciar às 

autoridades competentes os atos de corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Entre os dias 23 e 26 de novembro de 2015, teve lugar em Fortaleza-CE a XIII Reunião Anual 

Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), que 

consiste na articulação de diversos órgãos dos três poderes da República, Ministérios Públicos e da 

sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à corrupção e à lavagem 

de dinheiro, com o objetivo de identificar e propor seu aprimoramento, contando atualmente com 

cerca de 60 órgãos e entidades públicas e privadas. Durante esta última Plenária, foram decididas as 

treze ações a serem desenvolvidas em 2016, dentre as quais está a Ação 4: Elaborar diagnóstico e 

proposição de aprimoramento do sistema brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante e 

whistleblower. Coordenada pela AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil), a Ação inclui a 

participação de diversos outros órgãos
2
 e tem como objetivo a apresentação de um anteprojeto de lei, 

a partir do debate dos seguintes tópicos: 1. O estágio do tema no Congresso Nacional; 2. As medidas 

existentes em termos de Direito comparado; 3. Os Standards internacionais sobre o tema; 4. Modelo 

elaborado por Grupo de Estudos integrante da AJUFE, de modo que seja debatido pelos diversos 

órgãos participantes da Enccla. Assim, a Ação visa subsidiar o Congresso Nacional para que acelere o 

processo de implantação no sistema legal brasileiro de programas de proteção ao denunciante, de 

reconhecida importância por toda a Comunidade Internacional. Os resultados dessa Ação serão 

apresentados na Plenária da ENCCLA no fim de 2016. 

 

Além disso, tramitam no Congresso algumas proposições no sentido de incentivar os servidores e 

cidadãos a denunciarem de boa-fé atos de corrupção ou revelarem informações de interesse público: 

 

                                                           
2
 Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), 

Advocacia-geral da União (AGU), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Associação Nacional dos 

Procuradores da República (ANPR), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Controladoria-

geral da União (CGU), Conselho da Justiça Federal (CJF), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Departamento de Polícia Federal (DPF), Ministério Público Federal 

(MPF), Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

Receita Federal (RFB) e Tribunal de Contas da União (TCU). 
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PL nº 3.165/2015: Institui o Programa de Incentivo à Revelação de Informações de Interesse Público 

e dá outras providências. Aguarda parecer na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público da Câmara dos Deputados. 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1806152) 

 

PL nº 1.701/2011: Institui o Programa Federal de Recompensa e Combate à Corrupção, por meio do 

qual o informante que contribui para a elucidação de crime contra a Administração e Patrimônio 

públicos, bem como para a recuperação de valores e bens públicos desviados, recebe recompensa 

pecuniária. Após apensasão ao PL nº 3527/2015, que dispõe sobre o Cidadão Colaborador, a matéria 

está apta à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados. 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=510440)  

 

PLS nº 362/2015: Dispõe sobre medidas de proteção e de incentivo a trabalhadores que denunciem a 

prática de crime, ato de improbidade, violação de direitos trabalhistas ou qualquer outro ilícito 

verificado no âmbito da relação de trabalho. Aguarda designação de relator na Comissão de Assuntos 

Sociais do Senado Federal. (http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121791)   

 

Por fim, com relação à capacitação dos servidores públicos em relação ao tema, cabe ressaltar que  a 

questão de proteção ao denunciante foi incorporada aos cursos “Gestão e Prática em Ouvidorias” e 

“Práticas de Atendimento ao Cidadão em Ouvidoria”. Foram ofertadas, no período deste relatório, 16 

turmas presenciais em estados diferentes da Federação, com emissão de 590 certificados. 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

2. (a) Regular as condições, procedimentos e outros aspectos relacionados à divulgação pública, 

quando for o caso, das declarações das receitas, ativos e passivos, respeitados os princípios 

fundamentais do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. 

2. (b) Tipificar o delito de enriquecimento ilícito. 

2. (c) Otimizar os sistemas de análise do conteúdo das declarações de receitas, ativos e passivos, 

com o objetivo de que as mesmas sirvam também como uma ferramenta útil para a detecção e 

prevenção de conflitos de interesses e crimes, quando for o caso. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Em 2014, foi concluída a Ação 11 da ENCCLA, a qual visava “disseminar e aperfeiçoar os 

instrumentos e normativos de análise patrimonial de agentes públicos para fins de combate à 

corrupção e à lavagem de dinheiro”
3
. A ação debateu medidas para aperfeiçoar o sistema de análise 

patrimonial dos agentes públicos, a fim de coibir o enriquecimento ilícito, facilitando o 

monitoramento da evolução patrimonial.  

O grupo concluiu pelo desenvolvimento de um sistema de declaração próprio da Administração 

Pública, com importação em formato pesquisável, obrigatória a todos os servidores e empregados 

públicos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, além das empresas públicas e 

sociedades de economia mista, e capaz de importar dados da Declaração de Ajuste Anual da Receita 

Federal. Como forma de viabilizar a proposta, o grupo sugeriu inserir artigos relativos ao aspecto 

patrimonial de agentes públicos no projeto de Decreto, já em trâmite, que institui a Declaração de 

                                                           
3
 A ação foi coordenada pela CGU e pela CGM-SP e contou com a participação dos seguintes órgãos 

colaboradores: ADPF, AGU, AJUFE, ANAPE, ATRICON, CEF, COAF, CONCPC, DPF, FPCC-RS, GNCOC, 

Rede LAB, MD, MPF, MPS, INSS, PCSP, PGFN, RFB e TCU.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1806152
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=510440
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121791
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Integridade. Essa declaração consiste na reunião, em um único documento, das declarações de 

conflito de interesses e nepotismo. 

 

Sob o aspecto técnico, o desenvolvimento do sistema caberá à CGU, que será a repositora dos dados 

e principal cliente do sistema. Os demais órgãos poderão, a pedido, ter acesso às declarações dos seus 

servidores, previsão que já está contemplada atualmente na legislação em vigor. O projeto já se 

encontra em discussão em âmbito interno da CGU, diante de suas prioridades de desenvolvimento de 

TI e dos seus recursos disponíveis. 

 

O PLS nº 236/2012 (reforma doCódigo Penal), que aguarda designação de relatorna Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, tipifica, em seu Art. 277, o delito de 

enriquecimento ilícito, definido como “adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, utilizar ou 

usufruir de maneira não eventual os bens ou valores móveis ou imóveis, cujo valor seja incompatível 

com os rendimentos auferidos pelo funcionário público em razão de seu cargo ou por outro meio 

ilícito”. Os agentes públicos que incorrerem em tal crime poderão pegar penas de 1 até 5 anos de 

reclusão, mais o confisco dos bens. As penas ainda poderão ser aumentadas da metade a dois terços 

caso a propriedade ou a posse dos bens e valores seja atribuída fraudulentamente a terceiro. A 

tramitação do projeto de lei pode ser acompanhada em: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106404  

 

Ademais, o PL nº 5.586/05, ao qual foi apensado o PL nº 21/2011 e que se encontra pronto para 

apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados em regime de prioridade, acrescenta o Art. 317-A 

ao Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), tipificando o crime de enriquecimento ilícito quando o 

funcionário público possuir bens ou valores incompatíveis com sua renda, ou quando deles faça uso 

de tal modo que permita atribuir-lhe a propriedade. A tramitação do projeto de lei pode ser 

acompanhada diretamente no link: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=292771&ord=1  

 

Por fim, cabe citar a campanha, lançada pelo Ministério Público Federal em 2015, denominada “10 

Medidas contra a Corrupção”. Trata-se de uma iniciativa apartidária que prevê um conjunto de 

previdências legislativas para coibir delitos que envolvem o desvio de verbas públicas e os atos de 

improbidade administrativa. A campanha reúne 20 anteprojetos de lei que visam a regulamentar as 

dez medidas propostas, entre elas a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. 

 

A campanha é um convite à sociedade para defender as medidas, convocando o congresso para que 

encampe melhorias estruturais e sistêmicas para prevenir e reprimir a corrupção de modo austero.  

O manifesto atingiu mais de 1,5 milhão de assinaturas, que serão enviadas ao Congresso Nacional. É 

lá que deputados e senadores poderão ou não transformar o pacote contra a corrupção em lei 

(http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas). 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

4.2. (a) Continuar trabalhando com os Estados e municípios, bem como com os Poderes Judiciário e 

Legislativo, para que disponham de seus próprios regulamentos para a aplicação da Lei de Acesso e, 

principalmente, que desses regulamentos constem regras claras sobre as respectivas instâncias de 

recurso às recusas de acesso e de pedidos de desclassificação de informação. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106404
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=292771&ord=1
http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas
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Como reportado em relatórios anteriores, a CGU criou em 2013 o programa Brasil Transparente para 

auxiliar Estados e Municípios na implementação das medidas de transparência pública previstas na 

Lei de Acesso à Informação. A participação no Programa é voluntária e realizada mediante assinatura 

de Termo de Adesão entre a CGU e a autoridade máxima do ente público interessado. O Brasil 

Transparente é um impulso inicial oferecido a Estados e Municípios para auxiliá-los na 

implementação da LAI em sua região, mediante apoio técnico da CGU. Para tanto, o Programa 

abrange ações variadas, tais como: 

 

• Realização de seminários, cursos e treinamentos sobre transparência e acesso à informação, 

presenciais e virtuais, voltados a agentes públicos; 

 • Cessão, pela CGU, do código fonte do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-

SIC) e apoio técnico na implantação de sistema análogo no âmbito do ente federado; 

• Elaboração e distribuição de material técnico e orientativo sobre a Lei de Acesso à Informação e 

outros diplomas legais sobre transparência pública; 

• Promoção de campanhas e ações de disseminação da Lei de Acesso à Informação junto à sociedade; 

• Apoio ao desenvolvimento de Portais de Transparência na internet. 

 

Desde o lançamento do Brasil Transparente, em janeiro de 2013, até fevereiro de 2016, houve 1.577 

adesões, assim distribuídas: 

 

Regiões Total de Adesões % 

Norte 159 10% 

Nordeste 545 34% 

Sul  338 21% 

Sudeste 326 21% 

Centro-Oeste 200 13% 

*Adesões em âmbito nacional 9 1% 

 1.577  

 

Até o momento, os treinamentos presenciais alcançaram cerca de 70 Municípios e 1.500 agentes 

públicos estaduais e municipais. Além disso, foi lançado em 2015 o curso virtual “Regulamentação 

da LAI nos Municípios”, que tem o objetivo de oferecer orientações necessárias para a 

regulamentação da Lei em âmbito local. Cerca de 2.800 agentes públicos de entes federados e outros 

cidadãos participaram desse curso em 2015. 

 

Ainda com o objetivo de aprofundar o monitoramento da transparência pública e acompanhar as 

ações empreendidas por Estados e municípios no tocante ao direito de acesso à informação, a CGU 

criou em 2015 a Escala Brasil Transparente (EBT), uma metodologia de avaliação de transparência 

composta de 12 critérios que estão relacionados ao cumprimento de alguns dispositivos da Lei de 

Acesso pelos estados e municípios. 

 

Além de verificar se os Estados e municípios regulamentaram a LAI e alguns de seus dispositivos, a 

CGU buscou, através da aplicação da EBT, saber em que medida os Estados e municípios respondem 

efetivamente os pedidos de informação que são a eles direcionados em conformidade com o que foi 

solicitado e no prazo estipulado pela Lei de Acesso. Para isso, foram enviados quatro pedidos “testes” 

de informação para os entes públicos avaliados que tivessem um canal eletrônico destinado ao 

recebimento de pedidos. 
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Até o momento, a CGU realizou duas edições da EBT, todas em 2015. Os resultados da 1ª edição 

foram divulgados em maio e os da 2ª edição foram divulgados em dezembro. 

 

Na 1ª edição foram avaliados 519 entes federativos, sendo 465 municípios com até 50 mil habitantes, 

todas as 27 capitais, além dos 26 estados e o Distrito Federal. Já na 2ª edição da EBT, foram 

avaliados 1.613 entes federativos, sendo 1.559 municípios, todas as 27 capitais, os 26 estados e o 

Distrito Federal. É importante destacar que todos os municípios avaliados na 1ª edição também 

participaram da segunda avaliação da EBT, o que propiciou a comparação entre as notas.  

 

A partir das notas atribuídas, os Estados e Municípios passam a compor um ranking, divulgado no 

site da CGU, juntamente com outras informações sobre o programa e dados em formato aberto: 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente  

 

 

Os mapas abaixo ilustram o panorama de regulamentação da LAI pelos Estados e capitais na EBT 1 e 

na EBT 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBT 1 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente
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      Regulamentação da LAI localizada 

        

      Regulamentação da LAI não localizada 
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EBT 2 

 
      Regulamentação da LAI localizada 

        

      Regulamentação da LAI não localizada 

 

 

 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

5.1. Estabelecer uma legislação sobre assistência recíproca e continuar a negociar acordos 

bilaterais na matéria, bem como fazer parte de outros instrumentos internacionais pertinentes que 

facilitem tal assistência. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  
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O Brasil firmou e encontram-se em vigor acordos bilaterais de cooperação jurídica internacional em 

matéria penal com Canadá, China, Colômbia, Coréia do Sul, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, 

Honduras, Itália, México, Nigéria, Panamá, Peru, Portugal, Reino Unido, Suíça, Suriname e Ucrânia. 

Além disso, aguardam promulgação da Presidência da República acordos de cooperação em matéria 

penal com Alemanha, Líbano e Turquia e se encontram em tramitação no Congresso acordos também 

em matéria penal com a Bélgica e a Jordânia. 

 

 

 

 

B. SEGUNDA RODADA DE ANÁLISE: 

 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

1.1. (a) Regular, no âmbito dos três Poderes da União, os casos, condições e percentuais mínimos de 

servidores da carreira que deverão preencher os cargos em comissão. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS: 

 

Encontra-se com a relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal o 

Projeto de Lei do Senado nº 257/2014, que regulamenta o inciso V do Art. 37 da Constituição, para 

disciplinar os casos e as condições de preenchimento de cargos em comissão por servidores de 

carreira na administração pública federal e estabelecer que, no mínimo, 50% dos cargos em comissão 

de cada Poder ou órgão independente serão preenchidos por servidores de carreira do respectivo 

quadro de pessoal. A tramitação do projeto pode ser acompanhada em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118493  

 

Além disso, com relação ao provimento dos cargos em comissão na Administração Pública, é 

importante citar o Ato nº4 do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, de 18 de 

fevereiro de 2016, que institui Grupo de Trabalho voltado à realização de estudos e apresentação, ao 

Conselho, de propostas que possibilitem avanços e inovações visando à promoção da meritocracia 

quando do preenchimento de cargos de livro provimento em órgãos e entidades dos três Poderes e 

entes federativos. 

 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

1.2. (b) Dar continuidade aos programas de capacitação de funcionários públicos responsáveis pela 

licitação e contratação de obras, bens e serviços. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

No âmbito do Ministério da Justiça, agentes públicos são continuamente capacitados quanto ao tópico 

Fraude à Licitação, módulo constante do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro –PNLD. No ano de 2015, foram realizados 10 cursos 

do PNLD, com o total de 994 agentes capacitados. 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118493
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I. RECOMENDAÇÃO: 

 

1.2.4. Contemplar a implementação de sistemas adicionais de controle de licitações e contratos de 

obra pública de grande vulto por parte da cidadania, exigindo a realização de consultas públicas a 

respeito das condições que serão impostas em editais de licitações e facilitando e incentivando 

atividades de controle da execução do contrato por parte dos cidadãos. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS: 

 

Com o objetivo de incentivar as atividades de controle social por parte dos cidadãos e conscientizar 

sobre a importância da participação do cidadão no acompanhamento da gestão dos recursos públicos 

durante a execução das políticas públicas, a Controladoria-geral da União desenvolveu, em parceria 

com a Enap, o curso EaD “Controle Social”, oferencendo uma primeira aproximação com a 

sociedade, apresentando conceitos e sugerindo exercícios práticos. Foi incentivada a utilização da Lei 

de Acesso à Informação e a organização em grupos de interesse (sociedade civil organizada). Com 20 

horas de curso, a primeira turma foi oferecida em novembro de 2015 e a segunda teve início em 

fevereiro de 2016, contando, cada uma, com cerca de 2500 inscritos. Ao longo deste ano, há previsão 

para o lançamento de seis novas turmas.  

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

2. Adotar, através da autoridade correspondente, uma regulação integral sobre proteção de 

funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciem de boa-fé atos de corrupção, incluindo 

a proteção de sua identidade, em conformidade com a Constituição e com os princípios fundamentais 

do ordenamento jurídico brasileiro, a qual poderia incluir, entre outros, os seguintes aspectos: 

a) Medidas adicionais de proteção para os que denunciem de boa-fé atos de corrupção que possam 

estar ou não tipificados como delitos e que possam ser objeto de investigação judicial ou 

administrativa. 

b) Medidas adicionais de proteção que abarquem a proteção da integridade física do denunciante e 

de sua família, bem como a proteção de sua situação trabalhista, especialmente quando se trate de 

funcionário público que não seja detentor de estabilidade no serviço e quando os atos de corrupção 

possam envolver seu superior hierárquico ou seus companheiros de trabalho. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Favor referir-se às medidas reportadas na Recomendação 1.3 da Primeira Rodada. 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

3. Avaliar a necessidade de modificar o artigo 288 do Código Penal Brasileiro para estabelecer o 

mínimo de duas pessoas para a configuração do crime de formação de quadrilha ou bando. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  
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Conforme reportado em relatório passado, a aprovação da Lei nº 12.850/13 altera o tipo definido no 

Art. 288 do Código Penal para configurar a “associação criminosa”, passando a ter a seguinte 

redação: 

 

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: 

Pena –reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Parágrafo único. Apena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a 

participação de criança ou adolescente. 

 

Assim, embora não altere para o mínimo de duas pessoas, a nova redação coloca o mínimo de três 

indivíduos e redefine o tipo, além de prever o aumento na pena no caso de envolvimento de criança 

ou adolescente na associação criminosa. 

 

I. RECOMENDAÇÃO:  

 

4.1. Formular e implementar, quando seja o caso, programas de capacitação para os servidores 

públicos responsáveis pela aplicação dos sistemas, normas, medidas e mecanismos considerados 

neste relatório, com o objetivo de assegurar seu adequado conhecimento, gerenciamento e 

aplicação. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

No âmbito da Controladoria-geral da União, a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção 

organizou, ao longo de 2015, quatro edições do projeto “STPC Café”, que visa aproximar a CGU e 

seus servidores das discussões acadêmicas que envolvem temas relevantes ao trabalho do órgão. As 

edições de 2015 abordaram os seguintes temas: psicologia da corrupção, compras públicas, 

accountability e conflito de interesses e nepotismo. Ao compartilharem seus conhecimentos e 

experiência, profissionais e pesquisadores convidados contribuíram para a ampliação do debate 

interno acerca desses temas de interesse relevante para a Controladoria e as políticas de prevenção e 

combate à corrupção no Brasil. 

 

Além disso, a CGU vem investindo na capacitação de seus servidores quanto aos temas considerados 

neste relatório. Para o período, foram realizados os seguintes cursos: 

 

Cursos 
Data da 

realização 

Certificate in Ethics & Corporate Compliance – 1 servidor 
02/03 A 

02/11/2015 

Curso de Siafi Operacional - Execução Orçamentária e Financeira no 
Siafi – 1 servidor 

09/03 A 
20/03/2015 

Tesouro Gerencial – 3 servidores 07/04/2015 

4º Seminário Redes e-GOV para Adminstração Pública – 1 servidor 06 E 07/05/2015 

Novo Tesouro Gerencial - Sistemas de Consultas Financeiras do 
Governo – 1 servidor 

18/05 A 
20/05/2015 

Gestão da Conta Vinculada - Procedimentos para Operacionalização 
da Conta Vinculada Conforme a IN°2/2008 e Alterações – 1 servidor 

26 E 27/05/2015 

Fraud: Auditoria de Fraudes e Canal de Denúncias – 1 servidor 
18/05 A 

20/05/2015 
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Congresso de Sergurança da Informação, Auditoria e Governança TIC 
– CNASI – 3 servidores 

15 E 16/06/2015 

XXVII Curso de Contabilidade Pública – 1 servidor  
03/08 A 

14/08/2015 

Workshop  Governança, Controle Interno e Riscos – 1 servidor 16 E 17/07/2015 

Relatórios de Auditoria – 1 servidor 23 E 24/07/2015 

Curso de Capacitação em Segurança Institucional com 
Contrainteligência, Gestão de Riscos e Segurança de Dignitários – 1 
servidor 

10/08 A 
15/08/2015 

Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro – 1 servidor 
18/08 A 

12/09/2015 

Obras Públicas: Vícios mais Comuns que Impactam na Qualidade, no 
Prazo e no Custo dos Empreendimentos  - Saiba como Evitá-los ( 
Aspectos Polêmicos, Entendimentos do TCU e Boas Práticas – 1 
servidor 

17/08 A 
19/08/2015 

12ª Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de 
Contratações Públicas – 6 servidores 

14/09 A 
18/09/2015 

SCCE's Basic Compliance e Ethics Academy Brazil 2015 – 1 servidor 
24/08 A 

27/08/2015 

Administração Orçamentária e Financeira – Atualizado pelo Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 2 servidores 

28 E 29/09/2015 

36ª Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI – 7 
servidores 

18/10 A 
21/10/2015 

XX Congresso Internacional del Clad sobre la Reforma del Estado e de 
la Administración Pública – 1 servidor 

10/11 A 
13/11/2015 

Certified Compliance and Ethics Professional- International (CCEP-I) 
Examination – 1 servidor 

02/03 A 
02/11/2015 

Certified Information Systems Auditor (CISA) – 4 servidores   

Encontro Técnico Nacional de Auditoria e Obras Públicas ENAOP 2015 
– 4 servidores 

15 E 16/10/2015 

Licitações e Contratos com base no RDC - Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – 2 servidores 

16/11 A 
27/11/2015 

9° Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção na Administração Pública 
– 11 servidores 

12 E 13/11/2015 

Sanções Administrativas nas Contratações Públicas e a 
Responsabilidade dos Agentes Públicos na Visão do Tribunal de 
Contas da União – 3 servidores 

03 E 04/12/2015 

Congresso Latino Americano de Auditoria Interno – CLAI2015 – 1 
servidor 

18/10 A 
20/10/2015 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público e seus Procedimentos 
Contábeis Patrimoniais (Visão geral da CASP e PCASP – 7 servidores 

14/12 A 
16/12/2015 

 

 

Já no âmbito do Ministério Público, a ESMPU (Escola Superior do Ministério Público da União) tem 

realizado todos os anos cursos de capacitação voltados à atividade de investigação e repressão de 

infrações criminais e cíveis da competência da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à 

Corrupção, sendo recomendado aos membros atuantes na área a frequência em tais cursos para 

aprimoramento e troca de experiências. Também é importante o incentivo à capacitação para os 

servidores que auxiliam no tema, uma vez que também são abertas turmas para esse público-alvo. Ao 

longo do período de cobertura deste relatório, foram realizados os seguintes cursos pela Escola: 
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Cursos Data da realização Público-alvo 

A lei anticorrupção empresarial e outros 

temas de compliance 

1º a 3 de junho de 2015 membros 

Aspectos processuais e penais dos crimes 

de prefeito, previdenciário e de licitações 

24 de junho a 12 de agosto de 2015 membros e 

servidores 

Proatividade na investigação extrajudicial 1º a 3 de junho de 2015 membros e 

servidores 

Colaboração premiada, proteção de 

testemunhas e do réu colaborador 

24 a 26 de junho de 2015 membros 

Atualização em Direito Penal 11 a 19 de junho de 2015 membros 

Licitações e contratações de obras e 

serviços de engenharia: fiscalização de 

obras 

27 de julho a 11 de setembro de 

2015 

servidores 

Medidas cautelares reais no Processo 

Penal 

08 a 10 de julho de 2015 membros 

Técnicas de investigação criminal e 

perícias 

22 a 24 de julho de 2015 membros 

Teoria da prova no enfrentamento à 

macrocriminalidade - Teoria da 

argumentação jurídica e valoração dos 

indícios (Turma 2) 

14 a 16 de julho de 2015 membros 

Medidas cautelares extravagantes 18 a 20 de agosto de 2015 membros e 

servidores 

Fraudes em licitações, contratos de 

serviços e obras públicas 

10 de setembro a 29 de outubro de 

2015 

servidores 

Cooperação internacional e recuperação 

de ativos 

30 de setembro a 02 de outubro de 

2015 

membros 

Técnicas de detecção e prevenção de 

fraudes 

09 a 11 de setembro de 2015 membros 

Curso prático de enfrentamento à 

improbidade administrativa 

09 a 11 de setembro de 2015 membros 

 

Por fim, cabe citar novamente o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro –PNLD, do Ministério da Justiça. Com palestras ministradas por 

participantes da ENCCLA e público-alvo formado por servidores dos órgãos parceiros nos estados, 

além dos congêneres locais, como Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, auditores da Fazenda 

Estadual, Defensoria Pública e sociedade civil, o PNLD tem por objetivo, além da difusão de 

conhecimentos, a troca de experiências e a maior integração entre os diferentes agentes e setores 

atuantes no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. No ano de 2015, foram realizados 10 

cursos do PNLD, com o total de 994 agentes capacitados. 
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C. TERCEIRA RODADA DE ANÁLISE: 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

1. (a) Considerar a aprovação das medidas que julgue apropriadas para facilitar às autoridades 

competentes a detecção de somas pagas por corrupção, caso se pretenda utilizá-las para a obtenção 

de tratamento tributário favorável, como as seguintes: 

i. Continuar a elaborar manuais, guias ou diretrizes que as orientem quanto à maneira por que deva 

ser efetuada a revisão dos trâmites relacionados com a outorga de tratamento tributário favorável, 

para que possam assegurar-se de que reúnem os requisitos estabelecidos, verificar a veracidade da 

informação neles prestada e constatar a origem da despesa ou pagamento em que se fundamentem. 

ii. Continuar a utilizar programas informáticos que facilitem a consulta de dados ou o cruzamento de 

informações, quando o exija o cumprimento da função. 

iii. Continuar a fortalecer os mecanismos de coordenação institucional que lhes possibilitem obter, 

oportunamente, a colaboração que necessitem de outras autoridades, em aspectos como certificados 

de autenticidade dos documentos incluídos nos trâmites relacionados com a outorga de tratamento 

tributário favorável. 

iv. Continuar a desenvolver programas de capacitação formulados especificamente para alertar 

sobre as modalidades utilizadas para encobrir pagamentos por corrupção e instruí-las sobre a 

maneira de detectar esses pagamentos nos trâmites relacionados com a outorga de tratamento 

tributário favorável. 

v. Continuar a desenvolver canais de comunicação que lhes possibilitem levar, oportunamente, ao 

conhecimento daqueles que detenham competência nos trâmites relacionados com a outorga de 

tratamento tributário favorável as anomalias que detectem ou qualquer irregularidade que possa 

influenciar a decisão. 

1. (b) Selecionar e desenvolver, por meio das autoridades fiscais competentes nessa área, 

procedimentos e indicadores, quando seja adequado e quando ainda não existam, para analisar os 

resultados objetivos obtidos na matéria e para verificar o acompanhamento das recomendações 

formuladas nesse relatório que com ela guardem relação. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Conforme reportado no passado, é importante esclarecer que, como regra geral, não haverá registro 

explícito de suborno na escrituração de contribuintes, visto que tais despesas são indedutíveis e tal 

conduta é crime. Na prática, uma empresa que pague suborno o registraria como despesas de outra 

natureza na tentativa de ludibriar a fiscalização. Os auditores são treinados a fiscalizar e encontrar 

todo tipo de despesas indedutíveis, inclusive estas. Não há orientação ou regra de auditoria 

específica.  

 

A Receita Federal do Brasil utiliza intensivamente sistemas informatizados para consulta e 

cruzamento de dados na seleção e análise de contribuintes. 

 

A RFB é o órgão responsável pela fiscalização, no âmbito tributário e aduaneiro, de contribuintes 

com tratamento tributário favorável ou incentivos fiscais. Como regra, as condições para a concessão 

de tratamento tributário favorável, quando realizadas por outros órgãos, são objetivas e deixam claro 

os contribuintes efetivamente contemplados com tal tratamento. 
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A RFB possui um Programa de Educação Corporativa, que tem como objetivo desenvolver 

competências alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição, por meio de educação continuada de 

seus servidores. Entre 2007 e 2015 o percentual de servidores capacitados, sem repetições, aumentou 

de 63,45% para 71,27%. Em 2015, foram 18.206 servidores capacitados e mais de R$ 14 milhões 

investidos.  

 

Merece destaque o programa de treinamentos em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - 

PCLD que já treinou, desde 2003, quase 5.000 servidores. O programa inclui a conscientização 

quanto a diversos tratados e convenções internacionais relacionadas ao combate à lavagem de 

dinheiro, corrupção e financiamento do terrorismo. 

 

Além do tradicional treinamento presencial, foi homologado em 2013 o treinamento em PCLD, 

modalidade Ensino a Distância, mecanismo que vem permitindo o aumento da capacidade da RFB de 

transmitir a seus servidores o conhecimento básico necessário para que atuem na luta contra tal crime 

e delitos conexos. Desde então, foram capacitados 200 servidores por esta modalidade. 

 

Se a RFB identificar, no curso de uma fiscalização, irregularidades que possam afetar o tratamento 

tributário favorável concedido a um contribuinte, existe a possibilidade de comunicação aos órgãos 

competentes, contanto que seja respeitado o sigilo fiscal. 

 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

2. (a) Continuar a adotar, conforme seu ordenamento jurídico, pelos meios que julgue apropriados, 

as medidas pertinentes para que o “sigilo profissional” não seja um obstáculo para que os 

profissionais contábeis possam levar ao conhecimento das autoridades competentes os atos de 

corrupção detectados na execução de seu trabalho. 

2. (b) Continuar a realizar campanhas de conscientização e de promoção da integridade, destinadas 

ao setor privado, e continuar a adotar medidas como a elaboração de manuais e guias, que orientem 

as empresas sobre as boas práticas que devam ser implementadas para prevenir a corrupção. 

2. (c) Realizar campanhas de conscientização dirigidas às pessoas responsáveis por anotar os 

registros contábeis, respondendo por sua exatidão, sobre a importância de observar as normas 

expedidas para garantir a veracidade desses registros e as consequências de sua violação, bem como 

implementar programas de capacitação formulados especificamente para instruir os que 

desenvolvam trabalho de controle interno nas sociedades mercantis e outros tipos de associações, 

obrigadas a manter registros contábeis, sobre a maneira de detectar, por seu intermédio, atos de 

corrupção. 

2. (d) Considerar a adoção das medidas que julgue adequadas para possibilitar que os órgãos ou 

instâncias encarregados de prevenir ou investigar o descumprimento das medidas destinadas a 

garantir a exatidão dos registros contábeis, detectem somas pagas por corrupção ocultadas por meio 

desses registros, como as seguintes: 

i. Técnicas de investigação, como o acompanhamento de pagamentos, o cruzamento de informações 

e de contas e os pedidos de informação a entidades financeiras, com o objetivo de estabelecer a 

ocorrência desses pagamentos. 

ii. Manuais, guias ou diretrizes que orientem os órgãos ou instâncias de controle, que deles ainda 

não disponham, sobre a maneira por que deve ser feito o exame dos registros contábeis, com vistas a 

detectar somas pagas por corrupção. 

iii. Continuar a utilizar programas informáticos, que possibilitem fácil acesso às informações 
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necessárias para verificar a veracidade dos registros contábeis e dos comprovantes em que se 

fundamentem. 

iv. Mecanismos de coordenação institucional, que possibilitem a esses órgãos ou instâncias obter, de 

maneira fácil e oportuna, de outras instituições ou autoridades, a colaboração de que necessitem 

para verificar a veracidade dos registros contábeis e dos comprovantes em que se fundamentem, ou 

estabelecer sua autenticidade. 

v. Continuar a realizar programas de capacitação para os funcionários, formulados especificamente 

para alertá-los sobre as modalidades utilizadas para encobrir, por meio desses registros contábeis, 

pagamentos por corrupção, bem como instrui-los sobre a maneira de detectá-los. 

2. (e) Selecionar e desenvolver, por meio dos órgãos ou instâncias encarregados de prevenir ou 

investigar a violação das medidas destinadas a garantir a exatidão dos registros contábeis e de zelar 

por que as sociedades mercantis e outros tipos de associações, obrigadas a estabelecer controles 

contábeis internos, o façam na devida forma, procedimentos e indicadores, quando seja adequado e 

quando ainda não existam, para analisar os resultados objetivos alcançados nessa área, e para 

verificar o acompanhamento das recomendações formuladas neste relatório. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Em complemento ao relatório para a XXIII Reunião, cumpre ressaltar a aprovação das Resoluções 

COAF nº 24 e 25, em janeiro de 2013. A Resolução 24 dispõe sobre as obrigações preventivas 

antilavagem a serem adotadas por profissionais que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de 

assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência. A Resolução 25 dispõe 

sobre as mesmas obrigações a serem observadas pelas pessoas físicas ou jurídicas que comercializem 

bens de luxo ou de alto valor ou intermedeiem a sua comercialização. 

 

Além disso, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) editou, em 

dezembro de 2014, a Instrução nº 18, que estabelece orientações e procedimentos a serem adotados 

pelas entidades fechadas de previdência complementar. A Secretaria de Acompanhamento 

Econômico do Ministério da Fazenda editou, em novembro de 2013, a Portaria nº 537, que estabelece 

os mesmos procedimentos a serem adotados por sociedades que distribuam dinheiro ou bens 

mediante exploração de loterias. O Conselho Federal de Economia também editou, no mesmo 

período, sua Resolução nº 1902, estabelecendo os mesmos procedimentos a serem observados pelas  

pessoas físicas e das pessoas jurídicas que exploram atividade de economia e finanças. O 

Departamento de Registro Empresarial e Integração também editou a Instrução Normativa nº 24 que 

estabelece os procedimentos a serem adotados no âmbito das Juntas Comerciais. Todas essas normas 

podem ser encontradas no site do COAF (www.coaf.fazenda.gov.br). 

 

Com relação às campanhas de conscientização e promoção da integridade destinadas ao setor 

privado, a Controladoria-geral da União vem trabalhando de modo a encorajar a adoção de sistemas 

efetivos de controle interno e programas de compliance, fornecendo orientações ao setor privado 

sobre a sua responsabilidade na prevenção e combate à corrupção e sobre os dispositivos da Lei nº 

12.846/13 (Lei Anticorrupção) e seu decreto implementador. 

 

Dentre essas medidas encontra-se a reformulação do Pró-Ética, programa desenvolvido pela CGU em 

2010, em parceria com o Instituto Ethos, com o objetivo de dar publicidade às empresas 

voluntariamente engajadas com a ética e a integridade nos negócios. O Pró-Ética foi repensado de 

modo a incorporar as lições aprendidas nos cinco anos de programa, bem como adaptá-lo à Lei 

Anticorrupção, em vigor desde 2014. Assim, em 7 de maio de 2015 o Pró-Ética 2015 foi lançado 

http://www.coaf.fazenda.gov.br/
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oficialmente, compreendendo um processo de avaliação mais amplo, focado em análise de risco das 

empresas mais individualizada. O Pró-Ética agora passa a compor uma lista anual, no lugar de um 

Cadastro (como era no passado), e os esforços são concentrados em um calendário de um ano, com a 

condução de um evento público ao final para anunciar as empresas aprovadas. Ainda, uma publicação 

anual conclui o processo, dando reconhecimento às melhores práticas reportadas. 

 

Assim, o novo Pró-Ética apresenta novos benefícios para a empresa, tais como o reconhecimento 

público do seu comprometimento com a prevenção e o combate à corrupção, a publicidade positiva 

advinda da aprovação na lista anual e a avaliação integral e detalhada do seu programa de 

integridade, com sugestões de aprimoramento. No site da CGU, há seção específica para o Pró-Ética 

(http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/setor-privado/empresa-pro-etica), contendo 

informações sobre o programa e os resultados passados.  

 

A edição 2015 do Pró-Ética contou com a participação de 97 empresas de todos os portes e de 

diversos ramos de atuação. Das 97 empresas inscritas, 56 enviaram o questionário de avaliação 

devidamente preenchido e no prazo estipulado. Após o processo de avaliação, 19 empresas foram 

aprovadas e reconhecidas como Empresa Pró-Ética 2015, anunciadas na Segunda Conferência Lei da 

Empresa Limpa – evento organizado pela CGU, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro (Firjan), que contou com a presença de 253 participantes, dentre eles servidores 

públicos responsáveis pela investigação e condução de processos de responsabilização das pessoas 

jurídicas e representantes de empresas dos mais diversos setores, inclindo empresas estatais. O evento 

tem por objetivo divulgar e debater a Lei nº 12.846/13, incluindo seus desavios de implementação, 

acordos de leniência, métodos de cálculo das multas, entre outros. 

 

Além da reformulação do Pró-Ética e da segunda Conferência Lei da Empresa Limpa, a CGU vem 

trabalhando junto ao setor privado na elaboração de manuais e guias orientativos para as empresas 

sobre as boas práticas que devam ser implementadas para prevenir a corrupção. Ao longo de 2015, 

foram lançadas importantes publicações nesse sentido: 

 

- “Empresas Brasileiras no Exterior”: Em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), foi lançada a cartilha “Empresas Brasileiras no Exterior 

– Relacionamento com a Administração Pública Estrangeira”. O documento esclarece os principais 

aspectos legais relacionados ao oferecimento de vantagem indevida a agentes públicos estrangeiros, 

além de apresentar diretrizes para as políticas de hospitalidade, brindes e presentes. A cartilha está 

disponível em: http://arq.apexbrasil.com.br/portal/cartilha_anticorrupcao.pdf  

 

- “Programa de Integridade – Diretrizes para Empresas Privadas”: O conteúdo desta publicação 

tem por objetivo esclarecer o conceito de Programa de Integridade, em consonância com a Lei nº 

12.846/2013 e suas regulamentações, e apresentar diretrizes que possam auxiliar as empresas a 

construir ou aperfeiçoar Programa dessa natureza. Está disponível em: 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-

para-empresas-privadas.pdf. Também estão disponíveis, no site da CGU, versões em inglês e em 

espanhol da publicação. 

 

- “Guia de Implementação de Programas de Integridade nas Empresas Estatais”: Publicação 

também voltada ao esclarecimento do conceito de Programas de Integridade, mas voltada 

exclusivamente para as empresas estatais, levando em consideração as suas peculiaridades. É um guia 

orientativo para a gestão do tema dentro das estatais federais, servindo de apoio a uma maior 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/setor-privado/empresa-pro-etica
http://arq.apexbrasil.com.br/portal/cartilha_anticorrupcao.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
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compreensão sobre parâmetros, terminologias, papéis e responsabilidades referentes ao Programa de 

Integridade previsto na Lei 12.846/13 e normativos correlatos. Está disponível em: 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-empresas-

estatais.pdf  

 

- “Integridade para Pequenos Negócios”: Fruto de parceria firmada entre a CGU e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), essa cartilha tem como objetivo orientar 

o pequeno empreendedor sobre a importância da integridade nas relações comerciais, além de 

apresentar sugestões de medidas que podem ser adotadas para estruturar um programa de integridade 

nas micro e pequenas empresas. A cartilha está disponível em: 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/integridade-para-pequenos-

negocios.pdf  

 

É interessante mencionar, ainda, que a parceria acima citada, entre a CGU e o Sebrae, foi firmada em 

dezembro de 2014 com a finalidade de encorajar as micro e pequenas empresas a desenvolver 

programas de compliance e estratégias de prevenção e combate à corrupção. Além da cartilha 

publicada, o Plano de Trabalho firmado estabelece um cronograma de cursos de capacitação de micro 

e pequenos empresários e gestores públicos locais de todo o País.  

 

Já com relação à adoção de medidas que possibilitem aos órgãos responsáveis pela prevenção e 

investigação do cumprimento de medidas para garantir a exatidão dos registros contábeis, incluindo 

técnicas de investigação, manuais, guias e capacitação, é importante esclarecer que a Administração 

Tributária, por intermédio de seus Auditores, requisita diretamente às instituições financeiras os 

dados bancários do contribuinte no curso de uma ação fiscal (Decreto 3.724/2001). O texto legal 

encontra-se no seguinte endereço: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3724.htm. É 

importante destacar que, há anos, essa possibilidade de requisição direta pela administração tributária 

vinha sendo questionada em diversos processos e instâncias do judiciário, com alegação de violação 

de sigilo bancário. Em fevereiro deste ano o Supremo Tribunal Federal decidiu, em um caso 

considerado de repercussão geral (ou seja, com aplicação imediata a todos os casos idênticos em 

instâncias inferiores), que não há violação de sigilo nesses casos, mantendo a prerrogativa da 

administração tributária. 

 

A RFB possui uma área de investigação administrativa preparada para identificar e apurar qualquer 

tipo de suspeita de ilícito tributário ou aduaneiro. No período de 2008 a 2015 essa equipe participou 

de 194 operações de impacto realizadas em conjunto com diversos órgãos de investigação e 

persecução criminal, como Polícia Federal e Ministério Público Federal. Dessas, 42 operações 

incluíram o combate à corrupção dentro do território brasileiro. No total, as ações envolveram a 

execução de 4.239 mandados de busca e apreensão e a realização de 1.370 prisões. 

 

A RFB edita manuais, guias e diretrizes de fiscalização dentro sua área de atuação. No entanto, não 

tem competência para editar tais atos para outros órgãos que eventualmente examinem registros 

contábeis. Adicionalmente, o Manual de Sensibilização dos Inspetores Tributários para o fenômeno 

da corrupção da OCDE foi disponibilizado a todos os servidores por meio da intranet da RFB. 

 

Com relação à utilização de programas informáticos, um destaque a ser reportado é o Sistema Público 

de Escrituração Digital (Sped). Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sped 

constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. 

 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-empresas-estatais.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-empresas-estatais.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/integridade-para-pequenos-negocios.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/integridade-para-pequenos-negocios.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3724.htm
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De modo geral, consiste na modernização do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas 

pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da 

certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade 

jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital. 

 

Iniciou-se com três grandes projetos: Escrituração Contábil Digital, Escrituração Fiscal Digital e a 

NF-e - Ambiente Nacional. Atualmente está em produção o projeto EFD-Contribuições. E em estudo: 

e-Lalur, EFD-Social e a Central de Balanços. 

Representa uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas três esferas governamentais: 

federal, estadual e municipal. 

 

Mantém parceria com 20 instituições, entre órgãos públicos, conselhos de classe, associações e 

entidades civis, na construção conjunta do projeto. 

 

Possibilita, com as parcerias fisco-empresas, planejamento e identificação de soluções antecipadas no 

cumprimento das obrigações acessórias, em face às exigências a serem requeridas pelas 

administrações tributárias. 

 

Faz com que a efetiva participação dos contribuintes na definição dos meios de atendimento às 

obrigações tributárias acessórias exigidas pela legislação tributária contribua para aprimorar esses 

mecanismos e confira a esses instrumentos maior grau de legitimidade social. 

 

Estabelece um novo tipo de relacionamento, baseado na transparência mútua, com reflexos positivos 

para toda a sociedade. 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

3. Adotar as medidas pertinentes para que possam ser aplicadas as penalidades cabíveis, com 

sujeição a sua Constituição e aos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, às empresas 

domiciliadas em seu território, que incorram na conduta descrita no Artigo VIII da Convenção, 

independentemente das penalidades que sejam aplicáveis às pessoas a elas vinculadas, que se 

envolvam na prática dos atos que configurem essa conduta. 

Continuar a dispensar atenção à detecção, investigação e sanção de casos de suborno transnacional, 

buscando fortalecer a capacidade dos órgãos ou instâncias encarregados de investigar ou julgar o 

crime de suborno transnacional, bem como de solicitar ou prestar a assistência e a cooperação 

dispostas na Convenção, que a ele se relacionem. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Conforme reportado nos dois últimos relatórios, o Brasil aprovou a Lei nº 12.846/13 (Lei 

Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm). O Art. 5º da Lei 

estabelece o rol de atos lesivos que podem ensejar a responsabilidade da pessoa jurídica, e os Arts. 6º 

e 19 apresentam as sanções aplicáveis nas esferas administrativa e civil respectivamente. 

 

A fim de regulamentar alguns dispositivos da Lei Anticorrupção, estabelecendo princípios relevantes 

e esclarecendo alguns de seus aspectos relevantes , de modo a aprimorar a sua aplicação, foi editado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm). O decreto 

regulamenta os principais isntitutos estabelecidos na Lei, como o PAR – Processo Administrativo de 

Responsabilização (Arts. 2º a 14), a dosimetria das multas a serem aplicadas (Arts. 17 a 23) e os 

parâmetros de avaliação da efetividade dos programas de compliance, a serem analisados no âmbito 

de um acordo de leniência (Arts. 41 e 42).   

 

Em 18 de dezembro de 2015, com o objetivo de tornar mais claras as regras estabelecidas pela Lei 

Anticorrupção no que se refere aos acordos de leniência, foi editada a Medida Provisória nº 705 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv703.htm). Antes da MP, apenas 

a primeira empresa poderia celebrar acordo, gozando da isenção de pena de até 2/3 na multa 

esperada, além de deixar de receber as sanções de publicação da decisão condenatória e de proibição 

de receber incentivos ou empréstimos de órgãos públicos. Com a alteração, a administração poderá 

celebrar acordo de leniência com mais de uma empresa, criando uma estrutura de incentivos mais 

adequada para a adesão a esse tipo de acordo e alinhando o programa de leniência do Brasil ao 

existente em outras partes do mundo.  

 

A Medida Provisória também altera o momento em que a CGU dá conhecimento ao Ministério 

Público da existência de um processo administrativo de responsabilização, que passa a ser a partir da 

sua instauração (e não mais após a conclusão do processo). A MP também autoriza a participação do 

Ministério Público e da Advocacia-geral da União nas negociações de acordos de leniência, a serem 

celebrados pelos órgãos de controle interno – antes, tal competência era da autoridade máxima de 

cada órgão lesado. Além disso, a partir da MP 703, o acordo de leniência passa a poder isentar a 

pessoa jurídica das sanções restritivas ao direito de licitar e contratar previstas na Lei nº 8.666/93.  

 

Assim, a MP nº 703 foi editada com o intuito de aprimorar o instituto dos acordos de leniência 

previsto na Lei Anticorrupção, de modo a torna-lo mais efetivo e claro, conferindo maior segurança 

jurídica. As novas regras viabilizam o ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos atos ilícitos, a 

aplicação de sanções contra a pessoa jurídica e a continuidade da atividade empresarial, condicionada 

à implementação de um rigoroso programa de integridade. 

 

Já no tocante aos esforços de detecção, investigação e sanção de casos de suborno transnacional, o 

Brasil já reportou ao Grupo de Trabalho contra o Suborno da OCDE o primeiro caso de denúncia 

apresentada pelo Ministério Público Federal, em agosto de 2014. Nove acusados, funcionários de 

empresa brasileira, foram indiciados por ato de corrupção em transação comercial internacional, com 

pena de até oito anos de prisão, e lavagem de dinheiro.   

 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

4. Tipificar como delito, com sujeição a sua Constituição e aos princípios fundamentais de seu 

ordenamento jurídico, a conduta de enriquecimento ilícito disposta no artigo IX da Convenção. 

Selecionar e desenvolver, por meio dos órgãos ou instâncias que venham a estar encarregados de 

investigar ou julgar o crime de enriquecimento ilícito, bem como dos encarregados de solicitar ou 

prestar a assistência e a cooperação dispostas na Convenção, que a ele se refiram, procedimentos e 

indicadores, quando seja adequado e quando ainda não existam, para analisar os resultados 

objetivos obtidos na matéria e para verificar o acompanhamento das recomendações formuladas 

neste relatório, com ela relacionadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv703.htm
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II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Com relação às iniciativas legislativas destinadas à tipificação do enriquecimento ilícito, favor 

referir-se à recomendação 2(b) da Primeira Rodada. 

 

 

I. RECOMENDAÇÃO: 

 

6. Desenvolver procedimentos e indicadores, quando seja adequado e quando ainda não existam,que 

possibilitem prestar informação sobre a utilização da Convenção Interamericana contra a 

Corrupção como base jurídica para os pedidos de extradição formulados a outros Estados Partes, e 

para fundamentar as decisões relativas às que lhe tenham sido formuladas por esses Estados. 

Considerar a utilização da Convenção Interamericana contra a Corrupção para os propósitos de 

extradição em casos de corrupção, o que poderia consistir, entre outras medidas, na implementação 

de programas de capacitação sobre as possibilidades de aplicação por ela oferecidas, concebidos 

especificamente para as autoridades administrativas e judiciais competentes nessa matéria. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS: 

 

Não há registros de casos que tenham tramitado com base na Convenção Interamericana contra a 

Corrupção, mas os procedimentos junto ao Ministério da Justiça serão modificados para também 

incluí-la como fundamento para as futuras demandas.  

 

 

D. QUARTA RODADA DE ANÁLISE: 

 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

I. RECOMENDAÇÕES:  

 

Instalar a Comissão de Coordenação de Controle Interno e divulgar informações sobre os resultados 

de suas reuniões e outras atividades por meio da Internet. 

 

Manter permanentemente atualizada a página eletrônica do Conselho de Transparência e Combate à 

Corrupção, garantindo a publicação das agendas e atas das reuniões realizadas. 

 

Fortalecer a CGU, garantindo-lhe os recursos financeiros e humanos necessários ao adequado 

cumprimento de suas funções, inclusive buscando implementar um plano de retenção de 

funcionários. 

 

Considerar a possibilidade de estabelecer uma norma jurídica que disponha princípios e diretrizes 

gerais para as atividades da OGU e das unidades de ouvidoria dos órgãos do Poder Executivo 

Federal. 

 

Publicar e divulgar o manual de rotinas e procedimentos da OGU. 

 

Estabelecer canais institucionais de cooperação e coordenação das atividades da CGU e das da CEP. 
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Aprimorar as informações estatísticas relativas às investigações disciplinares iniciadas pela 

Corregedoria-Geral da União, que possibilitem estabelecer quantas tiveram a execução das sanções 

de demissão comprometidas pela prescrição. 

 

Considerar a possibilidade de efetuar os ajustes necessários à legislação a fim de ampliar os efeitos da 

declaração de inidoneidade, de maneira que a pessoa punida continue proibida, por um prazo 

razoável, de licitar, contratar e manter contratos com a Administração Pública, nos três Poderes e em 

todas as esferas de governo, e de tornar obrigatória a alimentação do “Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas” e sua observância. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS:  

 

Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI) 

 

A Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI) é órgão colegiado de função consultiva do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Foi instituída pelo Art. 23 da Lei nº 10.180, 

de 6 de fevereiro de 2001, com a finalidade de efetuar análises, formular propostas e sugerir 

procedimentos para avaliação e aperfeiçoamento do controle interno no âmbito do Governo Federal. 

A instalação da CCCI se deu em 10 de setembro de 2014, em reunião específica para esse fim, 

realizada no auditório do edifício-sede da Controladoria-Geral da União. Na ocasião, foi apresentada 

proposta de Regimento Interno e diversos temas foram debatidos, como os benefícios da atuação do 

Controle Interno e a interlocução entre Controle Interno e gestores. A ata dessa reunião pode ser 

acessada em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/comissao-de-coordenacao-de-

controle-interno-ccci/documentos-de-reunioes  

 

Assim, após a instalação da CCCI, com proposta de atuação permanente, foi desenvolvida página 

específica da Comissão no site da CGU na Internet. Nessa página, podem ser consultadas a 

composição da CCCI, as suas competências, as atas de reuniões e documentos relevantes, bem como 

as deliberações da Comissão, com o teor das suas instruções e decisões. A página da Comissão de 

Coordenação de Controle Interno pode ser acessada por meio do site da CGU, no link: 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/comissao-de-coordenacao-de-controle-

interno-ccci  

 

Conselho de Transparência e Combate à Corrupção 

Já o Conselho de Transparência e Combate à Corrupção é órgão colegiado e consultivo vinculado à 

CGU e tem como finalidade sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de 

controle e incremento da transparência, além de planejar estratégias de combate à corrupção e à 

impunidade. No site da CGU na Internet, há espaço dedicado ao Conselho (acessível no link: 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/conselho-da-transparencia), constantemente 

atualizado pela Controladoria, incluindo os seus integrantes, normativos e publicações. 

Em http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/conselho-da-transparencia/documentos-de-

reunioes, podem ser consultadas as pautas e atas atualizadas das reuniões, incluindo os últimos Atos e 

Manifestações do Conselho. Com relação às atas, salienta-se que a dinâmica de aprovação se dá na 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/comissao-de-coordenacao-de-controle-interno-ccci/documentos-de-reunioes
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/comissao-de-coordenacao-de-controle-interno-ccci/documentos-de-reunioes
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/comissao-de-coordenacao-de-controle-interno-ccci
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/comissao-de-coordenacao-de-controle-interno-ccci
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/conselho-da-transparencia
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/conselho-da-transparencia/documentos-de-reunioes
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/conselho-da-transparencia/documentos-de-reunioes
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reunião subsequente, o que faz com que não seja tempestiva a sua publicação, a qual se dá após a 

aprovação pelos membros do Conselho.  

Princípios e diretrizes gerais para as atividades da OGU e das unidades de ouvidoria dos órgãos do 

Poder Executivo Federal 

A Ouvidoria-geral da União (OGU), com o objetivo de promover a atuação integrada e sistêmica das 

ouvidorias do Poder Executivo federal e de qualificar a prestação de serviços públicos e o 

atendimento aos cidadãos, editou a Instrução Normativa nº 1 da OGU, em 5 de novembro de 2014 

(disponível em: www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-ogu-01-

2014.pdf/view).  Assim, buscou-se regulamentar essa importante atividade, fortalecendo e efetivando 

o papel das ouvidorias como canais de denúncia e manifestação cidadã. A partir da IN, é possível 

trabalhar em rede de forma mais eficaz, dando mais segurança para oferecer respostas intermediárias 

e conclusivas ao cidadão. 

A IN nº1 da OGU, dentre outros, define o que constitui uma ouvidoria pública federal, estabelecendo 

os seus princípios de atuação e as suas diretrizes centrais, quais sejam: (Art. 2º) 

I - agir com presteza e imparcialidade;  

II - colaborar com a integração das ouvidorias;  

III - zelar pela autonomia das ouvidorias;  

IV - consolidar a participação social como método de governo; e  

V - contribuir para a efetividade das políticas e dos serviços públicos. 

A IN estabelece prazos para resposta aos diferentes tipos de manifestação recebidas pelas ouvidorias 

públicas federais.  

Além disso, em dezembro de 2014, a OGU também lançou o Sistema de Ouvidorias do Poder 

Executivo Federal (e-Ouv), canal informatizado para a entrada e o tratamento de manifestações, nos 

moldes do Sistema Eletrônico de Acesso à Informação da Administração Federal (e-SIC). O sistema 

(que pode ser acessado em: https://sistema.ouvidorias.gov.br/) permite que seja feita denúncia, 

reclamação, solicitação, sugestão ou elogio aos órgãos do Executivo Federal, além de possibilitar 

consulta ao andamento dessas manifestações.  

Cooperação e coordenação das atividades da CGU e das da CEP 

Conforme reportado na Recomendação 1.1 da Primeira Rodada, a Lei de Conflito de Interesses 

estabelece competências específicas para a Controladoria-geral da União e a Comissão de Ética 

Pública quanto à apuração da existência de conflito de interesses na atuação dos agentes públicos do 

Executivo Federal. Assim, a CGU e a CEP vêm atuando de maneira coordenada, a fim de harmonizar 

os diferentes entendimentos quanto às consultas de conflito de interesses e pedidos de autorização 

para exercício de atividade privada, dentro do âmbito de competência de cada um dos dois órgãos.  

Nesse sentido, é importante salientar a participação ativa das Comissões de Ética dos diferentes 

órgãos do Poder Executivo Federal, que são muitas vezes a unidade indicada para lidar com o tema 

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-ogu-01-2014.pdf/view
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-ogu-01-2014.pdf/view
https://sistema.ouvidorias.gov.br/
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internamente (nos termos do parágrafo único do Art. 5º da Portaria Interministerial nº 333). 

Integrantes do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, as Comissões de Ética atuam 

em conformidade com as atividades de supervisão da CEP e, ao mesmo tempo, sob orientação da 

CGU quanto às situações concretas de conflito de interesses que emergem da aplicação da Lei. 

Estatísticas da Corregedoria-geral da União 

A partir de 2013, a CGU implementou nos relatórios gerados pelo Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares (CGU-PAD) ferramenta que permite a visualização de quantas penalidades expulsivas 

deixaram de ser aplicadas em virtude de prescrição, conforme quadro abaixo: 

Penalidades Expulsivas Relativas a Servidores Estatutários 

 
PEF CGU 

 
Prescritas Aplicadas Prescritas Aplicadas 

2013 22 495 0 36 

2014 13 512 0 35 

2015 12 528 1 13 

 

Importante ressaltar que o CGU-PAD é um software que visa armazenar e disponibilizar, de forma 

rápida e segura, as informações sobre os procedimentos disciplinares instaurados no âmbito dos 

órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal. O 

CGU-PAD constitui importante ferramenta na gestão dos procedimentos disciplinares, ao propiciar 

uma maior articulação dos órgãos; controle dos processos; desenvolvimento de indicadores para 

estabelecer e monitorar políticas de prevenção e repressão à corrupção; identificação de pontos 

críticos e construção de mapas de risco e aprofundamento da análise das causas das situações mais 

graves. 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

O Art. 23 da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) trouxe importante alteração quanto à 

obrigatoriedade de informar e manter atualizados os dados relativos à aplicação de sanções no âmbito 

da Lei de Licitações e Contratos: 

Art. 23.  Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas 

de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder 

Executivo federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 

87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Assim, a alimentação do CEIS, mantido pela Controladoria-geral da União no Portal da 

Transparência (http://transparencia.gov.br/ceis), passou a ser obrigatória a todos os órgãos e 

entidades dos três Poderes, de todas as esferas.  

http://transparencia.gov.br/ceis
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Além disso, é importante citar a criação, também pela Lei Anticorrupção, do CNEP – Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas, que visa reunir e dar publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos 

ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base 

na Lei (Art. 22). O CNEP é manido pela CGU, hospedado no Portal da Transparência 

(http://transparencia.gov.br/cnep). Tanto o CEIS quanto o CNEP estão também regulamentados no 

Decreto nº 8.420 (Arts. 43 a 48), estando o registro de informações disciplinado pela Instrução 

Normativa nº 2, de 7 de abril de 2015 (http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-

normativas/in_cgu_02_2015.pdf.). Nesse sentido, a fim de instrumentalizar a publicação dos dados 

das sanções em ambos os cadastros, a CGU lançou o Sistema Integrado de Registro CEIS/CNEP 

(https://www.ceiscadastro.cgu.gov.br/ceis/index.aspx), cujo registro é restrito aos entes 

sancionadores, de modo a preservar a fidedignidade das informações. Na página da CGU, é oferecido 

material de apoio, normativos e ambiente de treinamento para acesso a manuseio do sistema.  

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

I. RECOMENDAÇÕES:  

 

Considerar a possibilidade de criar o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas como órgão de 

controle administrativo, financeiro e disciplinar desses tribunais, garantindo-lhe os recursos humanos 

e financeiros necessários para o adequado cumprimento de suas funções. 

 

Continuar a manter permanentemente atualizado o cadastro de inabilitados pelo TCU para exercer 

cargo ou função de confiança e considerar a possibilidade de efetuar os ajustes normativos 

necessários para que esse cadastro seja de consulta obrigatória pela Administração Pública. 

 

Continuar a manter permanentemente atualizado o cadastro público dos declarados inidôneos pelo 

TCU e proibidos de participar de licitação na Administração Pública Federal e considerar a 

possibilidade de efetuar os ajustes normativos necessários para que esse cadastro seja de consulta 

obrigatória pela Administração Pública. 

 

Considerar a possibilidade de ampliar o poder punitivo do TCU nos casos de declaração de 

inidoneidade para que a sanção disposta no artigo 46 da Lei Orgânica do TCU não se restrinja a 

licitações na Administração Pública Federal, mas se estenda a qualquer tipo de contratação no âmbito 

de toda a Administração Pública, seus três poderes e níveis de governo. 

 

Prosseguir e intensificar os esforços da AGU no sentido de aumentar o nível de recuperação efetiva 

para o erário público das multas aplicadas e dos débitos imputados pelo TCU. Obs: taxa de 

recuperação de multas aplicadas pelo TCU passou de 2,10% em 2008 para 25,08% em 2011. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS: 

Conselho Nacional dos Tribunais de Contas 

Tramita no Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2013, que acrescenta o art. 75-

A à Constituição Federal, para criar o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas: com sede na 

Capital Federal e competência em todo o território nacional; dispõe sobre a composição do Conselho; 

http://transparencia.gov.br/cnep
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_02_2015.pdf
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_02_2015.pdf
https://www.ceiscadastro.cgu.gov.br/ceis/index.aspx
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estabelece que compete ao Conselho o controle da atuação funcional, administrativa e financeira dos 

tribunais e órgão de contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; fixa as 

atribuições do Conselho; estabelece que o regimento interno do Conselho deverá prever os 

instrumentos processuais necessários ao deslocamento de competência fiscalizatória, inclusive 

preventiva, dos tribunais de contas a esse órgão de controle interno, com preservação das garantias 

constitucionais asseguradas às partes na jurisdição contenciosa. A matéria encontra-se com a relatoria 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e sua tramitação pode ser acompanhada em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/111250  

 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

I. RECOMENDAÇÕES:  

 

Considerar a possibilidade de adotar a lei orgânica da Polícia Federal. 

 

Criar uma unidade do “Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos” do DPF nos estados 

brasileiros que delas ainda não disponham e garantir a essas importantes unidades especializadas na 

investigação de atos de corrupção, tanto as já existentes como as futuras, os recursos humanos e 

financeiros necessários ao adequado cumprimento de suas funções. 

 

Aumentar ainda mais a capacidade técnica e institucional do DPF para investigar os casos de 

corrupção ativa ou suborno de funcionários públicos, nacionais ou estrangeiros, por parte de 

indivíduos ou empresas. 

 

Criar a Ouvidoria do DPF, garantindo-lhe os recursos humanos e financeiros necessários ao adequado 

cumprimento de suas funções. 

 

Considerar a possibilidade de regulamentar, em lei complementar, a previsão constitucional, de 

maneira que o Ministério Público possa dispor de normas claras de atuação em seu trabalho de 

controle externo do DPF. 

 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS: 

Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos 

Em janeiro de 2012, a Polícia Federal criou o Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos, 

uma unidade destinada especificamente ao combate de crimes que impliquem danos ao erário. O 

serviço também se destina à coordenação e apoio de operações policiais especiais; ao 

acompanhamento e à racionalização da qualidade dos inquéritos; à articulação e contatos com órgãos 

parceiros; à capacitação de servidores; à normatização de procedimentos e técnicas de investigação; 

ao acesso a sistemas e bases de dados de interesse. Desde a criação do Serviço, o Departamento de 

Polícia Federal passou a contar com: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/111250
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 17 Delegacias de Repressão a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos 

(DELEFIN). 

 10 Grupos de Repressão a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos (GRFIN). 

  Delegados atuando exclusivamente com desvio de verba pública. 

 Aumento de 16 vezes, de 2003 a 2015, do número de operações deflagradas envolvendo 

Desvios de Recursos Públicos. 

Ouvidoria do DPF 

O Departamento de Polícia Federal disponibiliza, por meio do site do órgão, o canal “Fale Conosco”, 

espaço onde o cidadão pode tirar dúvidas sobre a confecção do Passaporte, sobre o Controle de 

Produtos Químicos, além de poder fazer reclamações sobre os serviços prestados pela PF fazer uma 

denúncias nas seguintes áreas: crimes na web; pedofilia, racismo, genocídio ou tráfico de pessoas; 

tráfico ou porte de drogas; tráfico de armas; empresas irregulares de segurança privada; crimes 

cometidos por policiais federais e crimes previdenciários. 

 

Além disso, a partir do e-OUV, mantido pela CGU, o cidadão pode manifestar denúncia, reclamação, 

solicitação, sugestão ou elogio aos órgãos do Executivo Federal, estando a Polícia Federal cadastrada 

na lista de ouvidorias, com identificação dos contatos disponíveis (nome, e-mail, endereço e telefone: 

http://www.ouvidorias.gov.br/cidadao/lista-de-ouvidorias/adm_direta/departamento-de-policia-

federal-dpf). 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

I. RECOMENDAÇÕES:  

 

Criar, no âmbito da estrutura orgânica do MPF, uma unidade especializada na investigação, 

persecução e processo de atos de corrupção. 

 

Criar a Ouvidoria do MPF e a ela garantir os recursos humanos e financeiros necessários ao adequado 

cumprimento de suas funções . Obs: O Brasil informou que, em 30 de agosto de 2012, por meio da 

Portaria PGR/MPF nº 519, foi criada a Ouvidoria do Ministério Público Federal. 

 

Concluir a implantação, em todas as instâncias, dos módulos administrativo e judicial do “Sistema 

Único de Informação” do MPF e promover a integração desse sistema com os sistemas do Poder 

Judiciário. 

 

Continuar os esforços no sentido de produzir informações completas sobre os resultados do MPF na 

matéria, como o número de investigações de atos de corrupção iniciadas, desagregadas por crime, 

que possibilitem identificar quantas se encontram em curso; quantas se acham suspensas e as razões 

da suspensão (inclusive o habeas corpus “preventivo”); quantas prescreveram por não terem sido 

concluídas nos prazos estabelecidos; quantas foram arquivadas sem que sobre elas tenha sido 

proferida uma decisão de mérito; quantas se acham em condições de permitir que, com base nelas, se 

possa proferir uma decisão de mérito sobre o caso investigado; e quantas foram encaminhadas para o 

tribunal competente para que a decisão fosse proferida. 

http://www.ouvidorias.gov.br/cidadao/lista-de-ouvidorias/adm_direta/departamento-de-policia-federal-dpf
http://www.ouvidorias.gov.br/cidadao/lista-de-ouvidorias/adm_direta/departamento-de-policia-federal-dpf
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Fortalecer a cooperação entre os órgãos encarregados de investigações disciplinares de funcionários 

públicos (“corregedorias”) e o MPF, com a finalidade de tornar mais efetivo o trabalho do MPF no 

processo penal contra funcionários públicos que estejam sendo investigados por atos de corrupção no 

âmbito administrativo. 

 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS: 

Unidade de combate à corrupção: 

A Lei Complementar nº 75/93 reservou às Câmaras de Coordenação e Revisão a atribuição de 

promover a unidade institucional, mediante o exercício das funções descritas no seu art. 62. 

A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão foi reformulada, por meio da Resolução 148, de abril de 

2014, de forma a responsabilizar-se, unicamente, por temas de combate à corrupção. A unidade atua 

nos feitos relativos aos atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429/92, nos crimes 

praticados por funcionário público ou particular (artigos 332, 333 e 335 do Código Penal) contra a 

administração em geral, inclusive contra a administração pública estrangeira, bem como nos crimes 

de responsabilidade de prefeitos e de vereadores previstos na Lei de Licitações. 

- revisional: os arquivamentos de instrumentos destinados à apuração de irregularidades (peças de 

informação, procedimentos administrativos ou inquéritos civis públicos) são revistos pelo colegiado 

que compõe a Câmara. Nessa função a Câmara pode homologar o arquivamento promovido pelo 

membro ministerial ou não. No segundo caso, o procedimento retorna à origem para aprofundarem-se 

as investigações. 

- de coordenação: A Câmara orienta por diversos modos, entre os quais a edição dos enunciados. 

Além disso, sempre que certo problema fugir do âmbito meramente local, a Câmara incumbe-se de 

levar a questão ao conhecimento dos Procuradores da República lotados em outros Estados, 

provocando, assim, a atuação ministerial em tema específico. Questões que exigem exame mais 

aprofundado podem contar com a assistência de Grupos Temáticos. Estes, muitas vezes, acabam por 

demandar dos órgãos públicos medidas concretas, destinadas a prevenir ou sanar irregularidades 

graves, causa de prejuízos efetivos ou potenciais ao patrimônio público. 

- de integração: a atuação coordenada não basta. Necessário buscar também a atuação integrada 

entre os membros ministeriais. A integração, no âmbito do MPF, significa trabalho coerente e 

harmônico entre os órgãos ministeriais que atuam nas diferentes instâncias judiciais, visando ao 

resultado final. Cabe à Câmara, respeitada sempre a autonomia e independência funcional, trabalhar 

para obter atuação coerente do MPF da primeira à última instância judicial. Isso pode ser obtido 

mediante diferentes formas: 

- criação de Grupos de Trabalho integrados por Procuradores da República, Procuradores Regionais 

da República e Subprocuradores-Gerais da República; 
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- discussão de assuntos relevantes em workshops, seminários, etc., chamando à participação membros 

de todos os níveis da carreira; 

- preparo de elementos doutrinários e/ou fornecimento de dados técnicos, aptos a suportar teses 

específicas, de forma a obter o convencimento dos integrantes do MPF, seja qual for o órgão judicial 

em que atuem. 

- fornecimento de informações técnico-jurídicas: o Ministério Público Federal pode lidar com 

campos do conhecimento diversos da área jurídica, que sejam necessários para solucionar uma 

questão jurídica. Por isso que a lei permite à Câmara, a fim de respaldar a atuação dos membros 

ministeriais em primeiro grau, preparar e fornecer-lhes informações de ordem técnico-jurídica. 

A referida unidade trabalha com outros órgãos de controle, em especial o Tribunal de Contas da 

União e a Controladoria Geral da União, de modo que informações relevantes sejam compartilhadas. 

Foram criados, no Brasil, Núcleos de Combate à Corrupção, nas Procuradorias da Repúbica nos 

Estados, para investigar especificamente esse delito, conferindo, assim, mais transparência nas ações 

contra a corrupção e conscientizando a sociedade local sobre a necessidade de denunciar desvios e de 

refutar práticas corruptivas. 

 

 

Unidade de Pesquisa e Análise: 
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A Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República (SPEA/PGR), criada por 

meio da Portaria 650, de setembro de 2013, está inserida na estrutura do gabinete do Procurador-

Geral da República e tem a atribuição de auxiliar, técnica e operacionalmente, as atividades 

institucionais do Ministério Público Federal. 

Por meio do desenvolvimento de sistemas, da coleta de informações e do processamento e análise de 

dados, a SPEA/PGR subsidia as apurações, procedimentos e processos que estão sob 

responsabilidade do Ministério Público Federal. 

A SPEA tem como principal objetivo de prestar apoio técnico e operacional em processos e 

investigações em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) e na corte especial do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Algumas ferramentas foram produzidas em 2015 pela Spea. Entre os 

lançamentos está o Sistema de Acompanhamento de Situação Fiscal (Sasf/MPF). O sistema foi 

montado em parceira com a Receita Federal do Brasil (RFB) e pode auxiliar os membros do MPF no 

controle das representações fiscais para fins penais. Há também o sistema de diligências externas já 

criado, ainda em fase de testes. 

Criado e desenvolvido desde 2007, o Simba (Sistema de movimentações bancárias) passou por 

aperfeiçoamentos e novos convênios foram firmados, em 2015, para disseminar a ferramenta a outros 

órgãos. Além disso, em maio deste ano, o MPF participou em Doha, no Catar, do 13º Congresso das 

Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Na oportunidade, houve exposição do 

avanço em investigações bancárias e financeiras no Brasil com a utilização do Simba. 

Unidade de Apoio à investigação: 

O Supremo Tribunal Federal entendeu, em maio de 2015, por maioria dos votos, que o Ministério 

Público tem competência constitucional para promover investigação de natureza penal, ressalvadas as 

hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e respeitados os direitos e garantias que assistem a 

qualquer pessoa sob investigação do Estado.  

Para adequar-se a essa nova realidade, a secretaria de Apoio Pericial do MPF foi criada, em agosto de 

2015 e está inserida na estrutura do Gabinete do Procurador-Geral da República. A atribuição da 

Secretaria de Apoio Pericial (Seap) é oferecer aos procuradores da República serviços técnicos 

especializados não jurídicos, alinhados às diretrizes do MPF, nas diversas áreas do conhecimento 

científico. 

A estruturação organizacional da área pericial do MPF promovida pela criação da Seap  otimizou a 

alocação dos peritos de forma nacional, aumentando a celeridade no atendimento das demandas e 

resguardando a qualidade do conhecimento produzido. 

Atualmente, 139 peritos fazem parte da equipe da Seap e irão trabalhar de forma integrada. Esses 

profissionais estão distribuídos em seis regiões, sendo cinco centros regionais de perícia: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Pernambuco, além da administração que é centralizada na 

PGR. 
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Unidade de Recuperação de Ativos: 

Foi criada, em 2016, área de recuperação de ativos dentro da Secretaria de Cooperação Internacional 

(SCI) do Ministério Público Federal. O setor tem por objeto restituir ao Brasil dinheiro bloqueado no 

exterior e realizar propostas de modificações legislativas e jurisprudenciais que permitam alcançar 

mais rapidamente a repatriação de ativos. 

Entre setembro de 2013 e 2015, foram bloqueados US$ 453,5 milhões no exterior a partir da atuação 

do MPF e do Ministério da Justiça, sendo US$ 111,5 milhões repatriados. 

Ouvidoria 

Por meio da Portaria PGR/MPF nº 519, de agosto de 2012, foi criada a Ouvidoria do Ministério 

Público Federal. O órgão voltado à promoção da qualidade das atividades desempenhadas pelos 

órgãos, membros, servidores e serviços auxiliares do Ministério Público Federal, bem como ao 

fomento da participação dos cidadãos e cidadãs, de organismos da sociedade civil e de outras 

entidades na instituição. 

Os gráficos estatísticos a seguir demonstram os perfis das demandas recepcionadas no período de 

julho a setembro de 2013, os encaminhamentos realizados e o perfil dos demandantes. 

 

 

 



 

 

- 34 - 

 

 

 

Sistema Único de Informação 

O Único é o Sistema Integrado de Informações Institucionais do Ministério Público Federal que 

controla a gestão do fluxo processual no MPF. A ferramenta foi criada para agilizar e unificar o 

trâmite de documentos judiciais e administrativos, e permitir a integração nacional do MPF de forma 

transparente, além de dar celeridade e segurança à tramitação de processos.  

Os módulos administrativo e judicial do UNICO, Sistema Integrado de Informações Institucionais do 

Ministério Público Federal, está implantado em todas as Procuradorias da República nos Estados, nas 
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Procuradorias Regionais da República e na Procuradoria Geral da República, ou seja, em todas as 

unidades do Ministério Público Federal.  

Quanto à integração do UNICO com os sistemas do Poder Judiciário, foi implantada infraestrutura de 

comunicação, tecnologia web service, permitindo a tramitação de autos de forma eletrônica com o 

Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. 

Estatísticas do MPF 

O MPF lançou, em dezembro de 2014, o Portal de Combate à Corrupção 

(http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/estatistica), que é uma ferramenta da internet para 

acompanhamento e controle de processos por parte do cidadão brasileiro. O sistema é integrado ao 

Portal da Transparência do Ministério Público Federal (MPF) e apresenta dados e estatísticas da 

corrupção no Brasil.  

O site relaciona os tipos de delitos corruptivos, como o tráfico de influência ou crimes da Lei de 

licitação, elenca casos emblemáticos e traz notícias importantes sobre casos de corrupção no país. 

 

Ainda, o portal disponibiliza duas ferramentas estatísticas que permitem ao cidadão visualizar 

dados estatísticos sobre a atuação judicial e extrajudicial do Ministério Público Federal no combate à 

corrupção.  

A primeira é uma ferramenta de Business Intelligence, que permite a extração de gráficos e tabelas 

interativos para o acompanhamento dos casos de corrupção sob investigação pelo MPF. Dados como 

números de procedimentos instaurados por ano, por Estados, e tipos de ilícitos cometidos são 

facilmente consultados.  

Já o Mapa da Corrupção permite ao cidadão ter uma noção geográfica da propositura de ações de 

combate à corrupção propostas pelo MPF por todo o país. Com links para o Sistema Único, o cidadão 

pode consultar o andamento de processos que estejam sob atribuição da unidade do MPF próxima de 

sua residência e ver o que está sendo feito no combate à corrupção em sua região. 

Atualmente, encontram-se em andamento no Ministério Público Federal 26 mil investigações diretas 

envolvendo fatos de corrupção, sendo que até o mês de outubro de 2015 já foram ajuizadas 1.229 

ações de improbidade administrativa e 901 ações penais envolvendo casos de corrupção. 

O MPF tornou público, em 2015, um catálogo com as 100 principais ações de combate à corrupção 

realizadas pelo Ministério Público Federal em todo o Brasil, referenciadas por Estado. 

Essa iniciativa de catalogar as principais ações do MPF atua não apenas como prestação de contas, 

mas sobretudo como uma ferramenta de controle social da atuação do órgão e dos demais atores do 

sistema de justiça, os quais, após o devido processo legal, também deve informar à sociedade qual 

resposta foi dada aos encaminhamentos, e em quanto tempo (https://slate.adobe.com/cp/DgF4n/). 

http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/estatistica
https://slate.adobe.com/cp/DgF4n/
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Cooperação interinstitucional 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) atua em prol do cidadão executando a 

fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público no Brasil e de seus 

membros, respeitando a autonomia da instituição. Ao Conselho cabe orientar e fiscalizar todos os 

ramos do MP brasileiro. E papel do Conselho, entre outros, receber reclamações contra membros ou 

órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem 

prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos 

disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou 

proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada 

ampla defesa.  

A Corregedoria Nacional é órgão do CNMP, responsável pelo recebimento e processamento de 

reclamações e denúncias relativos a membros e servidores do Ministério Público. Além das 

atribuições disciplinares, compete à Corregedoria Nacional o exercício das funções executivas do 

Conselho de Inspeção e Correição Geral. O Corregedor Nacional é eleito entre os membros do 

Ministério Público que integram o CNMP, para um mandato coincidente com o seu mandato de 

conselheiro. 

Em 2014, entrou em vigor o Protocolo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério Público 

Federal (MPF) e a Controladoria-Geral da União (CGU). O acordo prevê a troca de informações e a 

realização de ações integradas de enfrentamento dos crimes de corrupção com o envolvimento de 

recursos federais em todo o Brasil. 

Conforme o instrumento de parceria, o MPF dará conhecimento à CGU das ações, penais e civis, por 

ato de improbidade administrativa ou ressarcimento ao erário, propostas com base nas informações e 

documentos fornecidos pela Controladoria-Geral. 

Já à CGU caberá a elaboração de pesquisas e informes com os dados extraídos de suas bases, assim 

como o oferecimento de capacitação para o manuseio deles. Além disso, a Controladoria-Geral 

fornecerá documentos relevantes ao MPF para a responsabilização criminal e civil de pessoas 

envolvidas em atos de corrupção. 

Ainda, na questão da transparência dos atos de servidores públicos, o MPF disponibiliza o Portal da 

Transparência (www.transparencia.mpf.mp.br), ferramenta de acesso às informações sobre a gestão 

administrativa da Instituição, que traz  uma série de informações que podem ser consultadas de forma 

dinâmica ou em relatórios consolidados. O objetivo é permitir um acesso mais rápido e claro aos 

documentos e dados relacionados a compras, contratos, licitações, despesas com pessoal, gastos com 

diárias e passagens, previsão orçamentária e aplicação dos recursos financeiros, servidores, entre 

outros. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/
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I. RECOMENDAÇÕES:  

 

Considerar a possibilidade de implementar reformas no sistema de recursos judiciais ou buscar outros 

mecanismos que permitam agilizar a conclusão dos processos no Poder Judiciário e o início da 

execução da sentença, a fim de evitar a impunidade dos responsáveis por atos de corrupção. 

 

Continuar buscando as maneiras que julgue apropriadas para garantir que o “foro por prerrogativa de 

função” não seja utilizado para que agentes políticos supostamente responsáveis por atos de 

corrupção se esquivem da ação da justiça. 

 

Prosseguir no aprimoramento das unidades de controle interno do Poder Judiciário, assegurando que 

cumpram os requisitos dispostos na resolução 86/2009 do CNJ. 

 

Continuar os esforços no sentido de produzir informação completa sobre os resultados do Poder 

Judiciário, inclusive os casos de competência originária e recursal do STF, sobre a punição de 

práticas corruptas que dão origem a responsabilidade penal ou civil, desagregados por crime, de 

maneira a possibilitar a determinação do número de casos relativos a corrupção e/ou improbidade 

administrativa que tenham resultado em: (i) imputação de responsabilidade ou punição; (ii) não 

imputação de responsabilidade ou absolvição; (iii) prescrição ou extinção da responsabilidade por 

não se haver adotado a decisão nos prazos estabelecidos; (iv) determinação do montante das sanções 

pecuniárias impostas e do montante efetivamente ressarcido ao erário. 

 

Considerar, como uma das maneiras de agilizar o julgamento de atos de corrupção e de improbidade 

administrativa, a possibilidade de criação de órgãos especializados na matéria no âmbito do Poder 

Judiciário, a fim de evitar a impunidade daqueles que os cometam em virtude da prescrição da ação. 

 

II. MEDIDAS ADOTADAS: 

Mecanismos para agilizar a conclusão de processos pelo Poder Judiciário 

Sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as metas nacionais do Poder Judiciário, 

inicialmente metas de nivelamento, foram definidas pela primeira vez no 2º Encontro Nacional do 

Judiciário, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2009. Ao final do Encontro, os 

tribunais brasileiros traçaram 10 metas de nivelamento para o Judiciário no ano de 2009. O grande 

destaque foi a Meta 2, que determinou aos tribunais que identificassem e julgassem os processos 

judiciais mais antigos, distribuídos aos magistrados até 31.12.2005.  

Nos dias 5 e 6 de novembro de 2012, em Aracaju/SE, no 6º Encontro Nacional, foram aprovadas as 

metas nacionais para o ano de 2013. Esse ano foi de primordial importância para os objetivos de 

proteção dos direitos do cidadão e da probidade administrativa. A principal meta nascida das 

discussões travadas no evento foi a meta 18, que visava identificar e julgar, até 31/12/2013, as ações 

de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, 

distribuídas até 31/12/2011. 

Essa meta, que envolveu o STJ, as Justiças Estadual, Federal, Militar Estadual e Militar da União, 

evidenciou a necessidade de priorizar o processo e julgamento de ações relativas a práticas lesivas ao 

patrimônio público e aos princípios da administração pública. Assim, em um esforço de identificar e 
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julgar os casos que envolvem prejuízo ao erário e atos de corrupção, o CNJ vem debatendo as 

possíveis medidas não-legislativas que poderão acarretar maior celeridade e, consequentemente, 

evitar a impunidade dos responsáveis por atos de corrupção. 

Nesse sentido, para 2016 foi definida a Meta 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos à 

corrupção e à improbidade administrativa (STJ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça Militar da 

União e dos Estados). Essa meta envolve a identificação e julgamento, até 31/12/2016: 

• Na Justiça Estadual, 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas 

a crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2013; 

• Na Justiça Federal,70% das ações de improbidade administrativa distribuídas até 31/12/2014; 

• Na Justiça Militar da União e dos Estados, as ações penais relacionadas a crimes contra a 

Administração Pública distribuídas até 31/12/2014; e 

• No Superior Tribunal de Justiça, 90% das ações de improbidade administrativa e das ações penais 

relacionadas a crimes contra a Administração Pública distribuídas até 31/12/2013 e 70% das ações 

distribuídas em 2014. 

Estatísticas do Judiciário sobre casos de corrupção 

Ao longo de 2015, foi desenvolvida, no âmbito da ENCCLA, a Ação 15: “Elaborar metodologia para 

sistematização de coleta permanente de dados dos tribunais nos casos de corrupção, lavagem de 

dinheiro e improbidade administrativa”. O objetivo da Ação foi a instituição, a partir de minuta de 

Resolução do CNJ, de “Módulo de Questionários do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário”, 

para inclusão no Justiça em Números, a partir do qual a coleta de dados estatísticos respeitaria 

metodologia específica, que facilitaria a compilação e o acesso a diversas informações estatísticas 

relacionadas a uma ampla gama definida de atos de corrupção e lavagem de dinheiro. As informações  

do Módulo incluem as sanções impostas (tanto a pessoas jurídicas quanto físicas), os réus 

condenados, os processos cautelares em curso, os procedimentos investigatórios arquivados e os 

casos prejudicados por prescrição, entre outros. 

 


