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QUESTIONÁRIO  

REFERENTE À DISPOSIÇÃO DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA A 

CORRUPÇÃO SELECIONADA PARA SER ANALISADA NA QUARTA RODADA E AO 

ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS NA PRIMEIRA 

RODADA* 

 

SEÇÃO I  

PERGUNTAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DA CONVENÇÃO 

SELECIONADA PARA SER ANALISADA NA QUARTA RODADA  

ÓRGÃOS DE CONTROLE SUPERIOR, A FIM DE DESENVOLVER MECANISMOS 

MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, PUNIR E ERRADICAR AS PRÁTICAS 

CORRUPTAS (ARTIGO III, PARÁGRAFO 9, DA CONVENÇÃO)  

A) Indique os órgãos de controle superior pertinentes do país, que desenvolvam mecanismos 

para prevenir, detectar, punir e erradicar as práticas corruptas, e informe sucintamente os 

objetivos atribuídos a cada um deles.  

B) Selecione, a seguir, quatro ou cinco dos órgãos acima mencionados, levando em conta sua 

importância institucional e considerando que as funções a eles atribuídas abranjam um ou 

vários dos propósitos de prevenir, detectar, punir e erradicar as práticas corruptas que 

gerem responsabilidade disciplinar, administrativa, patrimonial ou civil, e penal. 

 

Ao longo da última década, o Governo Federal do Brasil se submeteu a um amplo processo de 

reforma, com o objetivo de fortalecer a integridade e a prevenção da corrupção na Administração 

Pública Federal. As reformas visam a: i) ampliar a transparência e o controle social na prestação de 

serviços públicos; ii) incorporar, nos processos de controle interno dos órgãos públicos, uma 

abordagem baseada no risco; e, iii) promover elevados padrões de conduta para os agentes públicos 

federais. Essas reformas surgiram dos esforços nas décadas de 1980 e 1990, respectivamente, para 

controlar as despesas públicas e modernizar a Administração Pública – também como resposta a 

casos de corrupção que geraram preocupação da sociedade brasileira. A criação da Controladoria-

                                                 
*  Este questionário inclui como anexo I o formulário individualizado para que a República Federativa do Brasil 

comunique o andamento e informações e desdobramentos novos relacionados com a implementação das 

recomendações formuladas no relatório por país da primeira rodada de análise. 
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Geral da União constituiu elemento-chave da estratégia do Governo Federal para fortalecer a 

integridade e a prevenção da corrupção
2
. 

 
A pauta do Governo Federal brasileiro de fortalecer a integridade e prevenir a corrupção é de 

particular relevância para a resolução dos diversos desafios hoje enfrentados pela Administração 

Pública, e incluiu: gerenciar riscos associados à inovação na prestação de serviços públicos; adotar 

práticas para melhor custo-benefício e reduzir desvios nas operações do Governo; e atender às 

expectativas dos cidadãos e fortalecer a confiança nas instituições públicas. 

 
Além dos projetos e atividades implementadas individualmente pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal Brasileira, a função de promoção de políticas anticorrupção é 

competência central ou relevante para os órgãos responsáveis pela promoção da integridade no 

Governo Federal, a saber: 

 

 a Controladoria-Geral da União 

 o Tribunal de Contas da União 

 o Departamento de Polícia Federal 

 o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público 

 o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça 

 a Advocacia-Geral da União 

 a Comissão de Ética Pública 

 o Ministério da Justiça 

A seguir, são apresentadas informações sucintas acerca da atribuição e atuação dos órgãos e 

entidades brasileiras para promoção da integridade e prevenção e combate à corrupção. Cumpre 

ressaltar que, levando em conta sua importância institucional e considerando as funções a eles 

atribuídas, serão fornecidas mais informações na parte C do relatório acerca de cinco órgãos: 

Controladoria-Geral da União; Tribunal de Contas da União; Departamento de Polícia Federal; 

Ministério Público Federal; e, Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 a Controladoria-Geral da União – CGU 

A Controladoria-Geral da União é o órgão do Poder Executivo Federal, diretamente vinculado à 

Secretaria da Presidência da República, responsável pelas funções de controle interno, correição, 

ouvidoria e prevenção da corrupção. Além de fiscalizar o uso do dinheiro público e promover 

auditorias, a CGU também é responsável por desenvolver ações voltadas para o fomento da 

                                                 
2  Cumpre ressaltar que alguns trechos da reposta do Brasil foram extraídos integralmente do relatório de avaliação do 

Sistema de Integridade Administração Pública Federal Brasileira - Integrity Framework – realizado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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transparência e a prevenção da corrupção. O objetivo da CGU não é somente detectar casos de 

corrupção, outrossim, antecipando-se a eles, visa desenvolver meios para prevenir a sua ocorrência. 

Esse órgão também abrange a função de correição, que consiste nas atividades relacionadas à 

apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos, e à aplicação das devidas 

penalidades. Além de seu órgão central, localizado no Distrito Federal, a CGU também possui 

representações em todas as demais unidades da federação brasileira, em decorrência das suas ações 

descentralizadas. 

 

A CGU reúne credibilidade e respeito da sociedade brasileira, além do reconhecimento da 

comunidade internacional especializada, graças ao trabalho desenvolvimento de inovações 

especialmente nas áreas de transparência, gestão e informações estratégicas, como o Portal da 

Transparência e o Observatório da Despesa Pública, que já receberam prêmios nacionais e 

internacionais. Organismos como a ONU (Organização das Nações Unidas) e a OCDE (Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) vêm apontando o Brasil como modelo no esforço 

contra a corrupção. 

 

 

 o Tribunal de Contas da União – TCU: 

A Constituição Federal de 1988 prevê o controle externo da Administração Pública Federal pelo 

Congresso Nacional, com o apoio do Tribunal de Contas da União.  O Tribunal de Contas da União 

desempenha papel auxiliar junto ao Congresso Nacional em duas frentes. Primeiro, o órgão elabora 

parecer prévio sobre as contas do governo para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização. O relatório de auditoria deve ser preparado 60 dias antes de o Congresso Nacional 

receber as contas do governo. Segundo, o Tribunal de Contas da União presta assessoramento 

permanente ao Congresso Nacional na execução orçamentária. A Constituição Federal de 1988 

confere ao Congresso Nacional e às comissões parlamentares poderes para solicitar a realização de 

vistorias e auditorias específicas pelo Tribunal de Contas da União. O Congresso Nacional 

frequentemente pede ao Tribunal de Contas da União a designação de auditores da instituição para 

suas investigações. O TCU também participa, a pedido das diversas comissões parlamentares, em 

audiências públicas. 

 

O Tribunal de Contas da União tem a prerrogativa de impor sanções. As sanções podem incluir 

multas e declarações de inabilitação para ocupar cargo ou função pública por um determinado 

período de tempo, assim como declarações de inidoneidade de fornecedores que pratiquem 

irregularidade em licitação pública. O TCU pode definir sanções financeiras resultantes de infrações 

cometidas por agentes públicos e sua responsabilização por quaisquer prejuízos decorrentes da 

conduta irregular, mediante a aplicação de multas e ressarcimento obrigatório dos prejuízos 

correspondentes. Como o Tribunal de Contas da União não tem poderes de execução penal, o órgão 

mantém uma estreita articulação com o Ministério Público para assegurar que os casos de 

improbidade administrativa envolvendo recursos públicos sejam devidamente encaminhados. 

 

O trabalho do Tribunal de Contas da União gera retorno significativo à sociedade brasileira. Segundo 

o relatório de atividades de 2010, para cada um real que o Brasil investiu no TCU, o tribunal 

devolveu ao país cerca de vinte reais.  
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 o Departamento de Polícia Federal – DPF 

O Departamento de Polícia Federal é responsável por apurar infrações penais contra a ordem política 

e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 

empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 

internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. 

 

É responsável também pelo policiamento das vias marítimas, dos aeroportos e das zonas fronteiriças, 

e atua, ainda, como polícia judiciária da União. Também realiza, desde sua criação em 1944, 

atividades de prevenção ao tráfico e contrabando de drogas e investiga crimes interestaduais ou 

federais, assim como conflitos agrários. Apesar de ser subordinado ao Ministério da Justiça, o 

Departamento de Polícia Federal tem autonomia plena para investigar crimes que estejam em sua 

esfera. 

 
A atuação do Departamento de Polícia Federal é imprescindível para o combate à corrupção no 

Brasil. Entre novembro de 2003 e dezembro de 2010, a divisão financeira do Departamento de 

Polícia Federal realizou 135 operações relacionadas à corrupção e fraude na Administração Pública. 

Um total de 1.909 suspeitos foram presos, 283 deles agentes públicos. 

 
Além disso, uma das prioridades expressas no plano estratégico do Departamento de Polícia Federal 

para o período de 2008 a 2022 é combater a corrupção no setor público, incluindo casos envolvendo 

autoridades públicas. 

 

 

 o Ministério Público Federal – MPF: 

O Ministério Público Federal (MPF) integra o Ministério Público da União (MPU), que compreende 

também o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O MPU e os ministérios públicos estaduais formam o 

Ministério Público brasileiro (MP). 

 
Cabe ao MP a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, da ordem jurídica e do regime 

democrático. As funções do MP incluem também a fiscalização da aplicação das leis, a defesa do 

patrimônio público e o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na 

Constituição. 

 
A instituição ingressa com ações em nome da sociedade, oferece denúncias criminais e deve ser 

ouvida em todos os processos em andamento na Justiça Federal que envolvam interesse público 

relevante, mesmo que não seja parte na ação. 

 
A ação de improbidade administrativa é o principal instrumento utilizado pelo Ministério Público 

Federal nos casos de desvio ou uso indevido de recursos públicos. De forma geral, o procedimento 

decorre das investigações e auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União e pelo Tribunal 

de Contas da União. Em alguns casos, os procuradores podem agir mediante denúncias. As 

consequências para o acusado são severas, como a perda de mandato, suspenção por um período de 

oito a dez anos e a reparação de danos ou o ressarcimento dos recursos desviados. 
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 o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP: 

O Conselho tem como atribuição o controle externo administrativo e financeiro do Ministério 

Público, tanto no nível federal quanto no estadual. É presidido pelo Procurador-Geral da República e 

é composto por membros de Ministérios Públicos federais e estaduais, advogados e assessores 

externos nomeados pelo Congresso Nacional.  

 

Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e 

financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, 

cabendo-lhe, entre outras atribuições: i) zelar pela autonomia funcional e administrativa do 

Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 

recomendar providências; ii) zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 

provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério 

Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem 

as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais 

de Contas; e iii) receber e conhecer das 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. 

 

 

 o Supremo Tribunal Federal – STF: 

O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele compete, 

precipuamente, a guarda da Constituição, conforme definido na Constituição Federal. 

 
O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros vitalícios que são nomeados pelo 

Presidente e aprovados pelo Senado Federal e, entre suas principais atribuições está a de julgar a ação 

direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental decorrente da própria Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. 

 

Na área penal, destaca-se a competência para julgar, nas infrações penais comuns, o Presidente da 

República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o 

Procurador-Geral da República, entre outros. 

 

Em grau de recurso, sobressaem-se as atribuições de julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o 

mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos 

Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e, em recurso extraordinário, as causas decididas em 

única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. 

 

 

 o Conselho Nacional de Justiça – CNJ: 



 

 

- 6 - 

O Conselho Nacional de Justiça é órgão chave no aumento da transparência e da fiscalização no 

Judiciário, sendo responsável pelo controle externo de operações administrativas e financeiras de 

todas as autoridades judiciárias. Suas principais funções são garantir a autonomia do Judiciário sem 

descumprir as regras aplicáveis a tribunais e juízes (estabelecidas na Constituição Federal de 1988, na 

Lei Complementar nº 35/1979, na Lei Orgânica do Judiciário, o no Estatuto da Magistratura).  

 
O Conselho Nacional de Justiça pode estabelecer regras, recomendações e diretrizes para regular as 

operações administrativas e financeiras das autoridades judiciais. Também é responsável pela 

investigação e punição de irregularidades no Judiciário (p. ex. mau uso dos recursos públicos, 

irregularidades em contratos e licitações e acessos indevidos). Procedimentos disciplinares 

administrativos no judiciário partem do Conselho Nacional de Justiça. Tais ações podem se iniciar a 

partir de reclamações ou investigações disciplinares ex officio que surgem com relação a juízes e 

magistrados. 

 
Procedimentos disciplinares administrativos no judiciário partem do Conselho Nacional de Justiça. 

Tais ações podem se iniciar a partir de reclamações ou investigações disciplinares ex officio que 

surgem com relação a juízes e magistrados. 

 
O Conselho Nacional de Justiça tem controle total sobre assuntos administrativos, disciplinares e de 

pessoal, assim como significativa liberdade para definir seu orçamento, que é submetido diretamente 

ao Congresso Nacional. 

 

 

 a Comissão de Ética Pública – CEP 

A Comissão de Ética Pública foi criada em 1999 para promover uma cultura de integridade no âmbito 

da Administração Pública Federal e abordar assuntos relacionados. Essa Comissão possui três 

funções principais. Primeiro, ela é responsável por fiscalizar a conduta das autoridades da alta 

administração e assegurar o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal.  

Segundo, a Comissão tem a obrigação de investigar, de ofício ou mediante denúncia fundamentada, 

possíveis violações das normas de ética por autoridades da alta administração. Terceiro, a Comissão é 

o órgão central do Sistema de Gestão de Ética da Administração Pública Federal. Nessa capacidade, 

ela coordena, avalia e acompanha o funcionamento das comissões de ética dos órgãos e entidades 

públicas da Administração Pública Direta e Indireta. 

 
As autoridades da alta administração podem consultar a Comissão de Ética Pública antes de executar 

qualquer operação ou transação envolvendo a gestão de bens públicos ou sobre quaisquer dúvidas 

que tenham em relação à conduta ética e às diretrizes pertinentes. A Comissão de Ética Pública 

responde, por escrito, às consultas das autoridades da alta administração e as orientações 

encaminhadas pela Comissão são vinculantes e podem ser introduzidas como prova em processos 

ético e administrativos, se for o caso.  

 
Além de prestar esclarecimento de questões concernentes à interpretação das normas de conduta no 

Brasil, a Comissão emite resoluções vinculantes e notas técnicas que dão apoio à implementação do 

Código de Conduta da Alta Administração Federal. Os temas abordados pelas resoluções da 

Comissão incluem a participação em atividades externas, o recebimento de presentes e brindes e as 

medidas para prevenir o conflito de interesses. Embora as resoluções sejam aplicadas diretamente às 

atividades das autoridades da alta administração, servem como subsídio para as comissões de ética 
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dos órgãos e entidades públicas melhor orientar a conduta dos demais agentes públicos, visando à 

consecução do objetivo público de cada órgão. 

 
Por fim, cabe ressaltar que a Comissão também fornece, no seu sítio eletrônico, uma lista de 

perguntas e respostas frequentes e que respostas às questões gerais são, ainda, publicadas na intranet 

dos órgãos e entidades, como subsídio para os agentes públicos.   

 

 

 a Advocacia-Geral da União – AGU: 

Nos termos do art. 131 da Constituição, “a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente 

ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos 

termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 

consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.” 

 

A Advocacia-Geral da União possui dupla função: prestar assessoramento jurídico ao Presidente da 

República em ações administrativas e representar o Governo Federal junto aos tribunais em 

contenciosos legais. Essas funções estão definidas na Constituição Federal de 1988, junto com o 

Ministério Público. 

 

Em seu papel de assessoramento, a Advocacia-Geral da União presta orientações à Administração 

Pública Federal sobre a legalidade dos atos administrativos praticados, em particular os que se 

referem às políticas públicas, aos processos licitatórios e de compras e à elaboração de políticas (leis 

federais, medidas provisórias, decretos, resoluções, etc.). 

 

No papel de litigante, a Advocacia-Geral da União representa o Governo Federal em processos 

judiciais e extrajudiciais, incluindo a coleta e recuperação de bens e valores decorrentes de atos de 

improbidade administrativa. 

 

Em 2011, o trabalho desenvolvido pela AGU, por meio Grupo Permanente de Atuação Proativa foi 

destaque. O grupo, em três anos, propôs mais de sei mil ações, milhares de pessoas foram acionadas, 

sendo mais de R$ 1 bilhão recuperado e cerca de R$ 1 bilhão objeto de penhora e indisponibilidade 

de bens. Somente neste ano, foram recuperados cerca de R$ 330 milhões. Vários documentos do país 

e do exterior como o Relatório de Cobrança Executiva do TCU e o Relatório de Estratégia do 

Departamento de Estado dos Estados Unidos da América mencionaram a iniciativa da AGU.  

 

O Instituto Innovare também reconheceu o trabalho desenvolvido pela AGU para recuperar 

judicialmente o dinheiro público desviado. O Grupo ganhou a categoria especial da oitava edição do 

Prêmio, que aconteceu no dia 15 de dezembro.  

 

 

 Ministério da Justiça e a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 

Dinheiro– Enccla: 

O Decreto n.º 4.991, de 18 de fevereiro de 2004, criou, no âmbito do Ministério da Justiça, o 

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), que está 

subordinado à Secretaria Nacional de Justiça (SNJ). 
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O DRCI é responsável pelos acordos internacionais de cooperação jurídica internacional, tanto em 

matéria penal quanto em matéria civil, figurando como autoridade central no intercâmbio de 

informações e de pedidos de cooperação jurídica internacional. 

 

O DRCI/SNJ/MJ funciona como Secretaria Executiva 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 ajustes aos pontos falhos do sistema antilavagem e anticorrupção. Assim, a 

ENCCLA assume como principais atribuições: a análise de cenários, a identificação de 

ameaças, a definição de políticas eficazes e eficientes e o desenvolvimento de cultura de 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro e sua correlação com crimes de corrupção. 
 

Atualmente, mais de 60 órgãos e entidades fazem parte da ENCCLA, que conta com representantes 

de Ministérios Públicos, Polícias, do Poder Judiciário, de órgãos de controle e supervisão – CGU, 

TCU, CVM, COAF, PREVIC, SUSEP, Banco Central, Agência Brasileira de Inteligência, Advocacia 

Geral da União, Federação Brasileira de Bancos, entre outros. A iniciativa garante a coordenação de 

agentes governamentais que atuam no combate à corrupção. Além das reuniões habituais para 

consecução das metas previamente estabelecidas segundo corresponsabilidades dos órgãos com 

compõem a Estratégia, há também reuniões bimestrais do Gabinete de Gestão Integrada – GGI, que 

consiste em grupo de 25 órgãos participantes da ENCCLA, e que tem como atribuição acompanhar a 

execução das ações, bem como planejar e propor as ações e recomendações a serem discutidas nas 

Reuniões Plenárias. Da Plenária participam todos os órgãos acima referidos, que se reúnem 

anualmente para discutir o trabalho realizado ao longo do ano que passou e deliberar as ações a serem 

realizadas no ano(s) subseqüente(s). Ações contra a corrupção foram estabelecidas desde 2004 e 

estiveram presentes em todos os anos seguintes. 

 

C) Com respeito a cada um dos órgãos de controle superior selecionados na resposta à pergunta 

B, refira-se, na medida do possível, a aspectos como os mencionados a seguir, anexando cópia 

das disposições ou medidas que apóiem as respostas ou informando os links das páginas da 

Internet em que possam ser consultadas: 

i. Seus objetivos e funções; a autonomia para seu cumprimento; e, quando for o caso, 

o exercício de funções em simultaneidade ou em comum com outros órgãos ou 

autoridades e os mecanismos para solucionar eventuais conflitos de competência. 

ii. O âmbito de suas funções, informando as respectivas exceções. 

iii. A maneira por que se aprovam suas decisões, informando se há instâncias múltiplas 

com competência para fazê-lo e se estas são colegiadas ou unipessoais; os recursos 

de revisão que, tanto em seu interior como perante outros órgãos ou autoridades 

externas, tenham procedência contra as decisões aprovadas; e as ações necessárias 

para aplicar ou tornar efetivas essas decisões. 
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iv. A maneira por que são preenchidos os cargos de suas autoridades máximas, 

informando se exercem funções por período fixo ou se são livremente nomeadas e 

destituídas, e as instâncias competentes para exigir-lhes responsabilidade por suas 

ações e decidir acerca de sua permanência no cargo. 

v. A maneira por que se determinam e proporcionam os recursos humanos necessários 

para seu funcionamento, informando se seu pessoal é livremente nomeado e 

destituído ou se é selecionado por concurso de mérito; se há requisitos a serem 

cumpridos para acesso aos cargos; e se o referido pessoal está sujeito a um regime 

de incapacidade e incompatibilidade e de responsabilidade por suas ações. 
3/
 

vi. A existência de manuais ou outros documentos em que se descrevam as funções do 

pessoal a seu serviço, informando, ademais, se recebem capacitação periódica com 

relação a essas funções. 

vii. A existência de procedimentos documentados para o desenvolvimento das tarefas, 

ou de manuais ou guias que a elas se refiram; as ações de fortalecimento 

institucional ou de melhoramento de qualidade implementadas; e a implementação 

de sistemas ou de tecnologias modernas para facilitar o desempenho dos trabalhos. 

viii. A maneira por que o cidadão é informado acerca de seus objetivos e funções; toma 

conhecimento dos procedimentos estabelecidos para o cumprimento de suas funções; 

e é orientado sobre como junto a eles realizar gestões. 

ix. Os mecanismos de controle interno e de atendimento de reclamações, queixas ou 

denúncias relacionadas com o cumprimento de seus objetivos e com o desempenho do 

pessoal a seu serviço. 

x. A maneira por que se garantem os recursos orçamentários necessários ao seu 

funcionamento.  

xi. Quando seja pertinente, os mecanismos de coordenação para harmonizar suas 

funções com as de outros órgãos de controle ou poderes públicos e para obter o 

apoio de outras autoridades e do cidadão, para o cabal cumprimento de suas 

funções. 

xii. Os mecanismos de prestação de contas sobre o cumprimento de suas funções; a 

maneira por que se compila e processa a informação para essa finalidade; e a 

                                                 
3. Quando, nas respostas aos questionários da Primeira ou da Segunda Rodada se tenha prestado informação a esse 

respeito, que se encontre vigente, poderá ser feita referência a essa informação. 
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informação prestada com esse objetivo, 
4/ 

bem como a forma mediante a qual se 

torna pública e os cidadãos podem a ela ter acesso. 

 

D) Com respeito a cada um dos órgãos de controle superior selecionados na resposta à pergunta 

B, relate sucintamente os resultados obtidos no cumprimento de suas funções, prestando as 

informações pertinentes de que disponha o país
5/

 e referindo-se, na medida do possível, a 

aspectos como os que se seguem: 

i. Caso o respectivo órgão exerça funções de prevenção das práticas corruptas, 

relacione as ações que, nos últimos cinco anos, tenham sido desenvolvidas para 

prevenir essas práticas, como campanhas de divulgação das conseqüências que 

acarretam; realização de programas de probidade ou de conscientização sobre o 

dever de respeitar e proteger o patrimônio público e os interesses gerais; elaboração 

de manuais ou de guias que orientem os servidores públicos e os particulares sobre 

comportamentos éticos nas relações com o Estado; alertas sobre riscos de corrupção 

em determinados setores da atuação estatal e propostas para preveni-la; 

atendimento de consultas, emissão de conceitos ou ações de assessoramento ou de 

auditoria preventiva, com relação a ações do Estado; atenção dispensada a estudos 

sobre prevenção da corrupção em sua área de competência; e sugestões 

apresentadas a esse respeito pela sociedade civil.  

ii. Caso o respectivo órgão exerça funções de detecção das práticas corruptas que 

acarretem responsabilidade disciplinar; administrativa; patrimonial ou civil; ou 

penal para os que delas participem, relacione, quando seja pertinente, o número 

total de investigações iniciadas em cada um dos últimos cinco anos, informando 

quantas se acham em curso; quantas estão suspensas por qualquer razão; quantas 

prescreveram por não terem sido concluídas nos prazos estabelecidos; quantas 

foram arquivadas sem que se tenha podido aprovar uma decisão de mérito sobre o 

caso investigado; quantas se acham em condições de servir de base para a 

aprovação de uma decisão de mérito sobre o caso investigado; e quantas chegaram 

à instância competente para adotar essa decisão.  

iii. Caso o respectivo órgão tenha a seu cargo a punição das práticas corruptas que 

acarretem responsabilidade disciplinar; administrativa; patrimonial ou civil; ou 

penal para os que delas participem, relacione o número total de casos investigados 

que se achavam prontos para decisão em cada um dos últimos cinco anos; o numero 

de decisões aprovadas com relação a esses anos; o número de decisões que tiveram 

como resultado a imputação de responsabilidade ou a punição; o número de 

decisões que redundaram em não imputação de responsabilidade ou absolvição; e o 

                                                 
4. Caso a informação relativa a este item conste de algum documento, informar o link mediante o qual se possa 

acessá-lo ou dele enviar cópia. Caso se trate de vários relatórios ou caso tenham eles sido emitidos 

periodicamente, enviar cópia dos emitidos nos últimos cinco anos ou informar o link mediante o qual se possa 

acessá-los. 

5. Referente, caso seja possível, aos últimos cinco anos. 
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número de decisões relativas a prescrição da punição ou extinção da 

responsabilidade, por não se ter adotado a decisão nos prazos estabelecidos.  

iv. Caso o respectivo órgão esteja a cargo da punição das práticas corruptas que 

acarretem responsabilidade patrimonial ou civil para os que delas participem, 

informe o montante das punições pecuniárias impostas, ou dos ressarcimentos 

patrimoniais ordenados a favor do Estado, que tenham ingressado no erário público 

em cada um dos últimos cinco anos. 

E) Com respeito a cada um dos órgãos de controle superior selecionados na resposta à 

pergunta B, informe sucintamente sobre dificuldades para a consecução dos objetivos de 

prevenir, detectar ou punir as práticas corruptas, que sejam pertinentes, levando em conta 

suas funções, e, caso seja procedente, descreva as necessidades específicas de cooperação 

técnica. 

F) Informe, caso queira, no máximo, sobre uma boa prática desenvolvida com relação a suas 

funções, pelos órgãos de controle superior selecionados na resposta à pergunta B, que 

gostaria de compartilhar com os demais países integrantes do MESICIC, utilizando para 

essa finalidade, no que considere apropriado, o formulário padrão sugerido como guia para 

a prestação dessa informação, que se anexa a este questionário (Anexo II). 

 
 
A Controladoria-Geral da União 

 
A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão do Poder Executivo Federal responsável por 

combater atos de corrupção e promover a transparência na Administração Pública Federal. A 

instituição é órgão integrante da estrutura da Presidência da República, ao qual compete, conforme 

definido na Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, assistir direta e imediatamente ao Presidente da 

República no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do 

Poder Executivo Federal, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à 

auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao 

incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal. 

 
A Lei nº 10.683/2003 estabelece que cabe à CGU dar o devido andamento às representações ou 

denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, 

velando por seu integral deslinde. Sempre que constatar omissão da autoridade competente, cumpre à 

Controladoria requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos 

outros, e avocar aqueles já em curso em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, para 

corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. 

 
Nos casos em que se configurem improbidade administrativa e naqueles em que seja recomendável a 

indisponibilidade de bens, a CGU deverá encaminhar os casos à Advocacia-Geral da União (AGU) 

para providências quanto ao ressarcimento ao erário e outras a cargo daquele órgão. Do mesmo 

modo, a CGU provocará, sempre que necessária, a atuação do Tribunal de Contas da União, da 

Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 
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e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do Departamento de Polícia Federal e do 

Ministério Público, inclusive quanto a representações ou denúncias que se afigurarem 

manifestamente caluniosas.  

 
Quando foi instituída em 2001, a Controladoria-Geral da União era composta pela Corregedoria-

Geral e pela Secretaria Federal de Controle Interno. A Corregedoria-Geral representava uma nova 

função dentro do Governo e era encarregada de aplicar sanções em casos de improbidade praticada 

por servidores públicos, enquanto as investigações e o processo tramitavam no Judiciário. A 

Secretaria Federal de Controle Interno já tinha função estabelecida na Administração Pública, mas era 

anteriormente situada no Ministério da Fazenda.
6 
  

 
As atribuições da Controladoria-Geral da União se expandiram gradualmente no sentido de incluir as 

relações com os cidadãos e o combate à corrupção, conforme consta da tabela abaixo. Em 2002, a 

Ouvidoria-Geral da União foi transferida do Ministério da Justiça para a Controladoria-Geral da 

União. Em 2003, o status do Controlador-Geral da União foi elevado ao de Ministro de Estado do 

Controle e da Transparência. Em 2006, a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas foi instituída na Controladoria-Geral da União; antes disso, as atividades de combate à 

corrupção eram levadas a cabo pelas outras unidades da Controladoria-Geral da União.  
 

Tabela 1: Evolução da Controladoria-Geral da União  
Ano Desenvolvimento 

2001 Corregedoria-Geral de Correição instituída no âmbito da Secretaria da Presidência da República.  
Secretaria Federal de Controle Interno e Comissão de Coordenação de Controle Interno, ambos 
anteriormente parte do Ministério da Fazenda, se unem à Corregedoria-Geral de Correição.  

2002 Ouvidoria-Geral da União, anteriormente situada no Ministério da Justiça, se une à Controladoria-Geral 
da União.  

2003 Status do Controlador-Geral da União elevado ao de Ministro de Estado do Controle e da Transparência  
2006 Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas é criada na Controladoria-Geral da 

União, órgão responsável por desenvolver mecanismos de combate à corrupção.  

Estabelecimento da Corregedoria-Geral de Correição como autoridade central do Sistema de Correição 
da Administração Pública Federal.  

 

Atualmente, a Controladoria-Geral da União – CGU tem como titular o Ministro de Estado Chefe da 

Controladoria-Geral da União, que é nomeado diretamente pelo Presidente da República. A estrutura 

básica da CGU é constituída por: Gabinete, Assessoria Jurídica, Conselho de Transparência Pública e 

Combate à Corrupção, Comissão de Coordenação de Controle Interno, Secretaria-Executiva, 

Corregedoria-Geral da União – CRG, Ouvidoria-Geral da União e duas Secretarias, a Secretaria 

Federal de Controle Interno – SFC e a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas – SPCI, conforme figura a seguir:  

 

                                                 
6 Fonte: OCDE, Integrity Framework. 2009 

 



 

 

- 13 - 

Estrutura organizacional da Controladoria-Geral da União 
 

 
 

Fonte: OCDE, Integrity Framework. 2009 

 
Conforme se verifica, além dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, dos 

órgãos específicos e singulares e das unidades descentralizadas, a estrutura da CGU é constituída, 

ainda, de órgãos colegiados, com função consultiva, que prestam apoio à formulação de políticas e à 

coordenação de sua implementação: a Comissão de Coordenação de Controle Interno, o Conselho de 

Transparência Pública e Combate à Corrupção e a Comissão de Coordenação de Correição.  

 
No Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção são debatidas e recomendadas 

medidas para controlar os recursos públicos, promover a transparência e combater a corrupção na 

Administração Pública Federal. Suas atribuições incluem: contribuir para a formulação de políticas, 

diretrizes e projetos; sugerir melhorias e a incorporação de procedimentos internos; e executar 

estudos e elaborar estratégias para consolidar propostas legislativas e administrativas de forma a 

combater a corrupção e mobilizar a sociedade civil. O Conselho é presidido pelo Ministro do 

Controle e da Transparência e é composto por 20 membros representantes da Administração Pública 

Federal e da sociedade. O conselho se reúne a cada dois meses e pode ser convocado 

extraordinariamente pelo presidente. Representantes de entidades da sociedade civil exercem 

mandatos de dois anos, podendo ser renomeados.  

 
As Comissões de Coordenação de Controle Interno e de Coordenação de Correição funcionam como 

mecanismos para coordenar as atividades de controle interno e de correição no âmbito da 

Administração Pública Federal. A Comissão de Coordenação de Controle Interno tem como função, 

no âmbito do sistema de controle interno da Administração Pública Federal, propor medidas para 

padronizar, avaliar e formular propostas de fortalecimento do controle interno. Essa Comissão é 

composta de nove representantes do sistema e presidida pelo Ministro do Controle e da 

Transparência. A Comissão de Coordenação de Correição tem por objetivo promover a integração e o 
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entendimento uniforme das unidades do Sistema de Correição da Administração Pública Federal 

(SisCor).  

 
A obrigatoriedade de instituir sistema de controle interno foi prevista na Constituição Federal de 

1988, no seu art. 74, que estabeleceu que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deveriam 

manter tal sistema, de forma integrada, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas 

previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais 

e garantias, bem como dos direitos e haveres da União e apoiar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 

 
Em consonância com o dispositivo constitucional, a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, 

organizou sob a forma de sistemas as atividades de planejamento, de administração financeira 

federal, de contabilidade federal e de controle interno, no âmbito do Poder Executivo Federal, com o 

objetivo de promover a coordenação e harmonização entre tais atividades, criando, entre outros, o 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Posteriormente, o Decreto nº 5.480, de 30 

de junho de 2005, organizou da mesma forma as atividades de correição, criando o Sistema de 

Correição do Poder Executivo Federal. A Controladoria-Geral da União foi designada como Órgão 

Central dos dois Sistemas, em função da sua estrutura e das competências sob sua responsabilidade.  

 
Originalmente, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal foi instituído pelo Decreto 

nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, que definiu a Secretaria Federal de Controle Interno, à época 

integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, como Órgão Central. Posteriormente, com a 

mudança de vinculação dessa Secretaria, a CGU passou a ser o Órgão Central desse Sistema. 

 

Além da CGU, que na condição de órgão central exerce a supervisão técnica dos demais órgãos, 

integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal os órgãos setoriais, que são 

aqueles de controle interno que integram a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, do 

Ministério da Defesa, da Advocacia-Geral da União e da Casa Civil. 

 
Com relação às entidades da Administração Pública Federal indireta, o Decreto nº 3.591/2000 

determina que tais entidades deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o 

suporte necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e 

racionalizar as ações de controle e, no caso em que a demanda não justificar a estruturação de uma 

unidade de auditoria interna, deverá constar do ato de regulamentação da entidade o desempenho 

dessa atividade por auditor interno. As unidades de auditoria interna das entidades da Administração 

Pública Federal indireta ficam sujeitas também à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão 

Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas 

respectivas áreas de jurisdição, e deverão apresentar ao órgão ou à unidade de controle interno a que 

estiverem jurisdicionadas, para efeito de integração das ações de controle, seu plano de trabalho do 

exercício seguinte. O citado Decreto também prevê que a nomeação, designação, exoneração ou 

dispensa do titular de unidade de auditoria interna será submetida, pelo dirigente máximo da 

entidade, à aprovação do conselho de administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e, após, 

à aprovação da Controladoria-Geral da União.  
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A partir de 2010, no cumprimento das funções de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, a CGU, por meio da Secretaria Federal de Controle Interno,  fundamentou 

sua atuação em pelo menos cinco frentes de trabalho distintas: no acompanhamento da execução dos 

programas de governo, no acompanhamento e avaliação da gestão de órgãos e entidades da 

administração federal, no Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, na auditoria de 

contratos de recursos externos e na atuação investigativa, mediante articulação com outros órgãos de 

defesa do Estado. Com referência à quantidade de ações de controle realizadas, o quadro a seguir 

apresenta os números dos últimos cinco anos, discriminando as cinco linhas de atuação, que agregam 

a maioria das atividades desenvolvidas pela Secretaria Federal de Controle Interno e as 

Controladorias-Regionais da União nos Estados: 
 
 Tabela 2: Linhas de Atuação 
 

Linhas de Atuação/Ano 2007 2008 2009 2010 2011

Avaliação da Execução de Programas de Governo 1.085     1.983       1.983       4.847       3.902       

Auditoria de Contas 1.626     2.053       2.011       2.851       2.791       

Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos 4.459     3.646       5.173       5.521       1.977       

Ações Investigativas 1.195     826           1.035       1.192       1.333       

Auditoria em Projetos Internacionais 410         302           241           185           155           

Outros 2.356     1.495       507           766           366           

Total Geral 11.131   10.305     10.950     15.362     10.524      
Fonte: CGU – Secretaria Federal de Controle Interno, Sistema Novo Ativa, consultado em 4/1/12, indicando o total de ordens de serviços 
realizadas (concluídas, homologadas e em revisão). 

 

O Programa do Sorteio é a atividade com o maior número de ações de controle nos anos 2007-2011, 

tendo sido superada recentemente pelas ações de Avaliação da Execução de Programas de Governo. 

O maior decréscimo foi verificado na linha de atuação sobre os Organismos Internacionais e no 

conjunto denominado “Outros”, que abriga atividades que não se encaixam nas outras e não possuem 

uma constância ao longo do tempo. 

 

As atividades desenvolvidas nessa esfera nortearam-se para a ampla interação com os gestores 

federais, objetivando a colaboração no sentido de orientá-los, preventivamente, para a correção de 

fragilidades detectadas por intermédio da ação do Controle Interno e, assim, auxiliá-los na 

identificação e adoção tempestiva de medidas corretivas cabíveis. 

 

Nessa linha, o Programa CAPACITA foi instituído pela Portaria nº 1965, de 04 de outubro de 2010, e 

tem como principais objetivos fortalecer o controle preventivo, interagir com os gestores e promover 

a melhoria da gestão de recursos públicos, por meio da oferta contínua de orientações e capacitações 

a Gestores Federais em áreas relacionadas à área de atuação do Controle Interno. 

  

De 2009 até o final de 2011, foram capacitados 23.265 servidores em atividades presenciais e a 

distância. As atividades presenciais trataram de temas como Licitações e Contratos, Aprimoramento 

de Programas de Governo, Terceirização, Pessoal, Transferências Voluntárias e SICONV, Siafi 

Gerencial, entre outros. Na forma de Educação a Distância dois cursos já estão sendo oferecidos - 

Gestão por Resultados em Cooperação Técnica Internacional e Controle e Auditoria Interna. Está 

previsto para o início de 2012 o curso a distância Controles Aplicados à gestão, que trará em cinco 

módulos orientações práticas sobre a gestão de controles internos administrativos, Licitações e 
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Contratos, Transferências Voluntárias, Pessoal e Análise de Resultados. Além disso, do total de 

servidores capacitados, vale lembrar também que foram produzidas em 2011 quatro cartilhas de 

orientação em formato de Perguntas e Respostas: Sistema de Registro de Preços; Licitações e 

Contratos; Diárias e Passagens e Contratação de Consultorias, sendo esta última referente a contratos 

de Cooperação Técnica Internacional. 

 

Para o exercício das funções de controle interno, a CGU dispõe de manuais e coletâneas que 

abrangem várias áreas de atuação para orientar seus servidores, tais como os relativos às Auditorias 

Anuais de Contas e  Tomada de Contas Especial 
7
. 

 

Além dos manuais específicos, a Instrução Normativa n° 1/2001, da Secretaria Federal de Controle 

Interno
8
, define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no tocante às atividades voltadas para ações de 

auditoria e fiscalização, quanto à avaliação contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e atividades de Apoio ao Controle Externo. A norma traz orientação aos administradores 

de bens e recursos públicos para a elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República, 

auditoria de Tomada de Contas Especial e avaliação das unidades de auditoria interna das entidades 

da Administração Pública e acompanhamento sistemático de Programas de Governo. 

 

O citado normativo estabelece, com base na legislação superior, algumas regras gerais que devem ser 

seguidas pelos administradores dos recursos públicos e pelos servidores do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal, tais como a de que nenhum processo, documento ou informação 

poderá ser sonegado aos servidores do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas 

atribuições inerentes às atividades de auditoria e fiscalização, devendo estes guardar o sigilo das 

informações conforme previsto na legislação, usando nos relatórios apenas informações de caráter 

consolidado sem identificação de pessoa física ou jurídica quando essas informações estiverem 

protegidas legalmente por sigilo.  

 

As Normas Fundamentais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal apresentam-se 

estruturadas em normas relativas: aos servidores; à execução do trabalho; à opinião do Sistema de 

Controle Interno; à forma de comunicação; à audiência do auditado; às auditorias de recursos 

externos e ao controle interno administrativo. 

 

Estas normas têm como finalidades orientar os servidores para o exercício de suas funções e assunção 

de responsabilidades; padronizar e esclarecer a terminologia utilizada no Sistema de Controle Interno 

nas suas várias áreas de atuação, modalidades e enfoques técnicos; permitir levar ao conhecimento da 

administração pública federal o papel, as responsabilidades, a capacitação, a forma de atuação, o 

âmbito dos trabalhos envolvidos, as atribuições e, principalmente, as contribuições do Sistema de 

Controle Interno à melhoria de desempenho da gestão pública federal; servir de instrumento para 

ampliar e melhorar o relacionamento técnico-profissional entre os servidores do Sistema nas 

diferentes esferas de governo e destes com os auditores internos e independentes; servir de ponto de 

partida para as adaptações que, tiverem de ser efetuados no exercício da ação de controle, tendo em 

vista as diferentes modalidades jurídicas na administração direta, indireta e descentralizada do Poder 

Executivo Federal; e servir de instrumento de apoio ao aperfeiçoamento profissional dos servidores. 

                                                 
7 Disponíveis em http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/AuditoriasAnuaisPrestConta/index.asp e 

http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/TomadasContasEspecial/.  

8 Disponível em http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/AuditoriasAnuaisPrestConta/index.asp.  

http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/AuditoriasAnuaisPrestConta/index.asp
http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/TomadasContasEspecial/
http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/AuditoriasAnuaisPrestConta/index.asp
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Outros documentos, internos e externos, também são utilizados para orientar os servidores no 

decorrer de suas atividades, como Portarias, Instruções Normativas, Ordens de Serviço, 

Memorandos-Circulares, além de Decisões Normativas do Tribunal de Contas da União (Órgão de 

Controle Externo). Como exemplo, cita-se a Portaria CGU nº 2.546, de 27 de dezembro de 2010, que 

aprova Norma de Execução destinada a orientar tecnicamente os órgãos e entidades sujeitos ao 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, sobre o acompanhamento do Plano de Providências 

Permanente, a elaboração do Relatório de Gestão, os procedimentos da auditoria anual de contas 

realizada pelo órgão de controle interno e a organização e formalização das peças que constituirão os 

processos de contas da administração pública federal a serem apresentadas ao Tribunal de Contas da 

União; a Instrução Normativa TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010, que estabelece normas de 

organização e de apresentação dos relatórios de gestão e das peças complementares que constituirão 

os processos de contas da administração pública federal, para julgamento do Tribunal de Contas da 

União
9
.  

 

Para a execução das ações de controle no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno, a CGU 

conta com o sistema informatizado Ativa, onde são registradas por meio de ordens de serviço todas 

as demandas de ações, inclusive para as unidades regionais, e registrados os resultados encontrados. 

Além da SFC, o sistema passou também a ser utilizado pela Secretaria de Prevenção à Corrupção e 

Informações Estratégicas, para registro de realização de ações de Prevenção e Combate à Corrupção, 

e pela Corregedoria-Geral da União, para a execução de atividades de correição.  

 

Quanto ao Acompanhamento da Execução dos Programas de Governo, ao longo do exercício de 

2010, os resultados da atuação da SFC sobre 34 ações de governo foram encaminhados aos 

Secretários-Executivos e Ministros responsáveis pela política pública avaliada, após o 

comprometimento dos gestores com a adoção de planos de providências para solucionar as questões 

identificadas. Outras 33 ações de governo também foram objeto de encaminhamentos de balanços 

específicos às respectivas autoridades nos ministérios responsáveis, fruto do monitoramento das 

providências efetivamente adotadas pelos gestores federais quanto às recomendações oriundas de 

avaliações anteriores. Em 2010 foram concluídas 4.380 ações de controle nessa linha de atuação, 

distribuídas em 79 ações governamentais.  

 

Ainda na área de controle interno, destacam-se os resultados do Programa de Fiscalização a partir de 

Sorteios Públicos, cujo foco é a fiscalização da aplicação de recursos públicos federais em pequenos 

e médios municípios. Em dezembro/2010 o Programa encontrava-se em sua 33ª edição regular, tendo 

fiscalizado 1.931 municípios, cerca de 34,7% dos municípios brasileiros, atingindo em torno de R$ 

16,8 bilhões fiscalizados. Com os resultados alcançados pelo programa, outras frentes de trabalho 

foram abertas, entre as quais ressaltam-se as ações de capacitação tanto dos organismos de controle 

social quanto dos gestores municipais envolvidos com a gestão de recursos públicos transferidos pelo 

Governo Federal. Cabe ressaltar, também, o fomento ao controle social sobre os recursos públicos, 

pois no momento da fiscalização a população do município fiscalizado tem acesso direto aos 

servidores da CGU para realização de denúncias e troca de informações, bem como aos relatórios de 

fiscalização que são divulgados na íntegra na internet.  

 

No campo das ações investigativas, que se situam dentro de um objetivo amplo de prevenção e 

enfrentamento sistemático da corrupção, foram desenvolvidos processos e procedimentos especiais e 

                                                 
9 Disponíveis em http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/AuditoriasAnuaisPrestConta/index.asp.  

http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/AuditoriasAnuaisPrestConta/index.asp
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instrumentais próprios, voltados à busca e troca de informações com outros órgãos, criando 

condições para a realização de trabalhos com enfoque ainda mais forte no efetivo combate à 

corrupção. Para atingir esse objetivo, busca-se a detecção antecipada de potenciais problemas e para a 

advertência, de caráter preventivo, aos gestores. Durante o exercício de 2010, foi objeto de análise 

um total de 3.033 denúncias e representações e concluídas 1.613 ações de controle, realizadas em 256 

Municípios. Os relatórios são encaminhados aos Ministérios gestores, aos demandantes e ao Tribunal 

de Contas da União e, dependendo da gravidade das situações identificadas, são também enviados à 

Polícia Federal e ao Ministério Público. A CGU também realiza importantes trabalhos de operações 

especiais, decorrentes da articulação com outros órgãos de defesa do Estado, normalmente ações de 

grande repercussão na mídia. 

 

Considerando a relevância e a prioridade atribuída ao Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), foi definida linha de ação específica para as ações de controle relacionadas a obras do 

Programa, com o objetivo permitir o acompanhamento de forma sistemática, com base na 

tempestividade da ação de controle, possibilitando a correção de problemas no andamento da obra e 

propiciando o controle preventivo dessas ações. A partir de 2007 foram realizadas fiscalizações 

relacionadas a obras do PAC em três frentes de trabalho, quais sejam, acompanhamento sistemático 

dos principais programas de governo, Programa de Sorteios e fiscalização em decorrência de 

denúncias e representações. Somente no exercício de 2010 foram realizadas 1.865 ações de controle 

relacionadas a obras do PAC, entre as quais podem ser destacadas aquelas relacionadas aos 

Ministérios dos Transportes, das Cidades e Integração Nacional. 

 
 

Gráfico 1: Ações de Controle em Projetos do PAC – 2007 A 2010 

 
Fonte: CGU – Relatório de Gestão 2010. http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RelatGestao/Arquivos/relatorio_gestao_cgu_2010.pdf 

 
Conforme relatado anteriormente, nos últimos cinco anos a Controladoria-Geral da União 

intensificou seus trabalhos junto aos gestores, adotando uma postura proativa, com intervenções 

preventivas sobre questões verificadas ao longo do exercício, por intermédio do Acompanhamento 

Permanente dos Gastos. As mudanças resultaram, entre outras, na redução e redefinição da 

quantidade de unidades auditadas por ocasião das auditorias anuais de contas, com o devido 

aprofundamento dos trabalhos naquelas unidades em que exista essa necessidade, ao longo do 

exercício. Assim, as verificações são discutidas e tratadas tempestivamente, evitando a continuidade 

dos problemas, com a definição compartilhada das medidas a serem adotadas. 

 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RelatGestao/Arquivos/relatorio_gestao_cgu_2010.pdf
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Com relação à recuperação de prejuízos, tem-se como principal instrumento a Tomada de Contas 

Especial (TCE). A TCE é um instrumento de que dispõe a Administração Pública para possibilitar o 

ressarcimento de eventuais prejuízos que lhe forem causados, sendo o processo revestido de rito 

próprio e somente instaurado depois de esgotadas as demais medidas administrativas para reparação 

do dano. Os processos são instaurados nos próprios órgãos onde ocorreu o prejuízo e, antes de serem 

encaminhados ao TCU, são analisados e certificados pela Controladoria-Geral da União.  

 

Os 744 processos de Tomadas de Contas Especiais concluídos pelo governo federal e encaminhados 

ao Tribunal de Contas da União (TCU) em 2011 possibilitam o retorno potencial recorde de quase R$ 

1,8 bilhão aos cofres públicos. O valor representa um crescimento de quase 5,5% em relação ao ano 

anterior. Desde 2002, os processos de TCE’s encaminhados pelo governo federal ao TCU somaram 

12.337, representando o retorno potencial ao erário de R$ 7,7 bilhões, conforme quadro abaixo: 
 

 
Tabela 3: Evolução das Auditorias nos Processos de Tomadas de Contas Especiais de 2006 a 2010 

 

Exercícios 
TCEs  

analisadas 
Diligenciadas ao 
Órgão de Origem 

Certificadas ao TCU 
Retorno  

Potencial R$ 

2002 1.373 438 935 280.950.637,73 

2003 1.746 322 1.424 404.038.116,56 

2004 1.994 449 1.545 455.802.884,35 

2005 1.934 306 1.628 448.285.614,87 

2006 1.496 339 1.157 656.004.567,99 

2007 1.722 263 1.459 659.622.763,60 

2008 1.539 477 1.062 642.272.945,71 

2009 1.605 328 1.277 702.738.553,22  

2010 1.481 375 1.106 1.685.274.158,37 

2011 1.149 405 744 1.783.167.841,61 

TOTAL 16.039 3.702 12.337 7.718.158.084,01 

Fonte: CGU: http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/TomadasContasEspecial/  

 
Entre os motivos que levaram à instauração dos processos, a “omissão do dever de prestar contas” é o 

mais comum, tendo respondido por 4.401 do total de TCE’s instauradas desde 2002. Em seguida 

aparecem as “irregularidades na aplicação dos recursos”, com 2.735 casos; o “não cumprimento do 

objeto conveniado”, com 1.931 casos; a “não aprovação da prestação de contas”, com 1.269 casos; e 

os “prejuízos causados por servidor”, com 981 casos. O quadro a seguir apresenta os dados 

completos sobre os fatos motivadores: 

 

http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/TomadasContasEspecial/
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Tabela 4: Fatos Motivadores da Instauração de Processos de TCE 

Motivo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Omissão no dever de prestar 
contas 

235 772  537 914 314 503 452 327 245 102 

Irregularidades na aplicação 
dos recursos 

208 310  336 354 449 248 109 274 243 204 

Não cumprimento do objeto 
conveniado 

108 61  229 188 208 218 172 301 235 211 

Prejuízos causados por 
servidor ou empregado 
público 

135 100 165 101 97 127 40 62 109 45 

Não aprovação da prestação 
de contas 

204 146 175 0 46 266 179 145 54 54 

Irregularidade praticada por 
bolsista  

23 24 80 37 20 23 68 105 111 4 

Irregularidade na cobrança de 
procedimentos do SUS 

16 11 21 23 22 71 42 60 72 106 

Outros  6 0 2 11  1 3 0 3 37 18 

TOTAL 935 1.424 1.545 1.628 1.157 1.459 1.062 1.277 1.106 744 

Fonte: CGU: http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/TomadasContasEspecial/ 

A CGU atualiza periodicamente, em seu site
10

 a relação das TCE’s certificadas e encaminhadas ao 

TCU, separando-as, inclusive, por pasta ministerial. Entretanto, a quantidade de TCE’s ou o montante 

de recursos nelas envolvidos não podem ser considerados fatores para determinar se essa ou aquela 

área de governo apresenta mais irregularidades ou é a que tem mecanismos de controle menos 

eficientes. Segundo a SFC, o número de TCE’s instaurado em cada ministério, assim como o valor 

dos recursos potencialmente recuperados, varia muito em função do montante de recursos aplicados 

por cada pasta bem como da forma de execução de suas ações, alguns ministérios realizam muito 

mais ações descentralizadas, por meio de Estados, municípios e ONGs, e essas execuções tendem a 

apresentar mais problemas, porque dependem de outras partes envolvidas para a realização das ações. 

De 2002 a 2011, por exemplo, os Ministérios da Saúde, da Educação e da Integração Nacional foram 

os que instauraram maior número de TCE’s. Na Saúde, o total chegou a 3.316 (representando 26,8% 

do total de processos e 34,2% do valor de recursos potencialmente recuperáveis); em seguida, vêm o 

Ministério da Educação, com 3.187 TCE’s (25,8% dos processos e 12,5% do valor) e o Ministério da 

Integração Nacional, com 771 TCE’s (6,2% dos processos e 14,5% do valor). 

Com referência aos trabalhos que indicam potencial economia de recursos para o Estado, adotando 

metodologia similar a de outros países, o quadro a seguir destaca os principais resultados financeiros 

alcançados em decorrência da atuação da CGU ou provenientes de trabalhos conjuntos com os 

gestores, destacando as economias e os prejuízos no período de 2006 a 2010: 

                                                 
10 Disponível em http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/TomadasContasEspecial/index.asp 

http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/TomadasContasEspecial/
http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/TomadasContasEspecial/index.asp
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Tabela 5: Principais resultados financeiros  

Ano  Economia Prejuízo Efetivo Prejuízo Potencial Total Ano 

2006 R$ 77.500.000,00 R$ 87.698.451,36 R$ 88.730.853,10 R$ 253.929.304,46 

Auditoria   R$ 10.298.451,36     

Avaliação da Execução de 
Programa de Governo R$ 77.500.000,00 R$ 77.400.000,00     

Operação Especial     R$ 88.730.853,10   

2007 R$ 52.169.346,38 R$ 415.969.681,02 R$ 116.944.254,37 R$ 585.083.281,77 

Auditoria R$ 52.169.346,38 R$ 326.720.145,45 R$ 2.422.675,12   

Avaliação da Execução de 
Programa de Governo   R$ 89.249.535,57 R$ 61.000.000,00   

Operação Especial     R$ 53.521.579,25   

2008 R$ 948.900.000,00   R$ 12.000.000,00 R$ 960.900.000,00 

Auditoria R$ 798.500.000,00       

Controle Preventivo R$ 150.400.000,00       

Denúncia     R$ 12.000.000,00   

2009 R$ 289.100.000,00   R$ 12.600.000,00 R$ 301.700.000,00 

Auditoria R$ 289.100.000,00   R$ 10.000.000,00   

Operação Especial     R$ 2.600.000,00   

2010 R$ 855.800.000,00 R$ 382.100.000,00 R$ 644.037.471,92 R$ 1.881.937.471,92 

Auditoria R$ 855.800.000,00 R$ 331.000.000,00     

Operação Especial   R$ 51.100.000,00 R$ 644.037.471,92   

Total Geral R$ 2.223.469.346,38 R$ 885.768.132,38 R$ 874.312.579,39 R$ 3.983.550.058,15 

Fonte: CGU - Secretaria Federal de Controle Interno. 

 

Por fim, cabe destacar também as Recomendações que resultaram impacto financeiro na Gestão 

Pública Federal. No Anexo III são destacados alguns dos principais resultados alcançados por 

recomendações advindas das ações de controle da CGU, nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, 

executadas nos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, ou provenientes de trabalhos 

conjuntos com os gestores. Os registros foram extraídos dos Relatórios Anuais de Prestação de 

Contas da CGU, relativos aos exercícios citados. 

 

Como órgão atuante na política de integração dos órgãos federais encarregados da defesa do 

patrimônio público, a Controladoria-Geral da União mantém termos de parceria, atende a solicitações 

e realiza operações conjuntas com diversos órgãos federais, a exemplo do Ministério Público, Polícia 

Federal, Receita federal e TCU. Desde 2003 vem se intensificando essa participação, com grande 

repercussão nos meios de comunicação. No ano de 2011 foram realizadas dezenas de operações 

especiais, entre as quais estão as seguintes 
11

:  
 

Operação Gasparzinho (PB) – A Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União e o 

Ministério Público Federal realizaram a Operação Gasparzinho, para desarticular uma 

organização criminosa que vinha agindo em pelo menos 35 municípios do Estado da Paraíba, 

                                                 
11 Mais informações sobre operações especiais realizadas pela CGU disponíveis em 

http://www.cgu.gov.br/AuditoriaeFiscalizacao/AuditoriasEspeciais/. 
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por meio de fraudes em licitações públicas com o uso de empresas de fachada. A operação 

visava ao cumprimento de nove mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e 

apreensão, além do sequestro de bens dos envolvidos. Partindo de denúncias, as investigações 

chegaram a evidências de que um grupo de empresários estava utilizando empresas de fachada, 

registradas em nome de “laranjas” e de “fantasmas” (pessoas inexistentes, com nomes 

inventados), para fraudar licitações, sonegar impostos e ocultar bens obtidos com o lucro dos 

crimes cometidos. O desdobramento das investigações levou a um grupo de empresas 

envolvidas no esquema fraudulento e a algumas pessoas utilizadas como “laranjas” por dois 

irmãos empresários, que figuram como principais alvos da investigação. Cinco das empresas 

envolvidas receberam cerca de R$ 23,4 milhões de várias prefeituras paraibanas nos últimos 

quatro anos. Constatou-se ainda que a quadrilha obtinha, junto a órgãos públicos de mais de 

um estado da Federação, documentos para os “fantasmas”, tais como RG, CPF etc., que 

passavam a ser utilizados para a prática de uma série de fraudes, principalmente para 

movimentar valores e registrar bens usados pelo grupo, especialmente veículos de luxo. 

 

Operação Geleira (PI) – A Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União e Ministério 

Público Federal deflagraram, conjuntamente, na manhã de 19/01/2011, a Operação Geleira, 

com a finalidade de desarticular uma rede criminosa especializada na comercialização de notas 

fiscais frias e desvio de recursos públicos em prefeituras do interior do Estado do Piauí. Da 

operação participam 325 policiais federais de vários Estados e 29 servidores da CGU, 

objetivando dar cumprimento a 84 mandados de busca e apreensão e a 30 mandados de prisão 

na capital e no interior do Piauí. Entre os presos estão alguns prefeitos, servidores municipais e 

empresários ligados 33 empresas envolvidas no esquema. O prejuízo ao Erário causado pelo 

grupo investigado é estimado em cerca de R$ 3,7 milhões.  

 

Operação Mácula (RR) – A Controladoria-Geral da União, juntamente com a Polícia Federal, 

Ministério Público Estadual de Roraima e de Ministério Público de Contas do mesmo Estado, 

desencadearam em março de 2011 a Operação Mácula, visando dar cumprimento a 21 

mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão expedidos pelo Juiz de Direito 

Titular da 2ª Vara de Boa Vista/RR. Conforme as investigações a empresa Cardan utilizava 

além de seus funcionários, um grupo organizado dentro da SESAU-RR, com funções pré-

definidas, que a empresa fosse beneficiada nas licitações realizadas. Dentre as irregularidades 

verificadas, destacam-se o direcionamento dos processos licitatórios (incluindo os 

emergenciais), a fraude na emissão e atesto de notas fiscais e a inexecução contratual. Estima-

se que os prejuízos causados ao erário possam ultrapassar R$ 30 milhões. 

 

Operação Mãos Limpas III – TCE (AP) – Esta  Operação é um desmembramento da 

Operação Mãos Limpas, deflagrada em setembro de 2010, com o objetivo de verificar diversos 

crimes que estariam sendo praticados no âmbito do Poder Público do Estado do Amapá, mais 

especificamente no Tribunal de Contas do Estado. Ressalta-se que devido a extraordinária 

complexidade dos fatos objeto da investigação decorrentes da Operação supracitada, do grande 

número de pessoas sujeitas a investigação, dos vários públicos alvo da investigação, e tendo 

em vista uma provável independência relativa aos fatos criminosos praticados nos diversos 

órgãos envolvidos, o inquérito tem sido desmembrado, em atendimento a esses critérios. As 

investigações demonstraram desvios de recursos no Tribunal de Contas do Estado do Amapá. 

Após a deflagração da primeira operação e consequente análise dos materiais apreendidos, foi 

verificada a existência de supostos fatos criminosos relacionados às funções institucionais do 

TCE/AP e também relacionados à administração do órgão, com elevado valor de restituição de 
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despesas médicas, de remédios e de transporte era concedido a conselheiros e servidores do 

TCE/AP. Além disso, verificou-se, no período de 2007 a 2009, a ocorrência de saques em 

espécie, no montante de R$ 7,5 milhões em contas bancárias do Tribunal. 

 

Operação Tabanga (AL) – Operação realizada pela Superintendência de Polícia Federal no 

Estado de Alagoas, em conjunto com a Controladoria Geral da União e a Procuradoria da 

República no município de Arapiraca/AL, com objetivo de desarticular esquema fraudulento 

de desvio de recursos federais transferidos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e pelo Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE. As fraudes se davam na utilização de 

verbas destinadas à educação básica e ao transporte escolar para outros fins, tais como, reforma 

de prédios da prefeitura de Traipu, realização de licitações simuladas nas quais houve indício 

de pagamento de serviços não realizados, dentre outras. Mais de 8 milhões de reais foram 

gastos de forma irregular.  
 

Outra área de atuação da CGU é a área de Correição. Conforme mencionado anteriormente, a 

Controladoria-Geral da União atua também como Órgão Central do Sistema de Correição do Poder 

Executivo Federal (SisCOR). Esse Sistema compreende as atividades relacionadas à prevenção e 

apuração de irregularidades, por meio da instauração e condução de procedimentos correcionais, 

utilizando-se, como instrumentos da atividade de correição a investigação preliminar, a inspeção, a 

sindicância, o processo administrativo geral e o processo administrativo disciplinar. O SisCOR tem 

como objetivo promover a integridade mediante a proposição de medidas para a integração do 

Sistema de Correição do Poder Executivo Federal; a promoção da integração com outras atividades 

de controle e auditoria e a proposição de métodos para a padronização e o aprimoramento dos 

procedimentos relativos ao sistema de correição.    

 

Integram o Sistema de Correição as unidades específicas de correição para atuação junto aos 

Ministérios, como unidades setoriais; as unidades específicas de correição nos órgãos que compõem a 

estrutura dos Ministérios, bem como de suas autarquias e fundações públicas, como unidades 

seccionais; e a Comissão de Coordenação de Correição. As unidades setoriais integram a estrutura da 

Controladoria-Geral da União e estão a ela subordinadas, as unidades seccionais ficam sujeitas à 

orientação normativa do Órgão Central do Sistema e à supervisão técnica das respectivas unidades 

setoriais. 

 

Como responsável pelo exercício das atividades de Órgão Central do Sistema de Correição, a CGU 

buscou intensificar o combate a impunidade por meio da adoção das seguintes políticas: aumento da 

capacidade de promoção direta de ações disciplinares que visem à apuração e responsabilização de 

autoridades e servidores por irregularidades de maior gravidade, complexidade e de repercussão 

alcançada no meio social; melhora no acompanhamento das ações disciplinares das unidades 

correcionais dos diversos órgãos e entidades da administração pública federal;  fortalecimento do 

SisCOR por meio da ampliação da capacitação de servidores para composição de comissões 

disciplinares, da realização de eventos e fóruns de discussão sobre a função disciplinar da 

Administração e da melhoria dos instrumentos de gestão das informações disciplinares; ampliação do 

raio de atuação da CGU na esfera correcional e a busca por inovações tecnológicas. Os principais 

projetos conduzidos nessa linha de atuação em 2010, foram o Estímulo à criação de Corregedorias 

Seccionais; a instituição da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD); 

e a inauguração do Primeiro Núcleo de Ações de Correição (Nacor) localizado na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ. 
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A capacitação de servidores públicos para atuação em comissões disciplinares sempre foi uma das 

principais linhas de ação da Corregedoria-Geral da União. O Programa de Formação de Membros em 

Processo Administrativo Disciplinar consiste em cursos regulares de capacitação que tem o propósito 

de dotar a administração de quadros mais bem preparados para integrar comissões processantes 

disciplinares. Tem como principal objetivo formar servidores da Administração Pública Federal, 

subsidiando-os com conhecimentos específicos e práticos necessários a participação em processo 

administrativo disciplinar. 

 

O Programa foi instituído no ano de 2003 pela Controladoria-Geral da União e capacitou servidores 

em todos os Estados da Federação, totalizando treinamento especializado a 10.017 profissionais, 

conforme tabela abaixo: 
 

Tabela 6: Servidores capacitados 

                                Quantidade de Servidores Capacitados por ano em 
                                Direito Administrativo Disciplinar: 

Ano: Qtde.: 

2003 36 

2004 1216 

2005 958 

2006 1055 

2007 1305 

2008 1116 

2009 1525 

2010 1928 

2011 878 

Total: 10017 

 
  
Fonte: Escola de  Administração Fazendária – ESAF 

 
 
A partir de 2010, o aumento da capacidade de promoção direta de ações disciplinares pela 

Controladoria foi possível por meio da criação da Comissão Permanente de Processo Administrativo 

Disciplinar (CPPAD), que trabalha exclusivamente na condução de processos disciplinares, e pela 

realização do Terceiro Curso de “Condução Avançada de Processos Disciplinares”, para servidores 

em exercício na Corregedoria Geral da União que adquiriram a estabilidade nesse período. A 

capacitação e a criação da comissão permanente disciplinar possibilitaram a condução direta, pela 

CGU, somente no ano de 2010, de 88 procedimentos disciplinares, dentre processos administrativos 

disciplinares, além da condução de 1.480 investigações preliminares cujo objetivo é o levantamento 

da pertinência de denúncias e representações. 

 
O acompanhamento das ações disciplinares também foi aperfeiçoado pela consolidação e 

implementação do Sistema de Gerenciamento de Informações Disciplinares (CGU-PAD)
12

 e pela 

revisão dos procedimentos de inspeção correcional, os quais possibilitaram o acompanhamento e a 

                                                 
12 Mais informações em http://www.cgu.gov.br/cguPad/index.asp  

http://www.cgu.gov.br/cguPad/index.asp


 

 

- 25 - 

verificação da regularidade de 1.257 procedimentos disciplinares conduzidos por órgãos e entidade 

do Poder Executivo Federal e a realização de 53 inspeções in loco nas unidades componentes do 

SisCOR. Os índices relativos ao número de recomendações encaminhadas pela Controladoria em 

relação ao número de procedimentos instaurados no âmbito do Poder Executivo Federal tem 

confirmado uma maior capacidade pró-ativa das próprias unidades integrantes do Sistema de 

Correição, sem prejuízo do efetivo acompanhamento das atividades disciplinares posto em prática 

pela CGU, como função inerente à sua condição de Órgão Central. 

Com 564 casos, o ano de 2011 registrou recorde no número de expulsões de servidores federais em 

decorrência de irregularidades, a maioria relacionada à corrupção. O número equivale a 1,54 

expulsões por dia e foi 8,25% superior a 2010, quando 521 servidores foram expulsos da 

administração federal. Das 564 expulsões realizadas em 2011, a grande maioria (433) referia-se a 

demissões de cargo efetivo; 57 foram destituições de cargo em comissão; e 38 cassações de 

aposentadoria. 

Desde 2003, 3.533 servidores federais sofreram punições expulsivas, sendo 3.013 demissões; 304 

destituições de cargos comissionados; e 216 cassações de aposentadorias. O valimento do cargo para 

obtenção de vantagens foi o motivo da maior parte das expulsões (1.887 casos), representando 31,7% 

do total. A improbidade administrativa vem logo a seguir, com 1.133 casos (19,0%). Outros 325 

servidores (5,5%) foram expulsos por terem recebido propina. A tabela e o gráfico abaixo 

demonstram o quantitativo de punições administrativas aplicadas, no período de 2003 a 2011:  

 

Tabela 7: Punições administrativas expulsivas aplicadas a servidores estatutários – por ano 

 
* Até dezembro. 

 
 
 

Gráfico 2: Punições administrativas expulsivas aplicadas a servidores estatutários – por ano 

 
 

Fonte: Corregedoria-Geral da União: Relatório de acompanhamento das punições expulsivas aplicadas a estatutários no âmbito da administração pública 
federal. Dezembro/2011. Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Correicao/Arquivos/Expusoes_122011_Estatutarios.pdf  
 
 

Quanto aos fundamentos legais que basearam as punições aplicadas, embora a grande maioria 

(56,2%) dos casos de expulsão esteja relacionada à prática de corrupção, há casos vinculados a outros 

http://www.cgu.gov.br/Correicao/Arquivos/Expusoes_122011_Estatutarios.pdf
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problemas: 511 servidores (8,6%) foram expulsos por abandono do cargo e 288 (4,8%), por desídia 

(preguiça, desleixo). Outras 1.816 expulsões (30,5% dos casos) foram classificados como “outros 

motivos”. (Esta soma ultrapassa o total de 3.533 expulsões registradas no período porque há casos em 

que a expulsão se baseia em mais de um motivo). A tabela e o gráfico abaixo demonstram os 

quantitativos: 
Tabela 8: Fundamentos das punições 

 
 

Gráfico 3: Fundamentos das punições 
 

 
 

Fonte: Corregedoria-Geral da União: Relatório de acompanhamento das punições expulsivas aplicadas a estatutários no âmbito da administração pública 
federal. Dezembro/2011. Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Correicao/Arquivos/Expusoes_122011_Estatutarios.pdf 

 
 

A política de ampliação do raio de atuação da CGU na esfera correcional foi consolidada pelo 

gerenciamento do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e pela atuação da 

Comissão de Coordenação de Correição (CCC). O CEIS, instituído pela Portaria nº 516, de 15 de 

março de 2010, tem por finalidade consolidar e divulgar a relação de empresas ou profissionais que 

sofreram sanções que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de 

celebrar contratos com a Administração Pública. Em 2010, o CEIS passou a apresentar informações 

com as penalidades de impedimento de contratar e licitar com a administração pública, aplicadas a 

pessoas físicas e jurídicas condenadas em ação judicial de improbidade administrativa. O quantitativo 

de penalidades divulgadas passou de 1.063 no final de 2008, para 3.757 em dezembro de 2010. 

 

No que diz respeito à execução das atividades de correição, assim como acontece na área de controle 

interno, a CGU conta também com o apoio de manuais e documentos de orientação aos servidores 

que exercem tais atividades. No seu site na Internet, a CGU disponibiliza não só aos seus servidores, 

mas também ao público externo interessado, o material utilizado nos cursos de Processo 

Administrativo Disciplinar
13

, que são documentos de grande utilidade para todos que, na 

administração, direta ou indireta, do Poder Executivo Federal, trabalham no campo do Processo 

Administrativo Disciplinar. O material é composto de quatro apostilas, dois fluxogramas e três 

processos hipotéticos. Oferece-se, assim, importante instrumento ao aperfeiçoamento do serviço 

público federal, possibilitando o trabalho eficiente e célere de qualquer comissão incumbida de 

apurar irregularidades na esfera administrativa. 

 

                                                 
13 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/GuiaPAD/. 

http://www.cgu.gov.br/Correicao/Arquivos/Expusoes_122011_Estatutarios.pdf


 

 

- 27 - 

O conteúdo desse material está dividido entre apostilas; Jurisprudências, com decisões do Supremo 

Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal da Justiça (STJ) e dos Tribunais Regionais Federais, 

organizadas por assunto, em ordem alfabética, com alguns mecanismos para facilitar a busca em 

função do assunto desejado; Pareceres, com a íntegra de praticamente todos os emitidos pela 

Advocacia-Geral da União (AGU) sobre matéria disciplinar, desde 1993, organizados por assunto, 

em ordem alfabética, com alguns mecanismos para facilitar a busca em função do assunto desejado; 

Legislação, com as normas de relevância para a matéria, organizadas por assunto, com informações 

acerca de publicação, alterações sofridas, revogações etc; e o Manual de Processo Administrativo 

Disciplinar , que contém recomendações de padronização, passo a passo da condução do processo 

administrativo disciplinar, desde a forma de se fazer chegar à administração a notícia da ocorrência 

de suposta irregularidade até o resultado final do processo, com o julgamento e a aplicação da sanção, 

se for o caso, com ênfase no inquérito administrativo, a cargo das comissões disciplinares. 

  

Destaca-se também o Manual de Procedimentos Administrativos da Corregedoria-Geral da União
14

, 

que objetiva consolidar as orientações vigentes para a adequada gestão dos processos e documentos, 

uniformizando os procedimentos administrativos adotados e prestando-se como fonte de consulta a 

todos os servidores e colaboradores no exercício de suas funções, com vistas a aumentar a eficiência 

dos fluxos de trabalho da CRG, garantir a qualidade e a segurança na geração e tratamento de 

informações, além de minimizar dúvidas ou controvérsias relativas aos padrões de trabalho vigentes. 

A Corregedoria-Geral da União, a partir de julho/2011, implantou o Projeto Gestão Eletrônica de 

Documentos (GED), pelo qual iniciou efetivamente a incorporação das inovações tecnológicas aos 

processos de trabalho da unidade.  

 

Na área de atuação de prevenção da corrupção, as principais ações são executadas pela Secretaria de 

Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas (SPCI). Uma das principais ferramentas para 

promoção do controle social e prevenção da corrupção é o Portal da Transparência do Governo 

Federal, lançado em 2004, que permite a consulta dos dados referentes à execução financeira do 

governo federal, possibilitando o controle da ação dos governantes e fiscalização da aplicação do 

dinheiro público pela sociedade. O esforço que o Brasil vem fazendo para aumentar a transparência 

pública, principalmente por intermédio do Portal, iniciativa que tem sido diversas vezes premiada, 

nacional e internacionalmente. 

 

As despesas do Governo Federal registradas no Portal da Transparência contemplam as transferências 

para Estados, Distrito Federal, Municípios e outras pessoas físicas/jurídicas, o cadastro de convênios, 

e os gastos diretos do governo federal, inclusive com o cartão de pagamento. Os gráficos abaixo 

ilustram a evolução da cobertura de recursos da execução financeira em termos percentuais e a 

evolução do montante de recursos registrados no Portal desde 2004: 

 

    

                                                 
14 Documento em anexo. 
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      Gráfico 4: Evolução da cobertura de recursos (%) 

 
 

Fonte: CGU – Relatório de Gestão 2010. http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RelatGestao/Arquivos/relatorio_gestao_cgu_2010.pdf 
 

Gráfico 5: Evolução do montante de recursos 

 
 

Fonte: CGU – Relatório de Gestão 2010. http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RelatGestao/Arquivos/relatorio_gestao_cgu_2010.pdf 

 
 

O reconhecimento do Portal como importante ferramenta de controle social fica bastante evidente, 

quando se observa a evolução no quantitativo de usuários que o acessam, conforme o gráfico 

seguinte: 
 
 
 
 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RelatGestao/Arquivos/relatorio_gestao_cgu_2010.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RelatGestao/Arquivos/relatorio_gestao_cgu_2010.pdf
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    Gráfico 6: Total de Visitantes por Ano    

 
 

Fonte: Portal da Transparência: Estatísticas de Acesso (consolidadas até setembro/2011). 
Disponívelhttp://www.portaltransparencia.gov.br/sobre/Estatisticas_visitacao/setembro-2011.pdf  

  
 

Para manter-se nessa linha de reconhecimento e credibilidade, o Portal é alvo de constantes 

evoluções, com vistas à melhoria e ampliação das suas funcionalidades. Como exemplos, pode-se 

mencionar a disponibilização das informações do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas em formato de consulta, com três opções de navegação; a adaptação para linguagem 

cidadã de informações referentes às funções de governo da Assistência Social, Educação, 

Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Esporte, Saúde, Integração Nacional e Encargos Especiais; a 

consulta que permite ao cidadão visualizar de forma unificada todos os convênios celebrados com a 

União; a inclusão da opção de consulta às receitas do Governo Federal; a disponibilização de 

consulta aos nomes e cargos/funções dos servidores públicos em exercício no Governo Federal; e o 

fornecimento de dados para os portais da transparência dos estados e municípios, permitindo que os 

entes federativos apresentem as receitas oriundas do governo federal em seus próprios portais. 

 

Sobre a publicação das informações diárias sobre a execução financeira (receitas e despesas) do 

Governo Federal no Portal da Transparência, tal funcionalidade foi desenvolvida para atender os 

ditames da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que determina a necessidade de 

divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira dos entes federados. Destaca-se ainda a criação dos Portais Copa 2014 e Jogos Rio 2016. 

Neles, o cidadão encontra a previsão de investimentos e a fonte dos recursos de cada obra prevista 

para a realização destes importantes eventos esportivos.  

 

Outra iniciativa na área de transparência governamental são as Páginas de Transparência Pública, 

instituídas em 2006, que dão continuidade às ações de governo voltadas para o incremento da 

transparência e do controle social, por meio da divulgação das despesas realizadas pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, no que tange à execução orçamentária, licitações, 

contratações, convênios, diárias e passagens. A Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas é responsável pela definição das funcionalidades a serem disponibilizadas nas Páginas de 

Transparência Pública dos órgãos e entidades públicas federais, bem como acompanha, também, a 

sua implementação por parte dessas instituições, com vistas a dar cumprimento das disposições do 

Decreto nº 5.482, de 30 de Junho de 2005 e da Portaria Interministerial nº 140, de 16 de Março de 
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2006. 

 

No que se refere às ações de fomento ao controle social e à cidadania, o Programa Olho Vivo no 

Dinheiro Público já beneficiou, desde a sua criação em 2004 até o exercício de 2010, 1.639 

municípios brasileiros com a capacitação de mais de 37 mil cidadãos. O Programa promove a 

crescente conscientização da sociedade, por meio de conselheiros municipais, lideranças locais, 

agentes públicos municipais, professores e alunos, sobre a importância da transparência na 

administração pública, da responsabilização e do cumprimento dos dispositivos legais para boa 

gestão dos recursos públicos. Em 2010, 5.043 cidadãos foram capacitados. 

 

A CGU também vem desenvolvendo ações para promover a ética e a consciência cidadã junto ao 

público infanto-juvenil, por meio de Concursos de Desenho e Redação, do Dia da Criança Cidadã e 

dos Projetos em parceria com o Instituto Cultural Maurício de Sousa, denominados “Um por todos e 

todos por um! Pela ética e Cidadania” e "Eu participo - Pela ética e cidadania”. Ainda na linha das 

ações voltadas para o público infantil, está em fase de conclusão a reformulação do site “Criança 

Cidadã – Portalzinho da CGU”, com o objetivo de tornar o site mais atrativo e com impacto maior 

entre às crianças. 

 

Foi instituído também o Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, em 2006, com o objetivo de 

contribuir para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos pelos estados e municípios 

brasileiros. No âmbito do Programa, são desenvolvidas ações de capacitação por intermédio dos 

sorteios públicos, contemplando municípios e agentes públicos, objetivando instruir as equipes que 

assumiriam a nova gestão municipal quanto às iniciativas de promoção da integridade pública. Até 

dezembro de 2010, 1.868 municípios foram atendidos, com capacitações realizadas para mais de 14 

mil servidores públicos, considerando tanto as capacitações presenciais a partir de sorteios públicos, 

quanto as capacitações presenciais de apoio a controles internos. Em 2010, 5.512 agentes públicos 

foram capacitados. O gráfico abaixo demonstra a evolução do número de agentes públicos 

capacitados, desde o início do Programa: 

 
             Gráfico 7: Agentes Públicos Capacitados 

 
Fonte: CGU – Relatório de Gestão 2010. http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RelatGestao/Arquivos/relatorio_gestao_cgu_2010.pdf 

 
 

Na questão do aperfeiçoamento do marco legal e normativo, a recém-publicada Lei n° 12.527/2011, a 

Lei de Acesso à Informação, foi originada a partir de debates na esfera do Conselho de Transparência 

e Combate à Corrupção.  Esta lei inova ao estabelecer que a regra geral é o acesso às informações 

públicas e o sigilo é a exceção, e entre outras disposições, ao estabelecer a obrigatoriedade, por parte 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RelatGestao/Arquivos/relatorio_gestao_cgu_2010.pdf
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dos órgãos e entidades de todos os entes e esferas governamentais, de promover a divulgação, em 

local de fácil acesso, de informações de interesse coletivo por eles produzidas ou custodiadas. A CGU 

também vem atuando fortemente e participando ativamente das proposições de projetos de lei e 

outros normativos relacionados à prevenção e combate à corrupção, com destaque para: Projeto de 

Lei (PL) nº 5363/2005, de criminalização do enriquecimento ilícito; PL nº 7528/2006, sobre conflito 

de interesses; PL nº 6616/2009, sobre caracterização dos delitos de corrupção como crimes 

hediondos; e PL nº  6826/2010, sobre responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas. 

 
Quanto à Lei de Acesso à Informação, que entrará em vigor em 16 de maio de 2012, a CGU está 

coordenando os esforços de implementação no Governo Federal, com grandes responsabilidades, 

sobretudo no processo de regulamentação da Lei e de sensibilização e capacitação dos servidores 

públicos e cidadãos. Os desafios de implementação são muitos e terão que ser enfrentados 

gradativamente, primeiro na esfera Federal e em seguida nas esferas Estadual e Municipal. Nesta 

etapa será fundamental o apoio do Governo Federal, principalmente nas questões relacionadas à 

transferência de tecnologia, mudança cultural, orientação procedimental em relação à Lei e 

capacitação dos servidores públicos e sociedade civil. O processo de disseminação e conscientização 

a respeito da Lei foi iniciado com a criação de um site específico da CGU sobre Acesso à 

Informação, com conteúdo amplo e detalhes dos dispositivos da Lei, inclusive perguntas e respostas, 

destinado a servidores e quaisquer pessoas interessadas
15

. 

 

Também com o objetivo de conscientizar e informar os servidores sobre o tema, a CGU produziu a 

Cartilha “Acesso à Informação Pública: uma introdução à Lei nº 12.527/2011”, que elucida diversos 

pontos da Lei de Acesso à Informação Pública e destaca aspectos e vantagens de uma cultura de 

acesso, em detrimento à cultura do segredo. O objetivo é ser uma ferramenta útil de trabalho aos 

servidores públicos envolvidos no processo de atendimento à demanda da sociedade pelas 

informações produzidas e gerenciadas pelo governo. Serão produzidos, ainda, cursos à distância, 

vídeos educativos e manuais de procedimentos, que servirão de orientação para a execução dos 

trabalhos relativos à implementação da Lei. 

 

Ainda no que diz respeito à implementação da política de acesso à informação, a Controladoria- 

Geral da União firmou Projeto de Cooperação com a UNESCO, denominado “Política Brasileira de 

Acesso a Informações Públicas: garantia democrática do direito a informação, transparência e 

participação cidadã”
16

 que tem como objetivo desenvolver mecanismos institucionais e 

organizacionais que permitam à administração pública brasileira promover, proteger e assegurar o 

acesso a informações públicas como um direito fundamental do indivíduo, o que é indispensável para 

as democracias contemporâneas.  

 

Ainda na área de prevenção, a CGU vem trabalhando em parceria com o setor privado, com o 

propósito de reforçar a importância do papel das empresas na promoção de um ambiente de 

integridade e no combate à corrupção. Com o intuito de dialogar com empresas nacionais sobre seu 

papel na consolidação de um ambiente íntegro e de combate à corrupção no setor privado, a CGU 

ampliou significativamente sua atuação em relação ao fomento para adoção de práticas de ética e 

integridade por parte deste setor. Entre tais medidas, ressalta-se: (i) realização da Conferência Latino-

Americana sobre Responsabilidade Corporativa na Promoção da Integridade e no Combate à 

                                                 
15 http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao.   

16 http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/destaques/projeto-cgu-unesco.asp 

http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao
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Corrupção, em parceria com a OCDE e o Instituto Ethos, em 2010
17

; (ii) criação da ação Conversa 

com Empresas, realizada em todos os Estados, que visa a sistematizar a discussão sobre temas afetos 

à promoção da integridade e prevenção da corrupção no setor privado; (iii) o lançamento do cadastro 

Empresa Pró-Ética
18

, em parceria com o Instituto Ethos, que objetiva destacar empresas que investem 

na ética e na integridade, implementando medidas de governança corporativa e de prevenção da 

corrupção; (iv) a criação do curso de educação à distância "Promovendo a integridade e combatendo 

a corrupção nas pequenas e médias empresas (PME)"; e (v) a criação do site na Internet
19

 dedicado à 

conscientização do empresariado sobre o seu papel e sua responsabilidade na luta anticorrupção. Em 

2009, cabe destacar o lançamento do manual “A Responsabilidade Social das Empresas no Combate 

à Corrupção
20

”.  

No que se refere à promoção da integridade do setor privado, o Cadastro Nacional de Empresas 

Comprometidas com a Ética e a Integridade - Cadastro Empresa Pró-Ética destaca-se como a 

principal política da CGU. O Cadastro é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do 

Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na construção de um 

ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais, inclusive naquelas que envolvem o 

setor público. O Cadastro dará visibilidade às empresas que compartilham a ideia de que a corrupção 

é um problema que deve ser prevenido e combatido não só pelo governo, mas também pelo setor 

privado e pela sociedade. Ao aderir ao Cadastro, a organização assume o compromisso público e 

voluntário, perante o governo e a sociedade, de que adota medidas para prevenir e combater a 

corrupção dentro de sua instituição, em favor da ética nos negócios. Com a divulgação da lista de 

empresas, os exemplos poderão ser conhecidos e servir de estímulo à adoção de boas práticas no 

setor privado. Ressalte-se que não se pretende com essa iniciativa chancelar empresas como empresas 

limpas ou livres de corrupção. 

O Cadastro Pró-Ética encerrou o ano de 2011 com oito empresas consideradas comprometidas com a 

ética e integridade
21

. O Comitê Gestor é a instância colegiada responsável por analisar solicitações de 

adesão ao Cadastro e deliberar sobre a admissão de empresas, assim como por discutir e deliberar 

sobre atualizações dos requisitos para integrar a lista, entre outros assuntos. Integram o Comitê 

Gestor do Cadastro Empresa Pró-Ética representantes da CGU, do Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, da Confederação Nacional de Indústrias (CNI), Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban), BM&F Bovespa, Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Instituto de Auditores 

Independentes do Brasil (Ibracon) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae). 

 

Em 2009 foi criada a Escola Virtual da CGU
22

, como um instrumento de promoção da cidadania, 

integridade pública e prevenção da corrupção por meio de mecanismos e técnicas de Educação à 

Distância (EaD). A escola concentra-se em duas grandes áreas temáticas: educação para a cidadania e 

fortalecimento da gestão pública. Até o final de 2010 foram capacitadas 11.899 pessoas, conforme 

                                                 
17 Mais informações em: http://www.cgu.gov.br/conferenciabrocde/index.asp.  

18 Mais informações sobre o Cadastro em: http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/index.asp.  

19 http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/AreasAtuacao/IntegridadeEmpresas/index.asp.  

20 Disponível em http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/AreasAtuacao/IntegridadeEmpresas/index.asp.  

21 A lista completa das empresas está disponível em http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-pro-etica/lista-

empresas.asp  

22 http://escolavirtual.cgu.gov.br/ead/.  

http://www.cgu.gov.br/conferenciabrocde/index.asp
http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/index.asp
http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/AreasAtuacao/IntegridadeEmpresas/index.asp
http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/AreasAtuacao/IntegridadeEmpresas/index.asp
http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-pro-etica/lista-empresas.asp
http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-pro-etica/lista-empresas.asp
http://escolavirtual.cgu.gov.br/ead/
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consta na tabela abaixo: 

 
Tabela 9: Número de capacitados - EAD 

 

2007 - 302 - - - - 302

2008 382 5901 87 594 258 - 7222

2009 - 1917 - 730 - 510 3157

2010 - 972 - 246 - - 1218

382 9092 87 1570 258 510 11899

Ano / Cursos 

Oferecidos

Atendimento ao 

Cidadão

Controle 

Social

Ética e 

Serviço 

Público

Licitações e 

Contratos

Orçamento 

Público

Controle 

Social do 

FUNDEB

Alunos 

Concluintes *

TOTAL DE 

CAPACITADOS  
* Quantitativo equivalente ao total de pessoas que efetivamente concluíram os cursos. 
Fonte: Escola Virtual da CGU 

 
Em parceria com Instituições de Ensino Superior do país, vem sendo realizada a ação Promoção de 

Debates Acadêmicos, que tem como objetivos despertar e fortalecer o interesse por essa temática no 

ambiente universitário, estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem como conscientizar 

alunos e professores sobre o seu papel, como cidadãos e acadêmicos, no controle da corrupção. Além 

disso, também são promovidas anualmente, em Brasília e em todas as capitais do país, ações e 

eventos para celebração do Dia Internacional Contra a Corrupção. 

 

No campo da produção de Informações Estratégicas, instituiu-se, em dezembro de 2008, o 

Observatório da Despesa Pública (ODP)
23

, unidade voltada à aplicação de metodologia científica, 

apoiada em tecnologia da informação de ponta, para a produção de informações que visam subsidiar 

e acelerar a tomada de decisões estratégicas, por meio do monitoramento dos gastos públicos. As 

análises conduzidas no ODP são direcionadas à identificação de situações que possam constituir 

irregularidades, a fim de evitá-las antes que ocorram. Dentre os trabalhos desenvolvidos, destaca-se 

as análises de gastos realizados por meio de Suprimento de Fundos, para identificação de situações 

atípicas no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal; base de dados do Comprasnet, para 

verificação de tipologias de fraudes e produção de estatísticas e relatórios gerenciais sobre as 

compras efetuadas pelo Governo Federal; contratos de terceirizações do Governo Federal; e 

beneficiários do Programa Bolsa Família. 

 

Outra ação de extrema importância no sentido de promover um maior engajamento da sociedade nos 

esforços de prevenção e combate à corrupção é a 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e 

Controle Social - 1ª Consocial
24

, que será realizada pela CGU no período de 18 a 20 de maio de 2012, 

em Brasília. Uma conferência convocada pelo poder público é uma ferramenta própria de fomento à 

participação social, uma iniciativa que tem por finalidade institucionalizar a participação da 

sociedade nas atividades de planejamento, gestão e controle de uma determinada política ou conjunto 

de políticas públicas. Trata-se de um momento de reflexão que permite avaliação de ações realizadas 

anteriormente e o aprofundamento da discussão a respeito dos temas propostos. Uma conferência 

nacional é resultante de outras diversas conferências realizadas em nível local, municipal, regional, 

estadual e federal e, dessa forma, são grandes fóruns organizados, em que os diversos segmentos da 

sociedade debatem, por meio de metodologia específica, todas as políticas públicas do país que sejam 

referentes aos temas discutidos. A transparência pública e o controle social são os temas centrais da 

1ª Consocial. 

                                                 
23 Mais informações em: http://www.cgu.gov.br/ODP/index.asp. 

24 Informações em http://www.consocial.cgu.gov.br/ . 

http://www.cgu.gov.br/ODP/index.asp
http://www.consocial.cgu.gov.br/
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Convocada por Decreto presidencial de 8 dezembro de 2010, a 1ª Consocial terá etapas preparatórias 

que se realizarão entre julho de 2011 a abril de 2012 em todo o Brasil, o que deve mobilizar mais de 

1 milhão de brasileiros, que posteriormente serão representados por cerca de 1200 delegados 

esperados para a etapa nacional da Consocial. Com a realização da Conferência, as 

propostas/diretrizes resultantes de todo o processo conferencial, subsidiarão a criação de um Plano 

Nacional sobre Transparência e Controle Social, podendo ainda transformarem-se em políticas 

públicas, projetos de lei e até mesmo, passar a compor agendas de governo em âmbito municipal, 

estadual ou nacional. 

 

A divulgação sobre as áreas de atuação, resultados alcançados e, principalmente, o contato da 

Controladoria-Geral da União com a sociedade é viabilizado em grande parte por intermédio da 

Internet. A CGU possui, no seu sitio eletrônico
25

, uma seção que é destinada à imprensa e aos 

veículos de comunicação, onde são publicados releases relacionados às suas principais ações e os 

contatos da Assessoria de Comunicação Social. Nas outras seções são divulgadas informações sobre 

licitações e contratos, documentos com dados sobre prestações de contas e despesas do Poder 

Executivo Federal, publicações e cartilhas educativas produzidas pela Controladoria, revistas e 

periódicos, entre outras informações. 

 

Entre as cartilhas e materiais de orientação, destacam-se: 

 

 Cartilha "Acesso à Informação Pública": tem como objetivo ser uma ferramenta útil de 

trabalho aos servidores envolvidos no processo de atendimento à demanda da sociedade pelas 

informações produzidas e gerenciadas pelo Governo Federal. 

 

 Cartilha "Contratação de Consultorias": apresenta, em formato de perguntas e respostas, 

conteúdo sobre o tema Contratação de Consultorias, buscando refletir sobre a experiência, 

conhecimento e percepção de todos os atores envolvidos com a questão da Cooperação 

Técnica Internacional. 

 

 Cartilha "Diárias e Passagens - Perguntas e Respostas": este manual tem como objetivo 

orientar os gestores e servidores públicos federais quanto aos procedimentos para utilização 

de diárias e passagens no âmbito da Administração Pública Federal, na modalidade de 

despesa disciplinada. 

 

 

 Cartilha "Entendimentos do Controle Interno Federal sobre a Gestão dos Recursos das 

Entidades do Sistema S" : objetiva dar aos administradores das entidades dos Serviços 

Sociais Autônomos, também chamados de Sistema “S”, a linha orientativa para a boa 

aplicação dos recursos advindos das contribuições parafiscais. 

 

 Cartilha "Entendimentos do Controle Interno Federal sobre a Gestão de Recursos pelas 

unidades do Sistema Sebrae":  publicação, em formato de perguntas e respostas, que pretende 

subsidiar os atos de gestão que envolvem a aplicação de recursos por parte das unidades 

pertencentes ao Sistema Sebrae. 

                                                 
25 http://www.cgu.gov.br 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaAcessoaInformacao/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ContratacaoConsultoria/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/DiariasPassagens/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaEntendimentosCISistemaSebrae/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaEntendimentosCISistemaSebrae/index.asp
http://www.cgu.gov.br/
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 Cartilha "Licitações e Contratos Administrativos - Perguntas e Respostas": visa apresentar 

aos gestores e servidores públicos federais uma abordagem mais amigável sobre o tema 

Licitações e Contratos Administrativos. 

 

 Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público - Um guia para o cidadão garantir os seus direitos - 

Segunda edição: traz informações e conceitos básicos para que o cidadão comece a 

acompanhar a utilização do dinheiro público em sua cidade. 

 

 Cartilha "O Vereador e a Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais" : fornece 

orientações básicas sobre o papel dos vereadores na fiscalização da aplicação dos recursos 

públicos nos municípios. O objetivo é compartilhar o conhecimento técnico da CGU sobre o 

controle da gestão pública e, assim, contribuir para o aprimoramento da atuação do Poder 

Legislativo municipal.  

 

 Cartilha "Orientações para Implantação de Unidade de Ouvidoria": objetiva servir de 

parâmetro para os órgãos do governo que desejam implantar uma unidade de ouvidoria. Ela 

traz orientações voltadas não só para os órgãos do Poder Executivo Federal, mas para os de 

todos os poderes constituídos, inclusive nos estados e municípios. 

 

 Coleção CAPACITA: material relacionado ao Programa CAPACITA, que é uma iniciativa 

da CGU que objetiva promover a melhoria da gestão de recursos públicos por meio da oferta 

continua de orientações e capacitações a Gestores Federais em áreas relacionadas à área de 

atuação do Controle Interno. Temas: diárias e passagens, licitações e contratos 

administrativos, sistema de registro de preços e contratação de consultorias. 

 

 Coleção Olho Vivo : reúne uma série de cartilhas que tratam, cada uma, de um assunto 

específico, com o objetivo de ser um instrumento para o exercício do controle social, que 

possa ser utilizado por conselheiros municipais e cidadãos no acompanhamento da gestão dos 

recursos públicos. 

 

 Cartilha "Sistema de Registro de Preços - Perguntas e Respostas": reúne anotações 

importantes sobre o Sistema de Registro de Preços para os gestores federais, estaduais e 

municipais melhorarem o planejamento e o controle nas aquisições de bens e serviços. 

 

Existe também a seção específica “Denúncias”, por meio da qual qualquer pessoa pode colaborar 

enviando denúncias relativas às áreas de competência da CGU, que observem requisitos mínimos que 

viabilizem a sua apuração, sem obrigatoriedade de identificação do denunciante. Os cidadãos são 

orientados sobre os requisitos mínimos que devem ser observados e sobre as possibilidades de envio 

da denúncia, que poderá ser apresentada tanto pelo formulário eletrônico disponível no site, quanto 

por correspondência, para a Sede da CGU em Brasília ou para uma das suas unidades regionais. 

Recentemente, em virtude da publicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de 

Acesso à Informação, a CGU lançou hotsite específico sobre o tema
26

 com o objetivo de esclarecer 

servidores públicos e a sociedade em geral sobre todos os aspectos relacionados à Lei e sobre a 

importância da garantia desse direito, especialmente para a prevenção e combate à corrupção no país. 

                                                 
26 www.cgu.gov.br/acessoainformacoes.  

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/LicitacoesContratos/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaVereadores/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/OuvidoriaOrientacaoImplantacao/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaGestaoRecursosFederais/index.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/index-colecao.asp
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/SistemaRegistroPrecos/index.asp
http://www.cgu.gov.br/acessoainformacoes
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Para o exercício de suas atribuições, a CGU conta com a realização de concursos públicos para o 

preenchimento do seu Quadro de Pessoal efetivo, constituído de servidores da Carreira de Finanças e 

Controle, os Analistas de Finanças e Controle, de nível superior, e os Técnicos de Finanças e 

Controle, de nível médio. Além dos servidores que compõem o Quadro de servidores efetivos, 

constituem também a força de trabalho da CGU servidores de outros órgãos e carreiras do serviço 

público, requisitados para ocuparem cargos e funções de confiança. 

 

O concurso público para ingresso na Carreira é constituído de duas etapas, de caráter eliminatório: a 

primeira constituída de provas objetivas, onde são aferidos os conhecimentos nas áreas de interesse 

da CGU, e a segunda constituída no programa de formação elaborado pelo Órgão, com vistas a 

homogeneizar conhecimentos e preparar os servidores para o início de suas funções na Controladoria. 

 

Para o ingresso mediante concurso público, os candidatos devem cumprir, em primeiro lugar, aos 

requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, válidos para todos os 

servidores públicos federais. Durante a realização do concurso público, simultaneamente com a 

realização da segunda etapa, que é o curso de formação, os candidatos são submetidos à sindicância 

de vida pregressa, com objetivo de avaliar se há fatos que desabonem a conduta dos futuros 

servidores e que comprometam o exercício das funções que lhes serão designadas.  

 

O quadro abaixo demonstra a evolução do quantitativo de servidores efetivos do Quadro de Pessoal 

da CGU:   

 
Tabela 10: Quantiativo de Servidores - CGU 

 

CARGO/

ANO  ¹
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AFC 830 818 1030 1218 1424 1524 1680 1690 1642

TFC 1067 1049 975 936 886 844 900 935 847

TOTAL DE CARGOS 

OCUPADOS ²
1897 1867 2005 2154 2310 2368 2580 2625 2489

CARGOS VAGOS ³ 3103 3133 2995 2846 2690 2632 2420 2375 2511
 

Observações: 
¹ Posição referente a dezembro do respectivo ano. 
² O total inclui servidores descentralizados para terem exercício em órgãos do Sistema de Controle Interno, em usufruto de licenças 
previstas em lei e cedidos para outros órgãos e entidades públicas. 
³ A Lotação aprovada em Lei para o Quadro de Pessoal da CGU é de 5.000 servidores - 3.000 AFC e 2.000 TFC. 
Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Controladoria-Geral da União 
 

 

Com relação ao regime disciplinar, os servidores estão sujeitos aos ditames da Lei nº 8.112/1990, que 

se aplica a todos os servidores civis da União, incluindo suas autarquias e fundações públicas, e 

impõe responsabilidade civil, penal e administrativa ao servidor que exercer irregularmente suas 

funções, prevendo, ainda, penalidades disciplinares. Internamente, também estão sujeitos ao Código 

de Conduta Profissional do servidor da Controladoria-Geral da União, elaborado pela Comissão de 

Ética do Órgão, e à Portaria nº 292, de 17 de fevereiro de 2010, que regulou o regime de dedicação 

exclusiva para os ocupantes dos cargos de Analista e Técnico de Finanças e Controle, conforme 

estabelecido na Lei nº 11.890, de 24 de novembro de 2008, pelo qual o servidor fica impedido de 
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praticar outra atividade remunerada, ressalvadas as situações previstas na norma. Os servidores da 

alta administração, que são Ministros de Estado, titulares de cargos de natureza especial, secretários-

executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores – DAS, nível seis estão sujeitos, ainda, ao Código de Conduta da Alta 

Administração Federal. 

 

As atividades de capacitação e treinamento dos servidores são orientadas pela Política de Capacitação 

dos servidores em exercício na Controladoria-Geral da União, estabelecida pela Portaria nº 527, de 

11 de abril de 2008, do Ministro de Estado do Controle e da Transparência. Além de capacitações 

técnicas pontuais, que atendem a necessidades pontuais das áreas, os destaques são os programas de 

incentivo à participação em cursos de pós-graduação e de idiomas estrangeiros, que anualmente são 

objeto de regulamentação específica, e que possibilitam a capacitação regular e sistemática em cursos 

que sejam do interesse dos servidores e que se coadunem com os interesses da CGU e promovam 

melhorias nos trabalhos realizados. Em virtude da inserção cada vez maior da CGU no âmbito de 

ações internacionais, também são realizadas regularmente ações de capacitação no exterior, 

especialmente em parceria com a George Washington University, quais sejam o Projeto Minerva e o 

Anti-Corruption Program for Brazilian Officials. 

 

O orçamento para execução das atividades da CGU é garantido por meio do Orçamento Geral da 

União, constante da Lei Orçamentária Anual. Os recursos orçamentários para a manutenção das 

atividades da Controladoria-Geral da União provem do Programa de Governo 1173 – Controle 

Interno, Prevenção e Combate à Corrupção, que tem como objetivo específico desenvolver as 

atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a 

transparência da gestão pública. O Programa está inserido no Plano Plurianual do Governo Federal e 

possui diversas ações que visam garantir a funcionalidade da Controladoria no cumprimento de sua 

missão institucional, dentre as quais, destacam-se: Ação 2B13 - Ações de Prevenção à Corrupção e 

Transparência Governamental; Ação 2D58 - Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos 

Públicos Federais; Ação 2B15 - Correição no Poder Executivo Federal; Ação 4998 - Gestão do 

Sistema Federal de Ouvidorias; Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos e Ação 2272 – 

Gestão e Administração do Programa. 

 

Na tabela abaixo é demonstrada a dotação orçamentária que a Lei Orçamentária Anual vem 

destinando para algumas dessas ações nos últimos anos: 

 
Tabela 11: Dotação Orçamentária 

 
Ação Título 2009 2010 2011 2012* 
2B13 Ações de Prevenção à Corrupção e 

Transparência Governamental 
5.609.754 12.123.772 11.500.000 9.000.000 

2D58 Fiscalização e Controle da Aplicação dos 
Recursos Públicos Federais 

9.889.000 12.353.428 13.500.000 11.250.000 

2B15 Correição no Poder Executivo Federal 1.661.126 2.429.800 3.000.000 2.500.000 
4998 Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias 350.000 350.000 500.000 500.000 
4572  Capacitação de Servidores Públicos 350.000 1.800.000 1.800.000 1.500.000 

 
FONTE: Lei Orçamentária - LOA 2011 - Lei nº 12.381 de 9/2/2011, Volume II 
https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2011/L12381_11_Volume_II.pdf 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Legislacao/Leis/100126_lei_12214_VOL_II.pdf 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/orcamento_09/loa09/loa_VOL_II.pdf 
* http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/ploa2012/110831_ploa2012_vol41.pdf(Projeto de lei para o exercício 
de 2012) 

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2011/L12381_11_Volume_II.pdf
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Tabela 12: Alocação de verbas orçamentárias (em milhões BRL) 
Tipo de Gasto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pessoal 175.8 270.9 354.8 413.9 532.7 591.5 570.7 684.7 
Capital 2.8 5.1 7.1 10.7 4.8 12.5 14.90 11.607 
Outros 53.9 45.4 51.8 58.6 60.8 90.8 81.4 68.3 
Total 232.5 321.4 413.7 483.2 600.0 696.8 667.0 764,6 

           Fonte: www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/ploa2012/110831_ploa2012_vol41.pdf 

 
 

A CGU está sujeita à prestação de contas anual ao órgão de controle interno, exercido pela Secretaria 

de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República, devido à jurisdição desse órgão de 

controle, e ao controle externo, exercido pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 70 da 

Constituição Federal. 
 

 
 

Tribunal de Contas da União 

 

 
A atual Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder. Estabelece, também, que o controle externo, a cargo do 

Congresso Nacional, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). As 

competências constitucionais privativas do Tribunal constam dos artigos 71 a 74 e 161, nos seguintes 

termos: 

 
“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer 

prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 

ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 

título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como 

a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias 

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União 

participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município; 
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VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas 

Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções 

realizadas; 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 

contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 

proporcional ao dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara 

dos Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de 

despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de 

subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no 

prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. 

§ 1º - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão 

solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. 

§ 2º - Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa 

causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional 

sua sustação. 

 

Art. 161. (...) 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes 

aos fundos de participação a que alude o inciso II.” 

 
Além disso, diversos normativos infraconstitucionais ampliam o rol de atribuições legais do TCU

27
, a 

exemplo das seguintes: Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93); Lei de Desestatização (Lei nº 

9.491/1997); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); Lei que regulamenta 

a partilha dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool 

etílico combustível – Cide (Lei nº 10.866/2004); edições anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

da Lei Orçamentária; Lei de Parceria Público-Privada (Lei nº 11.079/2004); e Lei de Contratação de 

Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005).  

 

Mais recentemente, teve destaque, a ampliação do leque de competências do Tribunal de Contas da 

União por meio da Lei nº 11.578, de 26.11.2007. Tal ato normativo, que trata da transferência 

obrigatória de recursos financeiros para a execução das ações do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), estabeleceu que compete ao TCU, juntamente com a Controladoria - Geral da 

União (CGU), fiscalizar a aplicação desses recursos e prevê situações em que deverá ser 

encaminhada denúncia ao Tribunal.  

 

Além disso, o Congresso Nacional edita decretos legislativos com demandas para realização de 

fiscalização em obras custeadas com recursos públicos federais, com determinação expressa de 

acompanhamento físico-financeiro, por parte do TCU, da execução de contratos referentes a obras 

que constam do orçamento da União.  

 

                                                 
27 As competências legais do Tribunal de Contas da União, compiladas pelo próprio Tribunal, podem ser encontradas no 

seguinte endereço: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/institucional_competencias/competencias.pdf  

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/institucional_competencias/competencias.pdf
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O TCU tem jurisdição própria e privativa em todo o território nacional, a qual abrange, entre outros: 

toda pessoa física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie bens e valores públicos federais; 

aqueles que causarem perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao Erário; e 

responsáveis pela aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio ou instrumento 

congênere. 

 

Cabe ressaltar que, apesar de sua incumbência constitucional de auxiliar o Congresso Nacional, não 

existe nenhum vínculo hierárquico entre o TCU e o Poder Legislativo. Trata-se, o Tribunal, de um 

órgão de extração constitucional, independente e autônomo. O Supremo Tribunal Federal, ao 

enfrentar recentemente, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, a questão da subordinação 

dos Tribunais de Contas ao Poder Legislativo, assim se pronunciou: 

 
“A posição constitucional dos Tribunais de Contas – órgãos investidos de autonomia jurídica 

– inexistência de qualquer vínculo de subordinação institucional ao poder legislativo – 

atribuições do Tribunal de Contas que traduzem direta emanação da própria Constituição da 

República. Os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional 

brasileira, não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao 

Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de mero 

assessoramento técnico. A competência institucional dos Tribunais de Contas não deriva, por 

isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas traduz emanação que 

resulta, primariamente, da própria Constituição da República. Doutrina. Precedentes.” (ADI 

4.190-MC-REF, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 10-3-2010, Plenário, DJE de 11-6-

2010.) 

 

O Tribunal de Contas da União é composto por nove ministros. Três ministros são nomeados pelo 

Presidente da República, sendo dois deles escolhidos entre auditores e membros do Ministério 

Público junto ao Tribunal, sujeitos à aprovação pelo Senado Federal. Os outros seis ministros são 

escolhidos pelo Congresso Nacional: três pelo Senado Federal e três pela Câmara dos Deputados. Os 

ministros são vitalícios, apesar de haver uma idade para aposentadoria compulsória, estabelecida aos 

70 anos, e têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos 

membros do Superior Tribunal de Justiça. Ainda integram o Tribunal quatro auditores selecionados 

mediante concurso público, que substituem os ministros nos afastamentos, impedimentos e em casos 

de vacância do cargo. 

 

A estrutura legal do Tribunal de Contas da União contém diversos instrumentos de salvaguarda e 

proteção à sua independência e exige determinadas qualificações de seus ministros, verificadas 

quando de seu ingresso na Corte, quais sejam: i) ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade; ii) ter 

conduta moral irrepreensível e reputação ilibada; iii) ter amplo conhecimento jurídico, econômico, 

financeiro, contábil e da Administração Pública; e iv) ter mais de 10 anos de experiência ou atividade 

profissional que exijam os conhecimentos citados. 

 

Para desempenho da missão institucional, o Tribunal dispõe de uma Secretaria,  que tem a finalidade 

de prestar o apoio técnico necessário para o exercício de suas competências constitucionais e legais. 

O quadro de servidores do Tribunal, tanto da Secretaria quanto dos gabinetes de ministros, é 

integralmente selecionado mediante concurso público, seguido de rigoroso programa de formação. A 

Secretaria é composta de três unidades básicas: a Secretaria-Geral das Sessões, a Secretaria-Geral de 

Administração e a Secretaria-Geral de Controle Externo. A gerência da área técnico-executiva do 

controle externo está entregue à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), à qual estão 

subordinadas as unidades técnico-executivas sediadas em Brasília e nos 26 Estados da federação. A 

estas últimas cabe, entre outras atividades, fiscalizar a aplicação de recursos federais repassados para 
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estados e municípios, geralmente mediante convênio ou outro instrumento congênere. O quadro a 

seguir apresenta a evolução do quantitativo de cargos efetivos ocupado do TCU, desde 2006. 

 
Tabela 13: Quadro de Pessoal: vagas ocupadas no TCU (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Auditor Federal de Controle Externo – área controle 

externo 
1.304 1.292 1.480 1.543 1.514 

Auditor Federal de Controle Externo – área apoio 

técnico e administrativo 
117 117 165 176 195 

Técnico Federal de Controle Externo – área controle 

externo 
185 182 179 175 168 

Técnico Federal de Controle Externo – área apoio 

técnico e administrativo 
756 743 737 739 751 

Auxiliar de Controle Externo – área serviços gerais 19 20 20 20 20 

Total  2.381 2.354 2.581 2.653 2.648 
Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 
 

Por meio da Portaria TCU nº 280, de 10/12/2010, o Tribunal aprovou documento intitulado Normas 

de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT), que estabelece padrões técnicos e de 

comportamento para que os trabalhos sejam realizados com segurança, qualidade e consistência. O 

documento pode ser obtido em 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/fiscalizacao_controle/normas_auditor

ia . No mesmo endereço, podem ser encontrados o Código de Ética dos Servidores do TCU, os 

Padrões de Auditoria e outras normas e manuais utilizados pelos servidores. Há, ainda, roteiros e 

guias específicos para uso exclusivo do pessoal do TCU nas atividades de auditoria. 

 

O cuidado na manutenção e atualização das normas citadas é uma das evidências da preocupação que 

o TCU tem com a qualidade dos trabalhos realizados. Além da supervisão exercida pelo chefe 

imediato, todos os trabalhos produzidos pelos servidores são submetidos a duplo grau de revisão, na 

própria secretaria e no gabinete do ministro relator, antes de serem encaminhados à apreciação do 

colegiado de ministros. Além disso, alguns trabalhos são selecionados, por amostragem, para controle 

de qualidade pela Secretaria-Geral de Controle Externo, com consequência na avaliação de 

desempenho dos servidores da unidade. 

 

As auditorias do TCU são executadas mediante o uso de ferramenta informatizada desenvolvida pelo 

próprio Tribunal. Trata-se do sistema Fiscalis, que organiza todos os papéis de trabalho utilizados 

desde o planejamento da auditoria até a geração eletrônica do relatório final. O Fiscalis confere 

agilidade, segurança e qualidade aos trabalhos, além de conter um valioso banco de dados sobre 

trabalhos realizados. 

 

O TCU investe significativamente nas atividades de treinamento e de aperfeiçoamento de seu corpo 

técnico. As atividades de capacitação e desenvolvimento profissional do Tribunal estão a cargo do 

Instituto Serzedello Corrêa (ISC)
28

, criado em 1992 pela Lei Orgânica do TCU, Lei nº 8.443/92. A 

seguir, os gráficos que apresentam a evolução dos eventos educacionais promovidos pelo ISC e da 

participação de servidores do TCU nos eventos, entre 2006 e 2009. 

                                                 
28 http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/isc 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/fiscalizacao_controle/normas_auditoria
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/fiscalizacao_controle/normas_auditoria
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/isc
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Gráfico 8: Eventos Educacionais - ISC 

 

 
Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

 

Atua, ainda, junto ao TCU, de acordo com o art. 130 da Constituição Federal, um Ministério 

Público especializado e autônomo, composto de um Procurador-Geral, três subprocuradores-gerais e 

quatro procuradores, todos selecionados mediante concurso público. Suas funções básicas consistem 

em promover a defesa da ordem jurídica e requerer as medidas de interesse da Justiça, da 

administração e do erário perante o Tribunal. Adicionalmente, podem manifestar-se em todos os 

assuntos sujeitos à deliberação da Corte e interpor recursos admitidos em lei ou previstos no 

Regimento Interno do TCU. 

 

Nos termos da Lei Orgânica do TCU, Lei nº 8.443/1992, cabe ao MP/TCU promover, por intermédio 

da Advocacia-Geral da União (AGU), ou conforme o caso, perante os dirigentes das entidades 

jurisdicionadas do Tribunal, as medidas necessárias para a cobrança judicial de débitos ou multas 

decorrentes de acórdãos condenatórios do TCU. O quadro a seguir apresenta a o número de processos 

de cobrança executiva formalizados e seus respectivos montantes, desde 2006. 

 
Tabela 14: Cobrança Executiva: processos formalizados e montantes encaminhados aos órgãos 

executores (2006 a 2010) 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Processos de cobrança executiva formalizados 2.112 1.747 2.987 2.497 2.559 

Montantes das cobranças executivas          (milhões 

de R$) 
354 600 1.582 1.227 1.427 

Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

Cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 71, §3º, confere eficácia de título executivo às 

decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa. Trata-se de título executivo 

extrajudicial (art. 585, VIII, do CPC, e art. 24, Lei 8443/92), pois não emana de órgão judicial. Por 

conseguinte, a natureza jurídica da ação judicial que executa um acórdão do TCU é de processo de 

execução, haja vista já contar com um título executivo em favor do Exequente, ao qual se busca 

apenas a sua efetividade, perante o Judiciário. 

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
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As funções básicas do TCU podem ser agrupadas da seguinte forma: fiscalizadora, consultiva, 

informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de ouvidoria. Algumas de suas atuações 

assumem ainda o caráter educativo. 

 

A função fiscalizadora compreende a realização de auditorias e inspeções, por iniciativa própria, por 

solicitação do Congresso Nacional ou para apuração de denúncias, em órgãos e entidades federais, 

em programas de governo, bem como a apreciação da legalidade dos atos de concessão de 

aposentadorias, reformas, pensões e admissão de pessoal no serviço público federal e a fiscalização 

de renúncias de receitas e de atos e contratos administrativos em geral. O quadro a seguir detalha a 

evolução do quantitativo de fiscalizações29 concluídas, por tipo, desde 2006. 

 
Tabela 15: Quantidade de fiscalizações concluídas por instrumento e por ano (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Acompanhamento 37 27 18 28 41 

Auditoria 201 123 140 182 595 

Inspeção 298 291 183 340 315 

Levantamento 322 258 201 284 104 

Monitoramento 48 24 28 45 44 

Total  906 723 570 879 1.099 
Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

A função consultiva é exercida mediante a elaboração de pareceres prévios e individualizados, de 

caráter essencialmente técnico, acerca das contas prestadas, anualmente, pelos chefes dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União, a fim de subsidiar o 

julgamento a cargo do Congresso Nacional. Inclui também o exame, sempre em tese, de consultas 

realizadas por autoridades legitimadas para formulá-las, a respeito de dúvidas na aplicação de 

dispositivos legais e regulamentares concernentes às matérias de competência do Tribunal.  

 

A função informativa é exercida quando da prestação de informações solicitadas pelo Congresso 

Nacional, pelas suas Casas ou por qualquer das respectivas Comissões, a respeito da fiscalização 

exercida pelo Tribunal ou acerca dos resultados de inspeções e auditorias realizadas pelo TCU. 

Compreende ainda representação ao poder competente a respeito de irregularidades ou abusos 

apurados, assim como o encaminhamento ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, de 

relatório das atividades do Tribunal.  

                                                 
29 A fiscalização é a forma de atuação pela qual são alocados recursos humanos e materiais com o objetivo de avaliar a 

gestão dos recursos públicos. Esse processo consiste, basicamente, em capturar dados e informações, analisar, produzir um 

diagnóstico e formar um juízo de valor. Podem ser feitas por iniciativa própria ou em decorrência de solicitação do 

Congresso Nacional. Há cinco instrumentos por meio dos quais se realiza a fiscalização: 

a) levantamento: instrumento utilizado para conhecer a organização e funcionamento de órgão ou entidade pública, de 

sistema, programa, projeto ou atividade governamental, identificar objetos e instrumentos de fiscalização e avaliar a 

viabilidade da sua realização; 

b) auditoria: por meio desse instrumento verifica-se in loco a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, quanto aos 

aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, assim como o desempenho operacional e os resultados alcançados 

de órgãos, entidades, programas e projetos governamentais; 

c) inspeção: serve para a obtenção de informações não disponíveis no Tribunal, ou para esclarecer dúvidas; também é 

utilizada para apurar fatos trazidos ao conhecimento do Tribunal por meio de denúncias ou representações; 

d) acompanhamento: destina-se a monitorar e a avaliar a gestão de órgão, entidade ou programa governamental por período 

de tempo predeterminado; 

e) monitoramento: é utilizado para aferir o cumprimento das deliberações do Tribunal e dos resultados delas advindos. 

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
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Os responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais têm de submeter suas contas a 

julgamento pelo TCU anualmente, sob a forma de tomada ou prestação de contas. Assim, a função 

judicante ocorre quando o TCU julga as contas dos administradores públicos e demais responsáveis 

por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluindo as fundações e as 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, bem como as contas daqueles que 

derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. 

 

O julgamento conclusivo de determinado processo, observados os princípios da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal, é formalizado por meio de acórdão. O quadro a seguir 

detalha a evolução do quantitativo de processos apreciados, por tipo, desde 2006. 

 
Tabela 16: Quantidade de processos apreciados por ano e por tipo (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Auditoria, inspeção e levantamento 580 665 566 624 724 

Consulta 59 87 68 84 66 

Denúncia 267 429 491 523 522 

Representação 1.642 2.203 2.863 3.178 2.716 

Solicitação do Congresso Nacional 76 104 94 127 160 

Tomada e prestação de contas 1.366 1.337 1.773 2.062 1.114 

Tomada de contas especial 1.712 1.527 1.924 1.965 2.155 

Outros processos 433 363 421 495 562 

Total  6.135 6.715 8.200 9.058 8.019 
Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 

 
Das deliberações proferidas pelo Tribunal cabe recurso ao próprio TCU. As modalidades de recursos 

estão previstas nos artigos 32 e 48 da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992). A seguir, o gráfico 

que apresenta o resultado da apreciação de recursos, desde 2006. 

 
Tabela 17: Recursos Julgados: quantidade por ano e resultados relativos (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Resursos julgados 1.525 1.548 1.422 1.351 1.664 

Recursos não conhecidos (% do total) 17% 18% 22% 16% 14% 

Recursos desprovidos (% do total) 54% 51% 32% 51% 52% 

Recursos providos (% do total) 29% 31% 46% 33% 35% 
Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

Em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário ou a direito alheio ou de risco de 

ineficácia da decisão de mérito, o Plenário ou o relator pode, de ofício ou mediante provocação, 

expedir medida cautelar, determinando, entre outras providências, a suspensão do ato ou do 

procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada. O quadro a 

seguir apresenta informações acerca das medidas cautelares expedidas pelo Tribunal, desde 2006. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
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Tabela 18: Quantidade de medidas cautelares expedidas e prejuízos evitados (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Medidas cautelares expedidas 116 114 127 91 100 

Prejuízos e danos evitados com a adoção de 

medidas cautelares (bilhões de R$) 
2,57 2,34 1,70 1,02 2,46 

Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

A função sancionadora manifesta-se na aplicação aos responsáveis das sanções previstas na Lei 

Orgânica do Tribunal (Lei nº 8.443/92), em caso de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de 

contas. As sanções podem incluir multas e declarações de inabilitação para ocupar cargo ou função 

pública por um determinado período de tempo, assim como declarações de inidoneidade de 

fornecedores que pratiquem irregularidade em licitação pública. O sítio eletrônico do Tribunal de 

Contas da União apresenta uma lista de todos os agentes exonerados e fornecedores suspensos.  O 

quadro a seguir apresenta algumas informações relativas à função sancionadora do TCU, desde 2006. 

 
Tabela 19: Sanções aplicadas por ano (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Responsáveis condenados em débito e/ou 

multados 
1.732 1.889 2.061 2.439 2.885 

Valor das condenações (milhões de R$) 502 521 1.052 1.234 1.470 

Responsáveis inabilitados para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança na 

Administração Pública Federal 

13 130 127 44 103 

Empresas declaradas inidôneas para participar 

de licitações na Administração Pública Federal 
23 47 26 85 109 

Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

Ao constatar ilegalidade ou irregularidade em ato de gestão de qualquer órgão ou entidade pública, o 

TCU fixa prazo para cumprimento da lei. No caso de ato administrativo, quando não atendido, o 

Tribunal determina a sustação do ato impugnado. Nesses casos, TCU exerce função corretiva. O 

quadro a seguir apresenta algumas informações relativas às determinações do TCU, desde 2006. 

 
Tabela 20: Quantidade de deliberações em que o TCU fixou prazo para anulação ou sustação de atos ou 
contratos (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Anulação, revogação, suspensão e ajustes em 

licitações 
35 57 45 31 26 

Anulação, suspensão, rescisão e ajustes em 

contratos 
09 15 25 07 38 

Anulação de atos ou contratos referentes a pessoal 05 03 11 11 06 

Devolução e suspensão de pagamentos indevidos a 

servidores, procuradores, desembargadores e juízes 
04 07 14 07 09 

Suspensão de pagamento ou ressarcimento/retenção 

de valores em contratos 
02 17 10 08 23 

Outros 15 07 02 - 01 

Total 70 106 107 64 103 
Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
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A função normativa decorre do poder regulamentar conferido ao Tribunal pela sua Lei Orgânica, 

que faculta a expedição de instruções e atos normativos, de cumprimento obrigatório sob pena de 

responsabilização do infrator, acerca de matérias de sua competência e a respeito da organização dos 

processos que lhe devam ser submetidos.  

 

Por sua vez, a função de ouvidoria reside na possibilidade de o Tribunal receber denúncias e 

representações relativas a irregularidades ou ilegalidades que lhe sejam comunicadas por 

responsáveis pelo controle interno, por autoridades ou por qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato. Essa função tem fundamental importância no fortalecimento da cidadania e 

na defesa dos interesses difusos e coletivos, sendo importante meio de colaboração com o controle. 

Desde a sua criação, em 2004, a Ouvidoria recebeu cerca de 31 mil manifestações. A Ouvidoria pode 

ser acessada pelo Portal TCU - http://www.tcu.gov.br; por e-mail - ouvidoria@tcu.gov.br; pela 

central de atendimento - telefone 0800-6441500; e via correios - SAFS, Quadra 4, Lote 1, ed. sede, 

sala 106, CEP: 70.042-900. O quadro a seguir discrimina os chamados registrados pela Ouvidoria do 

TCU no período de 2006 a 2010. 

 
Tabela 21: Quantidade de chamados registrados na Ouvidoria por tipo e por ano (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Indícios de irregularidades na aplicação de 

recursos públicos 
1.442 2.105 2.408 2.341 2.196 

Solicitação de informação, esclarecimento, 

reclamação, crítica, elogio, sugestão e orientação 

de caráter geral 

2.280 2.738 3.696 3.933 4.070 

Total 3.722 4.843 6.104 6.274 6.266 
Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

Ainda, atua o Tribunal de Contas da União de forma educativa, quando orienta e informa acerca de 

procedimentos e melhores práticas de gestão, mediante publicações e realização de seminários, 

reuniões e encontros de caráter educativo, ou, ainda, quando recomenda a adoção de providências, 

em auditorias de natureza operacional. 

 

Além de fiscalizar os recursos públicos, o TCU busca, cada vez mais, ter uma participação efetiva no 

aperfeiçoamento da administração pública. Assim, ao lado da ação de controle, realiza também 

trabalho pedagógico para disseminar boas práticas de gestão. Nessa linha, foi criado em 2003 o 

projeto Diálogo Público. Até 2005, o projeto realizou ações com o intuito de estabelecer canais de 

comunicação com o Congresso Nacional, gestores públicos e a sociedade. A partir de 2006, o projeto 

se transformou em programa educacional, focando ações de capacitação de conselheiros sociais e 

organizações não-governamentais. A seguir, gráfico com a evolução da capacitação de gestores. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades


 

 

- 47 - 

 
Gráfico 9: Gestores públicos capacitados 

 

 
Fonte: Relatório de Gestão, 2010, Tribunal de Contas da União, 2010, disponível em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

Nem todos os benefícios decorrentes das ações de controle do TCU podem ser mensurados 

financeiramente. Advêm da própria expectativa do controle, da prevenção do desperdício, de 

melhorias na alocação de recursos, da sugestão de aprimoramento de leis, da redução de danos 

ambientais e da melhoria de políticas públicas. Contudo, alguns resultados são passíveis de 

mensuração. A tabela a seguir apresenta uma comparação entre o valor dos principais benefícios 

financeiros gerados a partir de deliberações do Tribunal e o seu orçamento, desde 2006. 

 
Tabela 22: Comparação entre o montante dos benefícios quantificáveis da atuação do TCU e seu orçamento 
por ano (2006 a 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Benefício potencial das ações de controle 

(bilhões de R$) 
5,4 5,6 31,9 23,8 26,7 

Dotação orçamentária (bilhões de R$) 1,02 1,07 1,15 1,28 1,33 

Retorno potencial para cada real alocado ao 

Tribunal de Contas da União (R$) 
5,33 5,23 27,8 18,6 20,01 

Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

O TCU mantém acordos de cooperação técnica com vários órgãos das diferentes esferas de governo. 

Na maior parte dessas parcerias, estão previstas ações de treinamento de servidores, intercâmbio de 

informações, cooperação técnica e fiscalização de recursos públicos federais repassados a unidades 

estaduais e municipais. Ao fim de 2010, o TCU mantinha 34 (trinta e quatro) acordos de cooperação 

com diversos órgãos públicos e entidades, conforme relacionados abaixo. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
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Tabela 23: Órgãos com os quais o TCU tem acordo de cooperação e respectivos prazos de vigência 

Instituição Vigência 

Advocacia Geral da União  18/9/2012 

Caixa Econômica Federal  21/6/2011 

Casa Civil - PR  17/6/2012 

Conselho Nacional de Justiça¹  28/6/2011 

Conselho Nacional de Justiça²  19/4/2014 

Conselho Nacional de Justiça³  14/12/2010 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência  Indeterminada 

Controladoria Geral da União  4/4/2015 

Governo do Estado do Espírito Santo  26/5/2012 

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo 13/5/2011 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  2/5/2012 

Ministério da Educação  10/10/2012 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  4/3/2015 

Rede de Controle da Gestão Pública - Maranhão  13/4/2015 

Rede de Controle da Gestão Pública – Mato Grosso  30/3/2015 

Rede de Controle da Gestão Pública – Mato Grosso do Sul  10/2/2015 

Rede de Controle da Gestão Pública – Rondônia  19/4/2015 

Rede de Controle da Gestão Pública – Roraima  22/4/2015 

Rede de Controle da Gestão Pública – Santa Catarina  4/4/2015 

Rede de Controle da Gestão Pública – São Paulo  3/5/2015 

Secretaria da Receita Federal do Brasil  Indeterminada 

Senado Federal  24/6/2011 

Superior Tribunal de Justiça  7/3/2012 

Supremo Tribunal Federal  18/12/2012 

Tribunal de Contas do Estado do Acre  28/6/2012 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia  12/5/2012 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo  13/6/2012 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  13/10/2040 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios  9/5/2012 

Tribunal Regional do Trabalho – 1ª Região  7/2/2012 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí  9/6/2012 

Tribunal Superior do Trabalho  Indeterminada 

Tribunal Superior Eleitoral 4/10/2015 

Universidade do Tocantins 9/8/2012 

1. Promover a cooperação técnica entre os partícipes, com vistas ao aprimoramento das respectivas atribuições institucionais.  

2. Cooperação técnico-científica, acadêmica e cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, visando à 
formação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, bem como ao desenvolvimento institucional, mediante a 

implementação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesses comuns.  

3. Estabelecimento de medidas que possibilitem o intercâmbio de dados e informações de interesse recíproco dos partícipes, visando 
reduzir demandas judiciais relacionadas à assistência à saúde. 

Fonte: Relatórios de Atividade e de Gestão, 2006 a 2010, Tribunal de Contas da União, disponíveis em: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades 
 

Por iniciativa do TCU, foi criada a Rede de Controle da Gestão Pública (RCGP), que é um centro 

decisório interorganizacional que visa aprimorar a efetividade da função de controle do Estado sobre 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_atividades
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a gestão pública. A partir da celebração do Protocolo de Intenções, em 25/03/2009, iniciou-se à 

efetivação da RCGP por meio da realização de oficinas de trabalho em Brasília e a implantação de 

redes nos estados. O principal objetivo da RCGP é desenvolver ações direcionadas à fiscalização da 

gestão pública, ao diagnóstico e combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle 

social, ao compartilhamento de informações e documentos, ao intercâmbio de experiências e à 

capacitação dos seus quadros. Assinaram o Protocolo de Intenções as autoridades máximas de 17 

instituições federais. 

 

A transparência nos resultados e na forma de atuação do TCU é de fundamental importância para o 

fortalecimento do controle externo. Nesse aspecto, o Tribunal facilita o acesso a informações 

referentes às suas atividades e, dentre os principais instrumentos de divulgação utilizados com esse 

propósito, destacam-se: i) Portal TCU - http://www.tcu.gov.br; ii) Página Contas Públicas (Lei nº 

9.755/98 – http://www.contaspublicas.gov.br); iii) Portal da Rede de Controle da Gestão Pública - 

http://www.rededecontrole.gov.br/ portal/page/portal/rededecontrole; iv) Relatórios institucionais 

encaminhados ao Congresso Nacional – Relatórios trimestral e anual das atividades do TCU; v) 

Revista do TCU; vi) Publicação Auditorias do TCU; vii) Informativo TCU; e, viii) Participação no 

programa A Voz do Brasil. 

 

Em 2010, foi lançado o Portal de Fiscalização e Controle da Copa de 2014. O objetivo do portal é 

instrumentalizar os trabalhos da Rede Copa 2014 e torná-los acessíveis ao conhecimento da 

sociedade. Endereço do site: http://portal2.tcu.gov.br/ portal/page/portal/TCU/copa2014  

 

No ano de 2010, também teve destaque a inauguração da Agência de Notícias do Tribunal de Contas 

da União. A agência encontra-se em funcionamento no portal do TCU e foi criada para ampliar a 

divulgação de trabalhos realizados pelo Tribunal e, dessa forma, estreitar ainda mais o 

relacionamento com a imprensa e com a sociedade.  

 

Além de notícias sobre as recentes decisões do TCU, na página principal da agência, é possível ler 

entrevistas e artigos de servidores da Casa sobre temas de destaque na gestão pública. Também 

podem ser acessados matérias de jornais e telejornais da mídia nacional e programas institucionais. 

No tocante a publicações, podemos destacar, dentre outras, as seguintes publicações lançadas pelo 

Tribunal nos últimos anos:  

 

 Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU – 4ª edição
30

: 

Contempla orientações sobre licitações e contratos administrativos e constitui uma 

atualização das edições anteriores, incluindo a evolução das normas e da 

jurisprudência do TCU. 

 Manual de Auditoria de Natureza Operacional
31

: Terceira versão do manual, que 

além da atualização dos capítulos dedicados ao planejamento, execução e elaboração 

do relatório, inclui orientações gerais sobre a escolha do tema a ser auditado e o 

monitoramento das deliberações resultantes da apreciação dos relatórios de auditoria. 

O documento está alinhado aos padrões de auditoria operacional adotados pela 

                                                 
30 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057620.PDF  

31 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2058980.PDF  

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057620.PDF
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2058980.PDF
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International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Foram 

editadas versões em português e inglês. 

 Orientações para Conselheiros de Saúde32: Publicação que tem por objetivo 

concorrer para a otimização do desempenho dos conselhos de Saúde, estimular o 

exercício do controle social e colaborar para a melhoria e evolução do SUS. 

 Revistas do TCU
33

: Periódico quadrimestral destinado à divulgação da jurisprudência 

do Tribunal, além de trabalhos sobre assuntos de interesse do controle externo e da 

Administração Pública em geral. 

 Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) – 5ª edição
34

: Publicação que 

objetiva incentivar e aprimorar a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar 

(CAEs) e fortalecer o controle social do Pnae, que se estende a todo o território 

nacional.  

 Cartilha de Licenciamento Ambiental – 2ª edição
35

: elaborada pelo TCU, com apoio 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

Ibama, a qual visa a contribuir para divulgação do licenciamento ambiental, 

importante instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. 

 Convênios e Outros Repasses
36

: Apresenta conceitos básicos sobre convênios e 

contratos de repasse e orientações no tocante à regulamentação, aos procedimentos e 

às regras para obtenção, aplicação e controle de recursos públicos federais 

transferidos por meio desses instrumentos. 

Por fim, quanto à infraestrutura tecnológica, o Tribunal de Contas da União ingressou de forma 

definitiva na era digital com o lançamento, em 2010, de um novo sistema de gestão processual, 

denominado e-TCU. O sistema permite que os autos sejam integralmente tramitados de forma 

eletrônica, desde o momento de sua autuação até a assinatura dos acórdãos de julgamentos, incluindo 

as etapas de instrução pelas unidades técnicas e parecer do Ministério Público. Como resultados 

positivos, vê-se o aumento da tempestividade no julgamento dos processos, a economia gerada pela 

não impressão e tramitação de volumes físicos e anexos e a melhoria no atendimento aos cidadãos, 

uma vez que as partes legitimadas passam a ter acesso às informações constantes dos processos a 

partir de qualquer ponto que disponha de conexão com a internet, sem a necessidade de deslocamento 

ao TCU. 

 

Além disso, também em 2010, foi inaugurado um novo datacenter, construído em área total de 250 

m², com ambiente de célula expansível, compartimento de telecomunicação, centro de operação de 

rede, área para desembalar e testar novas máquinas, duas salas para no break e instalações 

administrativas. O ambiente planejado garante, ainda, expansão de capacidade em até 40%. Também 

                                                 
32 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057626.PDF  
33 http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/periodicos/revista_tcu 
34 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2056874.PDF  
35 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2059156.PDF  
36 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2053252.PDF  

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057626.PDF
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/periodicos/revista_tcu
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2056874.PDF
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2059156.PDF
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2053252.PDF
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foram contratados o fornecimento e instalação de um gerador, dois no breaks modulares e um 

mecânico, três equipamentos de ar condicionado de precisão, equipamentos, móveis e programas do 

centro de operações da rede. Na questão da segurança, a solução contemplou sistemas de detecção 

precoce de incêndio e inundação, de combate a incêndio com uso de gás ecologicamente correto, de 

controle biométrico de acesso e de vigilância com circuito interno de TV. 

 

 

 

Departamento de Polícia Federal 
 

 

O Departamento de Polícia Federal
37

 é incumbido da investigação de crimes praticados contra a 

ordem política e social, da proteção do patrimônio e dos interesses da União, do policiamento das 

vias marítimas, dos aeroportos e das zonas fronteiriças e, ainda, do papel de polícia judiciária da 

União, nos seguintes termos da Constituição Federal de 1988: 

  
“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 

I - polícia federal; 

 

(...) 

 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela 

União e estruturado em carreira, destina-se a: 

 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, 

serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim 

como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 

repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 

descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas 

áreas de competência; 

 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.” 

 
Adicionalmente, o Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal

38
 explicita duas 

atribuições adicionais, nos seguintes termos: 

 
“Art. 1° (...) 

 

V - coibir a turbação e o esbulho possessório dos bens e dos prédios da União e das 

entidades integrantes da administração pública federal, sem prejuízo da manutenção da 

ordem pública pelas Polícias Militares dos Estados; e 

                                                 
37 http://www.dpf.gov.br/ 
38 http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/01/2012&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=84 
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VI - acompanhar e instaurar inquéritos relacionados aos conflitos agrários ou fundiários e os 

deles decorrentes, quando se tratar de crime de competência federal, bem assim prevenir e 

reprimir esses crimes.” 

 
Dessa forma, o Departamento de Polícia Federal é responsável por apurar crimes contra a ordem 

tributária, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a Previdência Social, contra a organização do 

trabalho, contra os índios, contra os direitos humanos, de genocídio, de tráfico ilícito de drogas, 

dentre outros. 

 

Cabe, ainda, ao Departamento de Polícia Federal as seguintes atribuições: Controle Migratório (Lei 

nº 6.815/1980 - Estatuto do Estrangeiro), Controle de Armas (Lei nº 10.826/2003 -SINARM); 

Controle de Empresas de Segurança Privada (Lei nº 7.102/1983 e Lei nº 9.017/1995); Controle de 

Precursores Químicos - que possam ser utilizados no preparo de substâncias entorpecentes (Lei nº 

10.357/2001); Segurança de Dignitários - oficiais e autoridades estrangeiras (Lei nº 4.483/1964); 

Identificação Criminal e Civil (Lei nº 4.483/1964); Segurança ao Patrimônio da União coibindo 

turbação ou esbulho possessório (Lei nº 10.683/2003), Serviço de Estatística Criminal (Código de 

Processo Penal), Controle de Conflitos Fundiários (Decreto nº 5.834/2004), Representação Externa – 

INTERPOL (Lei nº 4.483/1964), e de Proteção à Testemunhas (Lei 9.807/1999). 

 

Quanto à sua estrutura organizacional, definida exaustivamente no Capítulo II do seu já citado 

Regimento Interno, o Departamento de Polícia Federal, chefiado por um Diretor-Geral, nomeado 

pelo Ministro da Justiça, é composto pelo Conselho Superior de Polícia e mais sete diretorias, quais 

sejam: Diretoria-Executiva - DIREX, Diretoria de Combate ao Crime Organizado – DCOR, Diretoria 

de Inteligência Policial - DIP, Diretoria Técnico-Científica - DITEC, Corregedoria-Geral - COGER, 

Diretoria de Gestão de Pessoal - DGP e Diretoria de Administração e Logística Policial – DLOG. 

 

As principais decisões no âmbito do Departamento de Polícia Federal são tomadas pelo Conselho 

Superior de Polícia, entidade de deliberação coletiva destinado a orientar as atividades policiais e 

administrativas em geral e a opinar nos assuntos de relevância institucional. O Conselho é presidido 

pelo Diretor-Geral e completam a sua composição o Diretor Executivo, o Diretor de Combate ao 

Crime Organizado, o Corregedor-Geral, o Diretor de Inteligência Policial, o Diretor Técnico-

Científico, o Diretor de Gestão de Pessoal, o Diretor de Administração e Logística Policial, até cinco 

Superintendentes Regionais e um Adido Policial Federal. 

 

Presente em todos os estados brasileiros, o Departamento de Polícia Federal possui 27 

Superintendências instaladas nas capitais das Unidades da Federação, todas elas Unidades Gestoras, 

executando seus próprios orçamentos, 97 delegacias em diversos municípios de importância 

estratégica, 15 delegacias especiais de policiamento marítimo, fluvial e lacustre, 18 postos avançados 

e 2 centros de treinamento intensivo. A Polícia Federal também está presente no exterior com 13 

adidâncias policiais sediadas na Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Suriname, África 

do Sul, França, Portugal, Itália, Estados Unidos, Reino Unido e Peru. 

 

Cabe destacar que, recentemente, o Departamento de Polícia Federal criou o Serviço de Repressão a 

Desvios de Recursos Públicos (SRDP), unidade subordinada à diretoria de investigação e combate ao 

crime organizado e que contará com delegacias especializadas em combater os desvios de recursos 

públicos em 17 Estados e no Distrito Federal. 
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Para a consecução de suas atribuições, o Departamento de Polícia Federal, conta com carreira própria 

e autonomia administrativa e financeira, assim estabelecido no Regimento Interno do Departamento 

de Polícia Federal: 

 
“Art. 1º O Departamento de Polícia Federal - DPF, órgão específico singular a que se refere 

a alínea "g" do inciso II do art. 2° do Anexo I do Decreto n° 6.061, de 15 de março de 2007, 

organizado e mantido pela União, e estruturado em carreira, com autonomia administrativa 

e financeira, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Justiça, tem por finalidade 

executar, em todo o território nacional, as atribuições previstas no § 1° do art. 144 da 

Constituição Federal, em legislação complementar (...)” 

 
Assim, o Departamento de Polícia Federal elabora proposta orçamentária conjuntamente com o 

Ministério da Justiça. A proposta enviada pelo Ministério é, então, incluída na proposta de Lei 

Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo e apreciada pelo Congresso Nacional. O 

quadro a seguir apresenta a evolução do orçamento do Departamento de Polícia Federal desde 2007: 

 
Tabela 24: Dotação Orçamentária 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Dotação orçamentária (bilhões de R$) 2,08 2,15 2,76 2,81 2,89 

Fonte: http://www.planejamento.gov.br/ 

 
Importante ressaltar que, além dos recursos provenientes do Orçamento Geral da União, o 

Departamento de Polícia Federal possui fontes de arrecadação de receitas próprias relacionadas com: 

Imigração, Segurança Privada, SINARM e Produtos Químicos. 

 

Para a administração de suas receitas próprias foi instituído, pela Lei Complementar nº 89/97, o 

Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal - FUNAPOL, 

que tem por finalidade proporcionar recursos e meios destinados a aparelhar o Departamento de 

Polícia Federal e manter suas atividades essenciais e competências típicas. 

 

Conforme o Decreto 2.381/97, os recursos do FUNAPOL são aplicados em ações de modernização, 

aparelhamento e operacionalização das atividades do Departamento de Polícia Federal, na 

construção/reforma/revitalização de suas edificações, na formação de seus quadros e na participação 

em eventos técnicos, hospedagem e alimentação de servidores policiais em missão, dentre outras 

aplicações. 

 

A principal fonte de receita própria do FUNAPOL está vinculada à Imigração. Taxas essas instituídas 

pelo Decreto nº 3.345, de 30 de novembro de 1938, tendo também como base legal a Lei 

Complementar nº 89/97 e o Decreto nº 5.978/06. Sua arrecadação durante o exercício de 2010 

representou 81,24% da arrecadação do DPF. 

 

A receita relacionada à Segurança Privada foi instituída pela Lei nº 7.102/83, alterada pela Lei nº 

9.017/95 e regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, alterado pelo Decreto nº 1.592/95. No exercício 

de 2010 representou 12,67% da arrecadação do Departamento. 

 

A receita relacionada ao SINARM foi instituída pela Lei nº 10.826/03, alterada pela Lei nº 11.706/08 

e regulamentada pelo Decreto nº 5.123/04. Já a receita relacionada a produtos Químicos foi instituída 

pela Lei nº 7.102/83, alterada pela Lei nº 9.017/95 e depois pela Lei nº 10.357/01 e regulamentada 
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pelo Decreto nº 4.262/02. Conforme se observa no gráfico abaixo, ambas representaram 1,74% e 

4,44% da arrecadação do Departamento no exercício de 2010, respectivamente. 

 

 
Gráfico 10: Receitas do FUNAPOL 2010 

 

 
 

O quadro a seguir apresenta a evolução das receitas do FUNAPOL nos últimos três anos, em milhões 

de reais: 

 
Tabela 25: Evolução receita FUNAPOL 

 
2008 2009 2010 

Estimada Realizada Estimada Realizada Estimada Realizada 

233 299 388 306 291 385 
Fonte: Relatório de Gestão 2010 do Departamento de Polícia Federal. 

 

Quanto ao seu quadro funcional, o ingresso nas carreiras que compõe o Departamento de Polícia 

Federal é realizado através de concurso público. O DPF conta com 13.952 servidores, sendo 11.334 

servidores policiais e 2.618 servidores administrativos. 

 

Os profissionais do DPF recebem constantes treinamentos, muitos deles realizados na Academia 

Nacional de Polícia. As competências da Academia estão assim definidas na Instrução Normativa N° 

13/05-DG/DPF: 

 
“Art. 119. À Academia Nacional de Polícia compete: 

 

I - formar o pessoal selecionado por meio de cursos específicos; 

 

II - promover ações de ensino, formação e especialização focadas no desenvolvimento de 

profissionais de segurança pública, por meio de cursos e eventos similares; 
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III - desenvolver atividades relativas às programações orçamentária e financeira, na sua 

área de atuação; 

 

IV - elaborar planos, estudos e pesquisas, visando ao estabelecimento de doutrina 

orientadora em alto nível das atividades policiais do País; 

 

V - promover a difusão de matéria doutrinária, legislação, jurisprudência e estudos sobre a 

evolução dos serviços e técnicas policiais; 

 

VI - propor, articular e implementar intercâmbio de informações com as escolas de polícia 

do país e organizações congêneres estrangeiras, objetivando ao aperfeiçoamento e à 

especialização dos servidores policiais; 

 

VII - elaborar estudos de viabilidade e propor contratos, convênios e instrumentos afins com 

órgãos e entidades congêneres, públicos ou privados, nacionais ou internacionais, tendo em 

vista o assessoramento, o planejamento e a execução de atividades de ensino, treinamento e 

desenvolvimento profissional ou as que ofereçam produtos e serviços de interesse do DPF; 

 

VIII - proceder ao recrutamento e à seleção de servidores para cursos de treinamento, 

especialização, aperfeiçoamento, estágios e outras atividades de ensino no País e no exterior; 

 

IX - promover, por meio dos setores competentes, a investigação social dos candidatos de 

concursos públicos e o levantamento das habilitações e informações do estado disciplinar dos 

servidores inscritos em processo seletivo; 

 

X - conferir diplomas ou certificados relativos às ações de ensino e atividades instituídas; 

 

XI - conceder bolsas de estudo e prêmios no interesse de atividades desenvolvidas na área de 

segurança pública; 

 

XII - prestar assessoramento técnico às unidades centrais e descentralizadas, no âmbito de 

suas competências, quando solicitado.” 

 
Por conseguinte, à Academia Nacional de Polícia incumbe formar, atualizar e aperfeiçoar, 

especializar, difundir a doutrina policial e estabelecer intercâmbio com instituições nacionais e 

estrangeiras, sendo assim, um dos braços do objetivo estratégico de valorizar o servidor, que tem 

como finalidade aprimorar as competências individuais dos servidores, proporcionando o 

desenvolvimento das competências institucionais, melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos 

serviços prestados à sociedade. 

 

Em 2010, a Academia promoveu a formação de 593 novos policiais federais e 97 servidores do 

Departamento Penitenciário Federal. Houve ainda a qualificação profissional de 11.273 servidores, 

dos quais 4.337 foram submetidos a eventos de capacitação continuada na modalidade presencial e 

6.936 às rotinas EAD. Tem-se também a ocorrência de encontros e seminários de caráter 

internacional em que se fizeram presentes na ANP dezenas de policias e autoridades nacionais e 

estrangeiras atuantes no sistema de política criminal. No período foram realizados 04 Cursos de 

Formação Profissional, 141 atividades de Capacitação Continuada Presencial, entre Cursos de 

Especialização (109), Seminários (07), Estágios (01), Treinamentos (17) e Encontros (07).  

 

Em 2011, foi lançada a primeira edição do Manual de Investigação de Desvio de Recursos Públicos, 

elaborado por equipe coordenada por servidores da Divisão de Polícia Fazendária do DPF, cujo 
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objeto abrange a investigação do crime de corrupção e outros delitos relacionados. Está prevista a 

realização de cinco ações de capacitação em 2012 (dois treinamentos à distância e três presenciais). 

 

No combate aos desvios de recursos públicos ocorreram, no de 2010, 171 operações especiais, que 

resultaram na prisão de 2.357 criminosos, dentre os quais figuraram 124 funcionários públicos, além 

de 652 indiciados, no valor total estimado de R$ 12.340.630.000,00. Podem-se destacar algumas das 

operações realizadas: 

 
Hygeia-MT – Desarticulou organização criminosa responsável por fraudes em licitações e 

contratos firmados por prefeituras e ONG's, relativos a verbas repassadas pela Funasa 

(FundaçãoNaciona de Saúde). 

 

Mão Dupla-CE – Desarticulou organização criminosa responsável por fraudes em licitações, 

entre outros crimes contra a Administração, em obras rodoviárias executadas pelo DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). 

 

Uragano-MS – Desarticulou quadrilha formada por membros dos três Poderes do município 

de Dourados, acusados de desviar o equivalente a 10% de todos os contratos firmados pela 

prefeitura. 

 

Mãos Limpas-AP – Desarticulou organização criminosa responsável pelo desvio de verbas 

do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação) e Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), com participação de servidores de 

diferentes esferas e do próprio Governador do Estado. 

 

Moeda de Troca-ES – Desarticulou organização criminosa responsável por crimes em 

licitações, realizadas por diversos municípios. 

 

Parceria-PR – Investigou desvio de verbas cometido por organização civil (OSCIP) que 

detinha contratos de parceria com as três esferas de governo. 

 
No que se refere às operações especiais de inteligência merecem destaque cinco grandes operações: 

Operação Caixa de Pandora, que resultou na prisão, dentre outros, do Governador do DF; Operação 

Esperança, que resultou no oferecimento de duas denúncias em desfavor dos Promotores de Justiça 

do DF; Operação Halloween, no Rio de Janeiro/RJ, que resultou na prisão preventiva de 21 pessoas e 

na expedição de 51 mandados de busca e apreensão e que versou sobre o combate à exploração de 

caça-níqueis; Operação Mãos Limpas que resultou na prisão, dentre outros, do Governador do Estado 

do Amapá; Operação Tormenta que desvendou fraudes em concursos públicos federais, tais como o 

da própria Polícia Federal e o da Ordem dos Advogados do Brasil. No quadro abaixo são 

apresentadas algumas informações acerca das operações realizadas pelo Departamento de Polícia 

Federal desde 2005: 
 
Tabela 26: Operações DPF 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Operações realizadas 67 167 188 235 288 270 256 

Servidores públicos presos 219 385 310 396 183 124 260 

Policiais federais presos 09 11 15 07 04 05 04 

Total de prisões 1407 2673 2876 2475 2663 2734 2085 
* Dados consolidados até 01/11/2011 
Fonte: http://www.dpf.gov.br/agencia/estatisticas 
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Embora as atividades desenvolvidas pelo DPF, no que se refere à corrupção e outros fenômenos 

delitivos correlatos, insiram-se primordialmente no campo da investigação e da repressão, existem 

ações de natureza preventiva, em especial a participação em foros de trabalho interinstitucional 

(ENCCLA
39

, ENACC
40

, Rede de Controle
41

). Além disso, as conclusões obtidas em inquéritos 

policiais freqüentemente geram sugestões de aprimoramento dos processos e práticas de diferentes 

órgãos da Administração Pública. O quadro abaixo apresenta a evolução do número de inquéritos 

policiais instaurados em alguns temas correlatos à corrupção desde 2005: 
 
Tabela 27: Evolução do número de inquéritos policiais 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Peculato
1
 1.247 1.291 1.294 1.749 1.373 1.114 1.462 

Concussão
2
 119 107 160 123 135 116 116 

Corrupção Passiva
3
 348 495 656 596 851 409 544 

Tráfico de Influência
4
 67 79 71 178 94 57 48 

Corrupção Ativa
5
 293 275 474 509 929 286 374 

1 – CP Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a 
posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

2 – CP, Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida. 
3 – CP, Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 

mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

4 – CP, Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em 
ato praticado por funcionário público no exercício da função. 

5 – CP, Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 

ofício. 
Fonte: Departamento de Polícia Federal. 

 
Ao fim de 2011 estavam em andamento no Departamento de Polícia Federal 25.811 inquéritos 

policiais relativos aos crimes apresentados no quadro acima, na seguinte distribuição: Peculato - 

16.404, Concussão – 1.950, Corrupção Passiva – 3.557, Tráfico de Influência – 556 e Corrupção 

Ativa – 3.344.  

 

Quanto à transparência, foi criado pela Portaria nº 3.746, de 17 de dezembro de 2004, o Programa de 

Transparência do Ministério da Justiça. O programa, que abrange o Departamento de Polícia Federal, 

tem a finalidade de facilitar o acompanhamento, pela sociedade, dos atos e gastos do Ministério, bem 

como de aperfeiçoar os mecanismos internos de prevenção e controle, de modo a assegurar 

plenamente a regularidade de toda atividade administrativa desenvolvida pelo Ministério. 

   

A primeira fase do Programa teve como escopo aperfeiçoar as medidas de cumprimento ao princípio 

da publicidade – que, expresso no artigo 37 da Constituição da República de 1988, impõe ao Estado o 

dever de informar seus atos à coletividade. Nessa fase foi criado o sítio do Programa de 

Transparência
42

, no qual passaram a ser divulgados de forma detalhada, em linguagem simples e 

acessível, os atos que importam despesas ao Ministério. 

 

                                                 
39 Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ7AE041E8ITEMID3239224CC51F4A299E5174AC98153FD1PTBRIE.htm 
40 Estratégia Nacional de Combate a Cartéis - 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ87802C87ITEMID2AA1B152B1A045018AF1E2E46EB718DBPTBRIE.htm 
41 http://www.rededecontrole.gov.br 
42 http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJC650F76APTBRNN.htm 
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A segunda fase tem como foco a análise dos processos de realização de despesas e dos procedimentos 

disciplinares, com vistas à prevenção de eventuais desvios, assim como ações educativas, para o 

fortalecimento de uma cultura de profundo respeito ao patrimônio público. Nesta segunda fase do 

Programa, estão sendo analisados os processos de realização de despesas e procedimentos 

disciplinares do Ministério da Justiça e dos órgãos vinculados, incluindo os Departamentos de Polícia 

Federal e de Polícia Rodoviária Federal.  

 

As Portarias nº 1.417 e 1.418, ambas de 27 de julho de 2005, regulam de forma pormenorizada as 

ações do Programa de Transparência, no que se refere à divulgação de informações e análise e 

aperfeiçoamento dos mecanismos preventivos de controle da atividade administrativa do Ministério. 

O Programa, desenvolvido no âmbito do Gabinete do Ministro, é coordenado pela força-tarefa 

instituída pela mesma Portaria que o criou. 

 

Com vistas à informação do cidadão acerca de seus objetivos e funções, o Departamento de Polícia 

Federal dispõe em seu sítio eletrônico sua Carta de Serviços
43

, que objetiva facilitar e ampliar o 

acesso do cidadão aos serviços e estimular sua participação no monitoramento do setor público, 

promovendo a melhoria da qualidade do atendimento. Estão disponíveis na Carta de Serviços do 

DPF, informações e procedimentos sobre Antecedentes Criminais, Armas, Imigração, Produtos 

Químicos e Segurança Privada.  

 

Também estão disponíveis no sítio do DPF canais de denúncias
44

, individualizados pelo tipo de 

crime. Ainda, estão disponíveis informações e orientações sobre diversos outros serviços, como 

Acordos de Cooperação
45

, Adoção Internacional
46

, Passaporte
47

 e Viagens ao Exterior
48

, entre outros. 

 

Adicionalmente, o Departamento de Polícia Federal, preocupado em criar novas formas de contato 

com a sociedade e em atenção ao grande público conectado à Internet, criou perfis oficiais em três 

redes sociais (Twitter
49

, Facebook
50 

e Youtube
51

). Com essas ações o DPF almeja, além de divulgar 

as suas ações, manter um relacionamento direto com toda sociedade. 

 

Por fim, em consonância com o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, que 

definiu como prioridade em 2010 a concretização das ações previstas no Decreto nº 6.932/09, que 

dispõe sobre a simplificação do atendimento do setor público, o DPF disponibiliza em seu sítio uma 

Pesquisa de Satisfação
52

, com objetivo de avaliar a percepção do cidadão em relação à qualidade dos 

serviços. 

 

 

                                                 
43 http://www.dpf.gov.br/institucional/carta-de-servicos/ 
44 http://www.dpf.gov.br/servicos/fale-conosco/denuncias 
45 http://www.dpf.gov.br/servicos/acordos-de-cooperacao/ 
46 http://www.dpf.gov.br/servicos/adocao-internacional/ 
47 http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/ 
48 http://www.dpf.gov.br/servicos/viagens-ao-exterior/ 
49 http://twitter.com/agenciapf 
50 http://www.facebook.com/departamentodepoliciafederal 
51 http://www.youtube.com/PFnaTela 
52 http://www.dpf.gov.br/institucional/pesquisa-de-satisfacao/ 
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Ministério Público Federal 

 

A Constituição Federativa do Brasil de 1988 estabelece, em seu artigo 127, que o Ministério Público 

é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. As 

abrangentes funções constitucionais do Ministério Público estão indicadas no artigo 129 da Carta 

Magna, nos seguintes termos: 

 
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

 

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

 

II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

 

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 

e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

 

IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da 

União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 

 

V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

 

VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 

requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar 

respectiva; 

 

VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar 

mencionada no artigo anterior; 

 

VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados 

os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 

 

IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua 

finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas.” 

 

No Brasil, dado o amplo universo das questões levadas a juízo, optaram os constituintes de 1988 por 

distribuir competências entre diferentes órgãos e áreas de atuação do Poder Judiciário. Os critérios 

fixados levam em conta a matéria, que é o assunto discutido em juízo, ou a qualidade da parte 

envolvida na causa. A organização do Ministério Público seguiu divisão semelhante à dos órgãos do 

Poder Judiciário, nos seguintes termos: 

 
“Art. 128. O Ministério Público abrange: 

 

I – o Ministério Público da União, que compreende: 

 

a) o Ministério Público Federal; 

 

b) o Ministério Público do Trabalho; 
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c) o Ministério Público Militar; 

 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

 

II – os Ministérios Públicos dos Estados.” 

 

 

Desse modo, o Ministério Público Federal integra o Ministério Público da União, que compreende 

quatro diferentes Ministérios Públicos com áreas de atuação, organização espacial e administração 

distintas, embora regidos pela mesma Lei Complementar nº 75/93. As funções e atribuições 

institucionais do Ministério Público da União estão assim dispostas na Lei Complementar nº 75/93: 

 
“Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União: 

 

I – a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses 

individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios: 

 

        a) a soberania e a representatividade popular; 

 

        b) os direitos políticos; 

 

        c) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; 

 

        d) a indissolubilidade da União; 

 

        e) a independência e a harmonia dos Poderes da União; 

 

        f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 

g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

 

h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à 

administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União; 

 

 II – zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos: 

 

a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder 

impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte; 

 

        b) às finanças públicas; 

 

c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e 

ao sistema financeiro nacional; 

 

d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à 

comunicação social e ao meio ambiente; 

 

        e) à segurança pública; 

 

         III – a defesa dos seguintes bens e interesses: 

 

        a) o patrimônio nacional; 
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        b) o patrimônio público e social; 

 

        c) o patrimônio cultural brasileiro; 

 

        d) o meio ambiente; 

 

e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da 

família, da criança, do adolescente e do idoso; 

 

IV – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União, dos serviços de relevância 

pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, 

deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação 

social; 

 

V – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância 

pública quanto: 

 

a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de 

saúde e à educação; 

 

b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade; 

 

VI – exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei.” 

 

 

Cabe ao Ministério Público Federal (MPF) atuar, especificamente, nas causas de competência da 

Justiça Federal e nas de competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 

sempre que estiverem em discussão bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades 

autárquicas (por exemplo, Instituto Nacional do Seguro Social, Banco Central do Brasil) e empresas 

públicas federais (por exemplo, Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos). Cabe, ainda, ao MPF coordenar a função eleitoral, atuando nos Tribunais Regionais 

Eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral. 

 

Ao lado do MPF, os Ministérios Públicos estaduais também atuam em ações cíveis e criminais 

relativas a casos de corrupção. A Federação brasileira conta com 26 Estados e um Distrito Federal, 

todos detentores de autonomia. Cada um deles possui seu Poder Judiciário e seu Ministério Público. 

Há, portanto, 26 MPs estaduais e um MP do Distrito Federal (o qual integra o Ministério Público da 

União, juntamente com o MPF). Os MPs estaduais têm funções similares às do MPF e, judicialmente, 

atuam perante a Justiça Estadual de cada Estado-membro da Federação, nos casos em que não haja 

interesse federal (isto é, interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas, conforme 

exposto no parágrafo precedente). 

 

A Constituição atribui ao Ministério Público tratamento jurídico e garantias análogas às dos juízes, 

com a finalidade de permitir que exerçam suas funções sem se sujeitar a influências indevidas. Entre 

essas garantias se destaca a da independência funcional (Constituição, art. 127, § 1.º). 

 

O princípio da independência funcional significa que cada um dos procuradores, no exercício de suas 

funções, tem inteira autonomia, devendo sujeitar-se apenas às leis do país e às provas de cada caso. 

Em decorrência disso, se vários integrantes do Ministério Público Federal atuarem em um mesmo 

processo, cada um deles é livre para emitir sua convicção pessoal acerca do caso, desde que o faça de 
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maneira fundamentada, com base nas provas e nas leis do país. Em decorrência desse princípio, a 

hierarquia, no Ministério Público Federal, só é considerada com relação a atos administrativos e de 

gestão. 

 

O Ministério Público detém competência para promover a ação penal pública nos crimes de ação 

pública (Código de Processo Penal, art. 24). A principal orientação relativa à competência penal do 

Ministério Público Federal encontra-se no artigo 109 da Constituição, que dispõe sobre as causas que 

compete à Justiça Federal julgar. Essa regra alcança enorme variedade de crimes, que, por sua vez, 

estão definidos no Código Penal e em outras leis ordinárias. Os incisos IV e V estabelecem as 

principais atribuições relativas à corrupção contra os órgãos federais, nos seguintes termos: 

 
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

 

[...] 

 

IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 

contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

 

V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução 

no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;” 

 

Em relação a outros crimes contra a Administração Pública, destacam-se alguns delitos definidos no 

Código Penal (Dec – Lei nº 2848/40): 

 
Peculato: Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro 

bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 

proveito próprio ou alheio. 

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas: Art. 315. Dar às verbas ou rendas 

públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. 

Concussão: Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 

da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

Corrupção passiva: Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

Prevaricação: Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 

praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

Advocacia administrativa: Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. 

Tráfico de influência: Art. 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 

vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário 

público no exercício da função. 

Corrupção ativa: Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 

para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 
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Corrupção ativa em transação comercial internacional: Art. 337-B. Prometer, oferecer ou 

dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a 

terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à 

transação comercial internacional. 

Tráfico de influência em transação comercial internacional: Art. 337-C. Solicitar, exigir, 

cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de 

vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no 

exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional.” 

 

Destacam-se, ainda, a Lei nº 9613/98 que estabelece o crime de lavagem de dinheiro e a Lei nº 

8429/92 que estabelece os atos passíveis de punição por improbidade administrativa.  

 

Podem-se citar, como resultado das ações do Ministério Público Federal, entre inúmeras outras, as 

seguintes condenações importantes:  

 

 Caso Banestado: dezenas de ações penais por movimentação ilegal de mais de US$ 

28 bilhões, com 97 pessoas condenadas e ações para cobrança de cerca de R$ 20 

bilhões em tributos; 

 

 Caso Fórum Trabalhista de São Paulo: ações penais pelo desvio de cerca de 

R$ 170 milhões para construção do fórum trabalhista da cidade de São Paulo, que 

levaram à condenação de ex-Juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo 

Nicolau dos Santos Neto e do ex-Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto a 26 anos 

de prisão e à perda de bens; 

 

 Caso Bancos Marka e FonteCindam: desvio de bilhões de reais dos cofres 

públicos, por gestão fraudulenta e temerária de empresas financeiras, com 

condenações à prisão e multa, cassação de aposentadorias e extradição e prisão do 

ex-banqueiro Salvatore Cacciola; 

 

 Operação Anaconda: diversas ações penais por esquema de venda de sentenças, com 

a prisão e demissão do ex-juiz federal João Carlos da Rocha Mattos. 

 

Os gráficos e tabela abaixo53 apresentam o total de investigações iniciadas pelo Ministério Público 

Federal sobre corrupção e improbidade administrativa, em relação ao quantitativo total de 

investigações iniciadas: 

 

 

                                                 
53 Foi realizada a coleta de dados na ferramenta Gcons, referentes a todas as Procuradoriasda República nos 

Estados e as respectivas Procuradorias nos Municípios. O Sistema Único foi inicialmente implantado em 2008 

nas Procuradorias da República nos Estados de Goiás, Paraíba e Sergipe. Em 2011 foram finalizadas as 

implantações nas Procuradorias da República nos Estados de São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Paraná e Rio Grande do Sul. Por tal motivo, podem existir inconsistências nos dados apresentados, por 

eventuais erros de migração, principalmente nas ocorrências geradas anteriormente à implantação do sistema na 

respectiva Unidade do MPF. Nas Procuradorias Regionais da República na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Região e na 

Procuradoria Geral da República, o sistema Único ainda está em fase de implementação e por isso ainda não 

estão disponibilizadas as informações solicitadas. 
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Gráfico 11 – Total de investigações iniciadas pelo Ministério Público Federal sobre corrupção e improbidade 
administrativa 

 

 
 

 
Gráfico 12 – Total de investigações em curso 

 

 
 

Gráfico 13 - Total de investigações iniciadas, informando quantas chegaram à instância competente para 
adotar essa decisão 
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Tabela 28 – Síntese de investigações iniciadas e em curso pelo MPF 

 

 

 
 

 

Em relação aos crimes previstos em tratado ou convenção internacional, o Ministério Público Federal 

tem recebido comunicações da OCDE a respeito de casos de corrupção em transações comerciais 

internacionais e tem iniciado investigações em cada um deles. O Procurador-Geral da República, 

criou, com a Portaria n.º 356, de 20 de julho de 2010, um grupo de trabalho para acompanhar 

assuntos ligados à Convenção Interamericana contra a Corrupção, da Organização dos Estados 

Americanos (“Convenção da OEA”), à Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico (“Convenção da OCDE”), e à Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (“Convenção da ONU” ou UNCAC). 

 

O Procurador-Geral da República exerce a chefia do Ministério Público da União, que inclui o 

Ministério Público Federal, além de atuar como Procurador-Geral Eleitoral. O processo de nomeação 

e destituição do Procurador-Geral da República é definido pela Constituição Federal nos seguintes 

termos: 

 

 

“Art. 128.  [...] 
 

§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e 

cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado 

Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução. 

 

§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da 

República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.” 

 

Segundo a Constituição Federal, o Procurador-Geral da República deve sempre ser ouvido nas ações 

de inconstitucionalidade e nos processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, 

pode promover ação direta de inconstitucionalidade e ações penais para denunciar autoridades como 

deputados federais, senadores, ministros de Estado e o presidente e o vice-presidente da República. 

 

A Procuradoria Geral da República, sediada em Brasília, é o centro administrativo-institucional do 

MPF e o local de lotação do Procurador-Geral da República e dos subprocuradores-gerais da 

República. É sede ainda da Procuradoria Geral Eleitoral. Lá também funcionam os órgãos de direção 
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administrativa e institucional de todo o MPF, tais como as Secretarias Geral e de Recursos Humanos, 

o Conselho Superior e a Corregedoria Geral, além da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e 

das Câmaras de Coordenação e Revisão. A estrutura interna do MPF está definida em seu Regimento 

Interno
54

. 

 

O Conselho Superior é o órgão máximo de deliberação colegiada do Ministério Público Federal. 

Presidido pelo Procurador-Geral da República, é composto por dez subprocuradores-gerais, aí 

incluídos o PGR e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos. 

Cabe ao Conselho, entre outras atribuições, elaborar e aprovar as normas e os regulamentos que irão 

reger a Instituição (ex.: define critérios para a distribuição de inquéritos e procedimentos; aprova a 

proposta orçamentária do MPF), estabelecer regras e decidir questões relacionadas à carreira (normas 

para o concurso de ingresso na carreira; critérios para as promoções por merecimento e para a 

formação da lista de antiguidade; realização de correições e sindicâncias etc.). 

 

O controle externo do Ministério Público, tanto do MPU quanto dos MPs estaduais, é exercido pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
55

 O Conselho, criado pela Emenda Constitucional 

nº 45, de 2004, é instrumento de ampliação da participação cidadã nos rumos do Ministério Público e 

de fortalecimento dos princípios democráticos na gestão da Instituição. Com esse intuito, a 

Constituição Federal atribuiu ao Conselho Nacional o exercício do “controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus 

Membros” e lhe conferiu o dever de “zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério 

Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 

providências”. 

 

No empenho por avançar em direção ao crescente respeito à cidadania, o CNMP, desde sua criação, 

tem assumido como uma de suas relevantes incumbências a de zelar pela ética, pela probidade e pela 

retidão dos membros e dos servidores do Ministério Público, de maneira a contribuir para o aumento 

da confiança depositada pela sociedade nas instituições que zelam pela realização de justiça. 

 

Quanto ao corpo funcional, o ingresso no Ministério Público Federal dá-se por concurso público de 

provas e títulos, e os aprovados são nomeados para o cargo de procurador da República. A classe 

seguinte na carreira é o cargo de procurador regional da República e a última, a de subprocurador-

geral da República. No caso dos MPs estaduais, há três classes na carreira: a inicial é a de promotor 

de justiça substituto, seguida pela de promotor de justiça, e, no topo, a de procurador de justiça. 

 
A Constituição Federal de 1988 estabelece as garantias e vedações referentes aos membros do 

Ministério Público, nos seguintes termos: 

 
“Art. 128 [...] 

 

§ 5º – Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos 

respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de 

cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: 

 

I – as seguintes garantias: 

 

                                                 
54 http://www.transparencia.mpf.gov.br/orcamento-e-financas/programacao-orcamentaria/regimento-interno/Regimento-

Interno-do-MPF.pdf 

55 http://www.cnmp.gov.br/ 
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a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença 

judicial transitada em julgado; 

 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 

colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 

assegurada ampla defesa;  

 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos 

arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;  

 

II – as seguintes vedações: 

 

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas 

processuais; 

 

b) exercer a advocacia; 

 

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 

 

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 

magistério; 

 

e) exercer atividade político-partidária;  

 

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 

entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.”  

 

 

Além dos membros acima citados o Ministério Público Federal conta com outros servidores em sua 

estrutura administrativa, integrantes das carreiras de Analista Processual e Técnico Processual do 

Ministério Público da União, regulamentadas pela Portaria PGR/MPU nº 286, de 2007. Em 

novembro de 2011, o MPF contava com a força de trabalho de 897 membros e 7.933 servidores 

efetivos.   

 

Os membros do MP podem agir de duas maneiras: de ofício ou mediante provocação. Age de ofício 

quando resolve instaurar procedimento investigatório por iniciativa própria, a partir do conhecimento 

que tiver de alguma irregularidade ou de alguma situação que requeira a intervenção do órgão. Com 

base nos elementos que coletar nessa atividade, o membro do MP terá autonomia para decidir se 

arquiva a investigação, se a envia a outro órgão público que seja competente para o caso ou se 

promove a ação judicial apropriada. 

 

A outra forma de agir ocorre por provocação de terceiros, sejam eles diretamente interessados nos 

fatos ou não. É comum que, diante do conhecimento de determinado fato ou situação potencialmente 

irregular, os próprios cidadãos representem ao Ministério Público e lhe solicitem providências. A 

maior demanda de casos do MP, contudo, provém de órgãos públicos: ações judiciais, inquéritos 

policiais, representações da Receita Federal ou do INSS, notícias de irregularidades encaminhadas 

por autarquias como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ou por órgãos da União, 

como os Ministérios e a Controladoria-Geral da União. 
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Costuma-se denominar como representação toda notícia de irregularidade levada ao conhecimento do 

Ministério Público (embora o termo técnico correto seja o de notícia-crime, na área penal). Qualquer 

cidadão pode representar ao MPF, por escrito ou prestando declarações orais na própria Procuradoria. 

O direito de qualquer cidadão solicitar providências do órgão público competente, diante de 

ilegalidade, é direito fundamental previsto na Constituição da República (artigo 5.º, inciso XXXIV, 

alínea a). Também as pessoas jurídicas, entidades privadas, entidades de classe, associações civis e 

órgãos da administração pública podem noticiar irregularidades, para que o Ministério Público as 

investigue.  

 

Ao receber as comunicações, o MPF realiza triagem e as classifica conforme a natureza – cível ou 

criminal – dos fatos que relatam. Em seguida, são encaminhadas ao setor competente, onde é feita a 

autuação em um procedimento administrativo. Em alguns casos, determinado fato pode ter 

repercussão nas duas esferas e podem ser iniciados concomitantemente procedimentos tanto na área 

cível quanto na criminal. As comunicações, transformadas agora em procedimentos administrativos, 

são encaminhadas aos procuradores, segundo as normas internas de distribuição. A partir daí, o 

procurador responsável irá tomar todas as medidas necessárias à apuração dos fatos: requisitar 

informações, determinar diligências, ou, se for o caso, encaminhar o procedimento à Polícia Federal, 

para instauração de inquérito policial. Procedimentos análogos ocorrem no âmbito dos MPs 

estaduais. 

 

Também compete ao MPF, conforme a Constituição, realizar o controle externo da atividade da 

Polícia Federal, assim como cabe aos MPs estaduais o controle externo das polícias civis (estaduais). 

A instituição exerce atribuições como o acompanhamento da situação nas unidades prisionais 

federais e a fiscalização da legalidade das ações da PF. No intuito de conscientizar os cidadãos sobre 

seus direitos e deveres o Ministério Público Federal publica, regionalmente, a Cartilha Polícia 

Cidadã.
56

 

 

Para a consecução de suas atribuições constitucionais e legais, o Ministério Público Federal conta 

com autonomia funcional, administrativa e financeira, nos termos da Lei Complementar nº 75/93: 

 
“Art. 22. Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa 

e financeira, cabendo-lhe: 

 

I – propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 

auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores; 

 

        II – prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares; 

 

        III – organizar os serviços auxiliares; 

 

        IV – praticar atos próprios de gestão. 

 

Art. 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 

limites da lei de diretrizes orçamentárias. 

 

§ 1º Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os 

créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês. 

 

                                                 
56 http://ccr2.pgr.mpf.gov.br/docs_institucional/eventos/x-encontro/cartilha/catilha-policia-cidada 
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§ 2º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 

Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 

externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no Título IV, 

Capítulo I, Seção IX, da Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno. 

 

§ 3º As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente, dentro de 

sessenta dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional.” 

 

No exercício dessa autonomia financeira, o Ministério Público Federal elabora proposta orçamentária 

conjuntamente com os outros ramos que compõem o Ministério Público da União (Ministério Público 

do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Militar). A 

proposta enviada pelo MPU, que deverá respeitar os limites definidos pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, é, então, incluída na proposta de Lei Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder 

Executivo e apreciada pelo Congresso Nacional. O quadro a seguir apresenta a evolução do 

orçamento do Ministério Público Federal desde 2006: 

 
Tabela 29: Dotação Orçamentária 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dotação orçamentária (bilhões de R$) 1,43 1,75 1,89 2,15 2,28 
     Fonte: http://www.planejamento.gov.br/ 

 

O extenso rol de responsabilidades a cargo do Ministério Público exige investimento constante no 

aprimoramento profissional de seus membros e servidores. Com essa finalidade a Lei n.º 9.628/88 

criou a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), com os seguintes objetivos: 

 
“Art. 3º São objetivos da Escola Superior do Ministério Público da União: 

 

I – iniciar novos integrantes do Ministério Público da União no desempenho de suas funções 

institucionais; 

 

II – aperfeiçoar e atualizar a capacitação técnico-profissional dos membros e servidores do 

Ministério Público da União; 

 

III – desenvolver projetos e programas de pesquisa na área jurídica; 

 

IV – zelar pelo reconhecimento e a valorização do Ministério Público como instituição 

essencial à função jurisdicional do Estado. 

 

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, poderá a Escola Superior do 

Ministério Público da União promover, direta ou indiretamente, cursos, seminários e outras 

modalidades de estudo e troca de informações, além de celebrar convênios com os 

Ministérios Públicos dos Estados.” 

 

Trabalhar em prol da excelência na atuação do MP é a missão da ESMPU. Para atingir essa meta, a 

Escola permanentemente promove, em todo o país, atividades acadêmicas, como cursos de 

aperfeiçoamento, oficinas, seminários, simpósios, congressos e programas de pós-graduação. A 

Escola realiza os cursos de ingresso e vitaliciamento e para promoção de membros do MPU, por 

exigência da Emenda Constitucional n° 45/04, e oferece informações para que o Conselho Superior 

do MPF decida quanto à confirmação na carreira dos membros aprovados no concurso público, após 

dois anos de exercício. 

 

http://www.planejamento.gov.br/
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A produção de conhecimento na área jurídica é uma das prioridades da ESMPU. Por isso, a Escola 

apóia projetos de pesquisa propostos e conduzidos por membros e servidores, além das pesquisas de 

iniciativa da própria instituição. O saber produzido pelos integrantes do Ministério Público é 

disseminado nas publicações da Escola (no Boletim Científico
57

 e na série Manual de Atuação,
58 

entre outras
59

). 

 

Em 2007, a ESMPU foi reconhecida pelo Ministério da Educação como Instituição de Ensino 

Superior. A instituição é credenciada para ministrar cursos de pós-graduação lato sensu na área do 

Direito, com certificados reconhecidos e válidos em todo o território nacional. 

 

Com o objetivo de expandir a capacidade do cidadão de participar da fiscalização e da avaliação de 

suas ações, o Ministério Público Federal desenvolveu um Portal da Transparência.
60

 Por meio dele, é 

possível consultar dados institucionais, como o orçamento anual e os repasses financeiros mensais; as 

despesas com membros e servidores ativos; as licitações e os contratos em andamento; o nome dos 

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, dos servidores com funções gratificadas ou 

comissionadas, dos servidores de cargos comissionados, dos trabalhadores terceirizados e dos 

servidores cedidos de outros órgãos da administração pública, entre outras informações. 

 

Além disso, o MPF utiliza diversos meios de comunicação com o objetivo de informar o cidadão 

acerca de suas atividades. Entre os principais canais podem-se citar o rádio
61

, a televisão
62

, a 

divulgação de vídeos na internet por meio do YouTube
63

 e do Twitter
64

. Diversas informações acerca 

das atribuições e formas de atuação do Ministério Público Federal podem ainda ser encontradas na 

cartilha Por Dentro do MPF
65

. 

 

Por fim, cabe destacar a implementação do Programa Escola Cidadã
66

, iniciativa que visa mostrar à 

comunidade estudantil do Distrito Federal, por meio de palestras, cartilhas, painéis, peças, vídeos, 

multimídia e documentos, a história e atuação do Ministério Público Federal como defensor da 

sociedade. Dessa forma, busca fortalecer o sentimento de cidadania na população infanto-juvenil. 

 

 

 

Supremo Tribunal Federal 
 

 

O Supremo Tribunal Federal
67

 é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele compete, 

precipuamente, a guarda da Constituição. As competências do STF estão elencadas no art. 102 da 

Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: 

                                                 
57 http://boletimcientifico.esmpu.gov.br/ 

58 http://www3.esmpu.gov.br/linha-editorial/manuais-de-atuacao 

59 http://www3.esmpu.gov.br/linha-editorial/outras-publicacoes 

60 http://www.transparencia.mpf.gov.br/ 

61 http://noticias.pgr.mpf.gov.br/radio 

62 http://noticias.pgr.mpf.gov.br/televisao 

63 http://www.youtube.com/tvmpf 

64 http://www.twitter.com/@MPF_PGR 

65 http://noticias.pgr.mpf.gov.br/comunicacao-mpf/publicacoes/por-dentro-mpf.pdf 

66 http://www.pgr.mpf.gov.br/conheca-o-mpf/visitacao-a-pgr/memorial-do-mpf/escola-cidada 

67 http://www.stf.jus.br 

http://www.stf.jus.br/


 

 

- 71 - 

 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 

declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;   

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros 

do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, 

os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de 

missão diplomática de caráter permanente;  

d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; 

o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das 

Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do 

Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o 

Distrito Federal ou o Território; 

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre 

uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 

i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente 

for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do 

Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única 

instância;  

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 

decisões; 

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação 

de atribuições para a prática de atos processuais; 

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente 

interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam 

impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; 

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, 

entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; 

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição 

do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de 

um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do 

Ministério Público; 

II - julgar, em recurso ordinário: 

a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção 

decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 

b) o crime político; 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” 
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Dessa forma, a Constituição Federal dividiu as competências do Supremo Tribunal Federal em 

originárias (inciso I), nas quais o STF atua como juízo único e definitivo; e recursais, que podem ser 

ordinárias (inciso II) ou extraordinárias (inciso III).  

 

Entre suas principais atribuições está a de julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal, a argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição e 

a extradição solicitada por Estado estrangeiro. 

 

Cabe ressaltar  que a Constituição de 1988 manteve o chamado controle difuso de 

constitucionalidade, no qual qualquer juiz pode analisar a constitucionalidade de uma lei, podendo 

deixar de aplicá-la, se a considerar inconstitucional, e isso for necessário para a resolução do caso 

concreto. Essa decisão terá efeito apenas entre as partes no processo, sendo o Supremo Tribunal 

Federal, conforme já referido, o órgão recursal máximo dessa forma de controle, com o chamado 

recurso extraordinário. O próprio STF pode, através do controle difuso, declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, mas nesses casos, apenas por disposição do 

Senado Federal é que essa lei terá sua execução suspensa, no todo ou em parte (CF/88, art. 52, X). 

 

Ao lado desse modelo difuso, a Carta Magna ampliou o controle concentrado, através do qual se pode 

pleitear diretamente ao STF argüindo abstratamente a inconstitucionalidade ou de uma lei ou ato 

normativo. Deste modo, o Supremo Tribunal Federal ocupa uma posição peculiar dentro do sistema 

constitucional, tanto como órgão de última instância recursal no que diz respeito às questões 

constitucionais, quanto como tribunal constitucional no controle abstrato de normas. Essa ampliação 

e alteração do sistema de controle da constitucionalidade contribuíram para dar maior relevância ao 

papel político-institucional do Supremo Tribunal Federal. 

 

Na área penal, destaca-se a competência para julgar, nas infrações penais comuns, o Presidente da 

República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o 

Procurador-Geral da República, entre outros. 

 

Na sua competência recursal ordinária o STF julga o crime político e o habeas corpus, mandado de 

segurança, habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos Tribunais 

Superiores, quando a decisão tiver sido denegatória. Na sua competência recursal extraordinária o 

STF analisa as decisões dos tribunais inferiores que impliquem em violação à Constituição, sendo o 

órgão máximo do chamado controle difuso de constitucionalidade. 

 

Quanto a sua estrutura funcional, o Supremo Tribunal Federal é composto por onze Ministros, 

brasileiros natos, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável 

saber jurídico e reputação ilibada. A escolha dos Ministros cabe ao Presidente da República, devendo 

ainda ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. A aposentadoria dos Ministros é 

compulsória aos setenta anos de idade. 

 

Além dos Ministros, acima citados, o Supremo Tribunal Federal conta ainda com outros servidores 

em sua estrutura administrativa, selecionados através de concurso público, integrantes das carreiras 

de Analista e Técnico Judiciários. Em outubro de 2011 o STF contava com a força de trabalho de 567 

Analistas e 529 Técnicos, totalizando 1096 servidores efetivos. Além disso, o STF conta com 578 

cargos e funções comissionadas, sendo 537 ocupados por servidores com vínculo com a 

administração.  
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O Plenário, as Turmas e o Presidente são os órgãos do Tribunal. O Presidente e o Vice-Presidente são 

eleitos pelo Plenário do Tribunal, dentre os Ministros, e têm mandato de dois anos. Cada uma das 

duas Turmas é constituída por cinco Ministros e presidida pelo mais antigo dentre seus membros, por 

um período de um ano, vedada a recondução, até que todos os seus integrantes hajam exercido a 

Presidência, observada a ordem decrescente de antiguidade. 

  

As decisões, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, podem ser tomadas monocraticamente 

(Presidente ou Ministro) ou de forma colegiada (Plenário ou Turmas). A divisão de competências 

acerca da responsabilidade da tomada de decisão, baseada em diversos fatores (tipo da ação, 

competência originária ou recursal do Tribunal, existência de foro privilegiado das partes, origem da 

decisão questionada, se for o caso, etc), está definida, exaustivamente, no Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal
68

.  

 

Para a consecução de suas atribuições constitucionais, o Poder Judiciário e, consequentemente, o 

Supremo Tribunal Federal, conta com autonomia funcional, administrativa e financeira, nos seguintes 

termos da Constituição Federal: 

 
“Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 

§ 1º - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 

conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 2º - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: 

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos 

Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.” 

 

Assim, o Supremo elabora proposta orçamentária conjuntamente com os outros Tribunais Superiores. 

A proposta enviada pelo STF, que deverá respeitar os limites definidos pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, é, então, incluída na proposta de Lei Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder 

Executivo e apreciada pelo Congresso Nacional. O quadro a seguir apresenta a evolução do 

orçamento do Supremo Tribunal Federal desde 2006: 

 
Tabela 30: Dotação Orçamentária 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dotação orçamentária (milhões de R$) 316 441 479 580 510 
Fonte: http://www.planejamento.gov.br/ 

 
A partir da Emenda Constitucional nº 45/04, foi introduzida a possibilidade de o Supremo Tribunal 

Federal aprovar, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, súmula com efeito vinculante 

em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal, nos seguintes termos da Carta Magna: 

 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 

                                                 
68 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_Novembro_2011.pdf 

http://www.planejamento.gov.br/
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revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006). 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 

esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 

cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta 

de inconstitucionalidade. 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 

procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 

determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso." 

 

Até 2011 o Supremo havia aprovado 32 Súmulas Vinculantes
69

. Dentre elas, ressaltamos algumas que 

versam sobre assuntos correlatos à questão da corrupção: 

 
Súmula Vinculante 3 - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 

contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de 

ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato 

de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
70

 

Súmula Vinculante 5 - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 

disciplinar não ofende a Constituição
.71

 

Súmula Vinculante 13 – A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 

para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na 

administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, 

viola a Constituição Federal.
72

 

Súmula Vinculante 18 - A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do 

mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição 

Federal.
73

 

  
A Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu, ainda, a necessidade de a questão constitucional trazida 

nos recursos extraordinários possuir repercussão geral para que fosse analisada pelo Supremo 

Tribunal Federal. O instituto foi regulamentado mediante alterações no Código de Processo Civil
74

 e 

no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
75

. 

                                                 
69 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante 

70 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/DJE_20070810_078.pdf 

71 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/DJe_105_11_06_2008.pdf 
72 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/DJE_11.11.2008.pdf 

73 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/PSV_36.pdf 

74  CPC, artigos 543-A e 543-B, acrescidos pela Lei nº 11.418/06. 

75 RISTF, 

- Artigo nº 13, com a redação das Emendas Regimentais nº 24/2008, nº 29/2009 e nº 41/2010. 

- Artigos nº 21, 340 e 341, com a redação das Emendas Regimentais nº 41/2010 e 42/2010. 

- Artigos nº 38, 57, 59, 60, 67, 78, 323-A e 325-A, com a redação da Emenda Regimental nº 42/2010 

- Artigos nºs 322-A e 328, com a redação da Emenda Regimental nº 21/2007. 

- Artigo nº 324, com a redação das Emendas Regimentais nº 31/2009 e nº 41/2010. 

- Artigo nº 328-A, com a redação da Emenda Regimental nº 23/08 e da Emenda Regimental nº 27/2008. 
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A finalidade do instituto da Repercussão Geral
76

 é delimitar a competência do STF, no julgamento de 

recursos extraordinários, às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou 

jurídica, que transcendam os interesses subjetivos da causa, além de uniformizar a interpretação 

constitucional sem exigir que o STF decida múltiplos casos idênticos sobre a mesma questão 

constitucional. 

 

A aplicação da repercussão geral como requisito de admissibilidade em recurso extraordinário 

produziu efeito significativo no quantitativo de processos dessa natureza a serem julgados pelo 

Supremo. Entre 2007 e 2011 a redução na distribuição de processos recursais foi de 69%, 

acompanhada de uma redução do estoque acumulado de processos recursais na ordem de 56%. O 

quadro abaixo apresenta a evolução do número de processos devolvidos pelo STF pelo não 

reconhecimento da repercussão geral, desde 2007. 

 
Tabela 31: Processos devolvidos pelo STF – não conhecimento da repercussão geral 

 2007
1
 2008 2009 2010 2011 

Quantidade de processos  348 11.202 10.082 19.896 22.293 

Representatividade  0,55% 17,55% 15,80% 31,17% 34,93% 
1 – Os dados de 2007 são referentes apenas ao segundo semestre. 
Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=numeroRepercussao 

 
A sistemática da Repercussão Geral foi decisiva para o fortalecimento do papel constitucional da 

Corte, para o aprimoramento do processo decisório e para a unificação da inteligência de matérias 

relevantes. O STF começou a gerir seu estoque de processos sob o prisma do impacto concreto que 

seus julgamentos, em sede de controle difuso, implicam sobre todo o Poder Judiciário. Outro 

destaque foi o trabalho conjunto entre os tribunais, fundamental para administração do sistema e para 

o estabelecimento de frutífero clima de cooperação e atuação coordenada. 

  

O Supremo Tribunal Federal já analisou a repercussão geral de 521 temas, reconhecendo sua 

existência em 367. 

 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal divulgou números relacionados à sua atuação em crimes 

de lavagem de dinheiro, corrupção e improbidade administrativa em 2010 e nos primeiros oito meses 

de 2011. As informações foram apresentadas ao Grupo de Revisão da Implementação da Convenção 

das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC). 

 

Nos primeiros oito meses de 2011, o STF julgou 108 processos (ações penais e recursos) 

relacionados a crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e improbidade administrativa. O número 

supera em 20% o total de julgamentos realizados pela Suprema Corte sobre essas matérias durante 

todo o ano de 2010 (88 no total). 

 

Do total das ações julgadas pelo STF até agosto de 2011, 94 tratavam sobre improbidade 

administrativa, 8 sobre crimes de corrupção e 6 sobre lavagem de dinheiro. Nesse mesmo período, 

129 processos desse tipo ingressaram na Corte, contra 178 propostos durante todo o ano passado. Nos 

oito primeiros meses deste ano, 99 ações dessa natureza transitaram em julgado no STF, não cabendo 

mais recurso para contestar a decisão. O número supera em cerca de 40% o total de processos 

                                                 
76 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeralInicial&pagina=telainicial 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=numeroRepercussao
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concluídos em 2010 em relação aos mesmos temas (71 no total). Os quadros abaixo apresentam uma 

comparação detalhada dos apresentados: 

 
Tabela 32: Processos STF 

 

Lavagem de Dinheiro 

Procedimento 
Distribuídos/ 

Autuados 
Julgados

1
 Tramitações 

Trânsito em Julgado/ 

Finalizados 

 2010 2011
2
 2010 2011

2
 2010 2011

2
 2010 2011

2
 

Ações Penais 7 11 3 6 27 28 2 10 

Recursos 2 1 2 0 0 1 2 0 

Total 9 12 5 6 27 29 4 10 

 

Crimes de Corrupção 

Procedimento 
Distribuídos/ 

Autuados 
Julgados

1
 Tramitações 

Trânsito em Julgado/ 

Finalizados 

 2010 2011
2
 2010 2011

2
 2010 2011

2
 2010 2011

2
 

Ações Penais 6 11 0 5 28 30 0 9 

Recursos 9 3 9 3 4 6 7 1 

Total 15 14 9 8 32 36 7 10 

 

Improbidade Administrativa 

Procedimento 
Distribuídos/ 

Autuados 
Julgados

1
 Tramitações 

Trânsito em Julgado/ 

Finalizados 

 2010 2011
2
 2010 2011

2
 2010 2011

2
 2010 2011

2
 

Ações Penais 1 0 0 2 3 1 0 2 

Recursos 153 103 74 92 186 212 60 77 

Total 154 103 74 94 189 213 60 79 
1 – Somente decisão final. 

2 – Dados consolidados até 31/08. 

Fonte:http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/enccla/resultado-dos-questionarios-lavagem-de-dinheiro-corrupcao-e-improbidade-
administrativa/253-rodape/acoes-e-programas/programas-de-a-a-z/estrategia-nacional-de-combate-a-corrupcao-e-a-lavagem-de-

dinheiro-enccla/16835-dados-do-stf 

 

A Gestão de Pessoas no STF contempla ações voltadas para o aprimoramento profissional. Em 2010, 

106 servidores participaram de curso de desenvolvimento gerencial e outros 889 servidores foram 

beneficiados com ações de treinamento distribuídas em 209 eventos nas diversas áreas de interesse do 

Tribunal. Ainda, os programas de concessão de bolsas de pós-graduação e de língua estrangeira se 

consolidaram como instrumentos de capacitação e contemplaram 78 servidores, sendo 24 de pós-

graduação e 54 de língua estrangeira. 

 

No exercício de 2010, com o objetivo de aferir o alcance das ações desenvolvidas pela Secretaria de 

Recursos Humanos, especialmente na área de capacitação, foram adotados alguns indicadores 

gerenciais. O quadro abaixo apresenta a evolução destes indicadores entre 2008 e 2010. 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/enccla/resultado-dos-questionarios-lavagem-de-dinheiro-corrupcao-e-improbidade-administrativa/253-rodape/acoes-e-programas/programas-de-a-a-z/estrategia-nacional-de-combate-a-corrupcao-e-a-lavagem-de-dinheiro-enccla/16835-dados-do-stf
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/enccla/resultado-dos-questionarios-lavagem-de-dinheiro-corrupcao-e-improbidade-administrativa/253-rodape/acoes-e-programas/programas-de-a-a-z/estrategia-nacional-de-combate-a-corrupcao-e-a-lavagem-de-dinheiro-enccla/16835-dados-do-stf
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/enccla/resultado-dos-questionarios-lavagem-de-dinheiro-corrupcao-e-improbidade-administrativa/253-rodape/acoes-e-programas/programas-de-a-a-z/estrategia-nacional-de-combate-a-corrupcao-e-a-lavagem-de-dinheiro-enccla/16835-dados-do-stf
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Tabela 33: Evolução indicadores 

Indicador 2008 2009 2010 

Horas de treinamento por servidor (horas) 39,50 35,51 49,95 

Horas de treinamento por unidade (horas) -- 18,42 23,59 

Servidores treinados (%) 71,10 73,64 85,88 

Capacitação anual por instrutoria interna (%) -- 27,30 44,74 

Ações de qualidade de vida para servidores -- 7 14 
Fonte: Relatórios de Atividades de 2008 a 2010. 

 

O Supremo Tribunal Federal possui uma ampla gama de publicações
77

. Dentre elas, podemos 

destacar “A Constituição e o Supremo
78

”, que consubstancia uma versão atualizada da Constituição 

Federal de 1988 com as principais jurisprudências acerca de cada artigo; “Temas Penais - Coletânea 

de Jurisprudência do STF em Temas Penais
79

”, que constitui uma compilação de jurisprudências do 

STF acerca da área penal, realizada pelo próprio Tribunal; “Extradição
80

”, que versa sobre o 

entendimento do STF sobre o tema, além de informativos semanais
81

 e temáticos
82

. 

 

Quanto à transparência em sua gestão, o Supremo Tribunal Federal desenvolveu um Portal da 

Transparência
83

. Por meio deste portal, é possível consultar dados institucionais, como o orçamento 

anual e os repasses financeiros mensais; as licitações e os contratos em andamento; os postos de 

trabalho e suas respectivas remunerações entre outras informações. 

 

Merece destaque, em 2002, a criação da TV Justiça
84

, uma televisão pública e aberta que, além de 

outros programas relacionados ao Poder Judiciário, conta com a transmissão ao vivo das sessões 

plenárias do STF. Apesar de tradicionalmente abertas ao público, a difusão das sessões através da 

rede televisiva estreitou o elo entre a sociedade e a jurisdição constitucional uma vez que tem-se um 

canal de controle externo da Corte, além de uma aproximação dos brasileiros a uma realidade jurídica 

até então afastada da rotina do cidadão comum. 

 

Ainda, com o objetivo de ampliar o acesso e aproximar cada vez mais o cidadão da mais alta corte de 

justiça brasileira, o STF criou o Portal de Atendimento STF
85

. O Portal facilitou o acesso aos 

principais serviços oferecidos, às informações sobre os procedimentos para utilização desses 

serviços, às perguntas e respostas mais freqüentes feitas às equipes de atendimento e aos atalhos para 

as páginas na internet de órgãos do Judiciário entre outros. Uma ampla gama de estatísticas acerca do 

recebimento e processamento de  

 

Destacam-se, entre os serviços disponíveis ao advogado, a “Carga Programada” que permite o acesso 

agendado aos autos de processos; o “Guia do Advogado” com informações úteis ao profissional do 

direito que atua no STF e o “Pedido de Certidões” que possibilita a solicitação e entrega de certidão 

                                                 
77 http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioAtual.asp 

78 http://stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp 

79 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoTematica/anexo/Temas_penais.pdf 

80 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoTematica/anexo/EXT.pdf 

81 http://stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp 

82 http://stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=publicacaoInformativoTema 

83 http://stf.jus.br/portal/contaPublicaCompra/ 

84 http://www.tvjustica.jus.br/ 

85 http://www.stf.jus.br/portal/atendimentoStf/apresentacao.asp 



 

 

- 78 - 

pela internet. Além disso, estão relacionados os “Contatos” e as formas de acesso às diversas áreas do 

Supremo Tribunal Federal.  

 

Adicionalmente, o Supremo utiliza diversos meios de comunicação com o objetivo de informar o 

cidadão acerca de suas atividades. Entre os principais canais podemos citar o sistema STF Push de 

notícias
86

, a Rádio Justiça
87

, a divulgação de vídeos na internet através do YouTube
88

 e o Twitter
89

, 

além de canais de RSS
90

.  

 

O Supremo Tribunal Federal, em consonância com os princípios e valores da responsabilidade social, 

implementa ações de inclusão social. Dentre as atividades desenvolvidas pelo Tribunal, podemos 

citar os seguintes resultados alcançados em 2010: 

 

 Programa de Ressocialização de Sentenciados, em parceria com a Fundação de 

Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, oportunizou a reinserção social no mercado 

de trabalho de 32 sentenciados que atuam em diversos setores do Tribunal; 

 

 Estágio remunerado de estudantes de nível médio da rede pública, cujas diretrizes 

estão fixadas no Termo de Cooperação firmado entre o Supremo Tribunal Federal e o 

Governo do Distrito Federal, beneficiou 31 alunos de escolas públicas. 

 

 Capacitação de 110 funcionários terceirizados, mediante instrutoria voluntária, em 

curso gratuito, no qual foram ministradas noções de Direito Constitucional, Civil, 

Eleitoral, Penal, Processual Penal e Administrativo. 

 
Além disso, no intuito de intensificar o intercâmbio de cultura jurídico-judicial internacional, o 

Tribunal deu continuidade ao Programa de Estágio não remunerado de estudantes estrangeiros no 

STF, previsto na Resolução nº 400, de 29/5/2009, recebendo, em 2010, 8 (oito) estudantes 

estrangeiros. 

 

Por fim, cabe ressaltar a criação, pela Emenda nº 45/04, do Conselho Nacional de Justiça
91

, órgão 

chave no aumento da transparência e da fiscalização do Poder Judiciário e, consequentemente, do 

Supremo Tribunal Federal. O Conselho é responsável pelo controle externo de operações 

administrativas e financeiras de todas as autoridades judiciárias. Suas principais funções são garantir 

a autonomia do Judiciário sem descumprir as regras aplicáveis a tribunais e juízes (estabelecidas na 

Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar nº 35/1979, na Lei Orgânica do Judiciário, o no 

Estatuto da Magistratura).  

 

O Conselho Nacional de Justiça pode estabelecer regras, recomendações e diretrizes para regular as 

operações administrativas e financeiras das autoridades judiciais. Também é responsável pela 

investigação e punição de irregularidades no Judiciário (p. ex. mau uso dos recursos públicos, 

irregularidades em contratos e licitações e acessos indevidos).  

 

                                                 
86 http://stf.jus.br/portal/push/autenticarUsuario.asp 

87 http://www.radiojustica.jus.br/ 

88 http://www.youtube.com/stf 

89 http://www.twitter.com/stf_oficial 

90 http://www.stf.jus.br/portal/RSS/ 

91 http://www.cnj.jus.br/ 
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O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 membros eleitos por um período de 2 anos com a 

possibilidade de uma reeleição. O conselho compreende o Presidente do Supremo, que ocupa a 

presidência do Conselho, oito juízes e magistrados de diferentes níveis do sistema judiciário, dois 

procuradores (um federal e um estadual), dois advogados nomeados pela Ordem dos Advogados do 

Brasil e dois cidadãos de “notável conhecimento jurídico e reputação ilibada”, escolhidos pelo 

Senado Federal e pela Câmara dos Deputados.  

 

No exercício de seus poderes normativos, uma das primeiras decisões adotadas pelo Conselho 

Nacional de Justiça, em outubro de 2005, foi a exoneração de todos os parentes de juízes que 

exerciam funções dentro do Judiciário. Outro exemplo do poder normativo do Conselho Nacional de 

Justiça foi a adoção, em setembro de 2008, de um Código de Ética
92 

aplicável a todos os juízes e 

magistrados. O Conselho Nacional de Justiça também criou, em março de 2009, uma ouvidoria para 

receber as reclamações sobre o funcionamento do sistema judicial como um todo, inclusive do 

próprio conselho. Mais recentemente, a Resolução nº 102/2009 do Conselho Nacional de Justiça 

introduz um maior grau de transparência no uso de recursos públicos e na tomada de decisões dos 

órgãos do judiciário, por meio da publicação periódica de orçamentos, contratos, custos com pessoal, 

salários, etc.  

 

Procedimentos disciplinares administrativos no judiciário também partem do Conselho Nacional de 

Justiça. A Corregedoria Nacional de Justiça examina mais de 70% dos procedimentos disciplinares 

administrativos no âmbito do judiciário. Os 30% restantes são examinados pelas Corregedorias dos 

Tribunais. Sempre que há recurso relacionado a um procedimento disciplinar na Corregedoria, este é 

examinado por uma comissão composta por cinco conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, que 

pode impor sanções, inclusive a exoneração. Desde a criação do Conselho Nacional de Justiça em 

2005, mais de 100 juízes foram sofreram sanções. O Conselho Nacional de Justiça também criou, por 

meio da Resolução nº 44/07, um registro de todos os agentes públicos condenados em ações de 

improbidade administrativa, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa
93

. Esse registro está disponível ao público e compartilhado com outras autoridades 

federais, como a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da 

Justiça.  

 

Além das funções normativas e executivas, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu diversas 

ações com o objetivo de melhorar a eficácia do Judiciário. Por exemplo, o conselho lançou a 

Estratégia Nacional de Gestão, visando reduzir o acúmulo de casos pendentes; está estabelecendo 

unidades de controle interno nas instituições (como estabelecido na Resolução nº 86/2009 do 

Conselho Nacional de Justiça); e está liderando o esforço para desenvolver e expandir o uso de 

tecnologias da informação (ver Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça). O Conselho 

Nacional de Justiça também se empenhou em compilar e sistematizar os dados relativos ao Judiciário 

brasileiro. A publicação “Justiça em Números
94

” compila estatísticas jurídicas, contribuindo para a 

transparência e fiscalização do sistema de tribunais. Isso se deu devido aos esforços de integrar os 

sistemas de informação do sistema judicial (ver Resolução nº 46/2007 do CNJ).  

 

 

 

                                                 
92 http://www.cnj.jus.br/codigo-de-etica-da-magistratura 

93 http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

94 http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros 
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SEÇÃO II 
95/

 

ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO E INFORMAÇÕES E DESDOBRAMENTOS 

NOVOS RELACIONADOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

FORMULADAS NO RELATÓRIO POR PAÍS DA PRIMEIRA RODADA DE ANÁLISE 

Em conformidade com o disposto no artigo 29 do Regulamento e levando em conta o acordado na 

Décima Oitava Reunião da Comissão, em cumprimento à recomendação 9, a, da Terceira Reunião da 

Conferência dos Estados Partes no MESICIC, adota-se como formulário padrão para que os países 

informem o andamento, prestem informações e relatem novos desdobramentos relacionados com a 

execução das recomendações formuladas e as medidas sugeridas pela Comissão para implementação, 

nos relatórios da Primeira Rodada, que a Comissão tenha julgado que exigiam atenção adicional, nos 

relatórios da Segunda e Terceira Rodadas, o constante do Anexo I deste questionário. 

Com base no formulário padrão acima referido, a Secretaria Técnica enviará, a cada país, um formato 

individualizado no qual serão claramente identificadas tais recomendações e medidas, em prazo não 

inferior a três meses da data em que o país deva preenchê-lo, de acordo com o disposto na seção VI 

da metodologia aprovada pela Comissão para a Quarta Rodada. 

SEÇÃO III  

INFORMAÇÃO SOBRE A AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

DESTE QUESTIONÁRIO  

Preste as seguintes informações:  

(a) Estado Parte: República Federativa do Brasil 

(b) O funcionário a quem se pode consultar sobre as respostas dadas a este questionário é:  

(c) Senhor/a: Vânia Lúcia Ribeiro Vieira  

Título/cargo: Diretora de Prevenção da Corrupção  

Organismo/escritório: Controladoria-Geral da União 

Domicílio: SAS, Quadra 01, Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro, Brasília/DF  
Correio eletrônico: vania.vieira@cgu.gov.br  

Número de telefone: (55) 61 2020-6750 

Número de fax: (55) 61 2020-7265 

 

 

                                                 
95. A Seção II deste questionário, relativa ao acompanhamento das recomendações formuladas na Primeira Rodada, 

não se aplica aos países que não se achavam vinculados ao MESICIC na época da realização dessa rodada; porém, 

em virtude do disposto no artigo 28 do Regulamento, esses países deverão responder às perguntas constantes das 

seções I e II do questionário aprovado pela Comissão para essa rodada, salvo no que se refira aos seus órgãos de 

controle superior que sejam objeto de análise na Quarta Rodada. Este questionário encontra-se publicado em 

www.oas.org/juridico/portuguese/quest_cor.doc e será complementado pela Secretaria Técnica com as perguntas 

sobre os temas a que se alude na Seção XII da metodologia para a Quarta Rodada. O questionário será enviado a 

esses países em prazo não inferior a três meses da data em que devam preenchê-lo, de acordo com o calendário 

aprovado para a Quarta Rodada.  

CGU/QuemEQuem/index.asp
CGU/QuemEQuem/index.asp
http://www.oas.org/juridico/portuguese/quest_cor.doc
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ANEXO I 

FORMULÁRIO INDIVIDUALIZADO PARA QUE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL COMUNIQUE O ANDAMENTO E INFORMAÇÕES E DESDOBRAMENTOS 

NOVOS 
96/

 RELACIONADOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

FORMULADAS NO RELATÓRIO POR PAÍS DA PRIMEIRA RODADA DE ANÁLISE  

Seguindo a estrutura temática do relatório por país da Primeira Rodada, transcreve-se abaixo cada 

uma das recomendações nela formuladas com relação à República Federativa do Brasil, que a 

Comissão julgou que exigiam maior atenção, nos relatórios da Segunda e Terceira Rodadas 
97/

. Em 

seguida, com relação à respectiva recomendação, e às medidas sugeridas pela Comissão para sua 

implementação, e, se houver, às medidas alternativas adotadas pelo país com esse objetivo, preste as 

informações a seguir solicitadas.  

A.  IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO NOS NÍVEIS ESTADUAL E MUNICIPAL 

RECOMENDAÇÃO: 

Essa recomendação foi considerada satisfatoriamente atendida e, portanto, não se requer a 

apresentação de informações. 

B.  RECOMENDAÇÕES NO NÍVEL FEDERAL 

1. NORMAS DE CONDUTA E MECANISMOS PARA TORNAR EFETIVO SEU 

CUMPRIMENTO (ARTIGO III, PARÁGRAFOS 1 E 2, DA CONVENÇÃO)  

1.1  Normas de conduta para prevenir conflitos de interesses e mecanismos para tornar 

efetivo seu cumprimento 

RECOMENDAÇÃO: 

                                                 
96. Em conformidade com o disposto na seção VI da metodologia para a Quarta Rodada, entende-se que informações 

e desdobramentos novos referem-se a novas disposições e/ou medidas adotadas com relação à matéria de que 

tratam as recomendações e medidas sugeridas pela Comissão ou disposições e/ou medidas não conhecidas ou não 

levadas em conta pela Comissão quando se formularam essas recomendações e medidas, que tenham influência 

em sua vigência ou que possam levar a sua alteração ou reformulação. Caso nos relatórios de progresso a que se 

refere o artigo 31 do Regulamento da Comissão se tenha prestado informação dessa natureza, poderá se fazer 

referência a ela. 

97. Estes relatórios podem ser consultados em: www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic_II_inf_bra_por.pdf e 

 www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_bra_por.pdf, respectivamente. 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic_II_inf_bra_por.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_bra_por.pdf
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Fortalecer a implementação de leis e sistemas regulatórios em relação a conflitos de interesses, 

assegurando que sejam aplicáveis a todos os funcionários públicos, a fim de permitir a aplicação 

prática e efetiva de um sistema de ética pública. 

Medida 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. 

Medida 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.  

 

Com relação às recomendações acima, importante ressaltar que se encontra em tramitação no 

Congresso Nacional brasileiro projeto de lei dessa natureza - PL 7528/2006, que dispõe sobre o 

conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos 

posteriores ao exercício do cargo ou emprego. O andamento do Projeto de Lei em questão pode ser 

acompanhado diretamente no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados por meio do link: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=334907. 

 
Conforme já destacado em relatórios de avaliação anteriores, o fato de o Brasil ainda não dispor de 

legislação específica sobre o conflito de interesses não significa que o tema não seja disciplinado no 

ordenamento jurídico pátrio. Muito pelo contrário: existem no Brasil diversos normativos com 

disposições de prevenção e repressão ao conflito de interesses, entre os quais se destacam: o Código 

de Conduta da Alta Administração Federal
98

, Lei de Improbidade Administrativa
99

 – Lei 8429/92 

(Art. 9º, II, VIII e IX e Art. 11, XII), Lei de Licitações – Lei 8666/93
100

 (Art. 9º, III e Art. 91), 

Estatuto dos Servidores Públicos Federais - Lei 8112/90
101 

(incisos X, XI e XII do art. 117), e Código 

Penal
102 

(Arts. 321, 332 e 337-C). 

  

                                                 
98 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm 

 

99  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm 

100 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm 

101 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm 

102 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=334907
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm
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Medida 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.  

O Brasil continua fortalecendo seus mecanismos destinados a monitorar e resolver casos de conflito 

de interesses, em especial mediante aplicação de penalidades a servidores públicos que incorram em 

transgressão às situações de conflito de interesses elencadas na Lei 8112/90:  

 

Art. 117. Ao servidor é proibido:  

 

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 

não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 

comanditário; 

XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 

quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 

segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;  

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão 

de suas atribuições.  

 

O quadro a seguir demonstra o quantitativo de expulsões no âmbito do Poder Executivo Federal com 

base nos incisos X, XI e XII do art. 117 da Lei 8.112/90: 

 
                    Tabela 34: Quantiativo de expulsões 

ANO QUANTIDADE 

2006 44 

2007 73 

2008 60 

2009 56 

2010 45 

2011 72 
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TOTAL 350 

 

1.2  Normas de conduta e mecanismos para assegurar a guarda e o uso adequado dos 

recursos confiados aos funcionários públicos 

RECOMENDAÇÃO: 

Continuar fortalecendo a implementação das normas de conduta para assegurar a guarda e o uso 

adequado dos recursos confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas funções. 

Medida:  

Fortalecer os mecanismos de controle em geral de forma a garantir, ainda mais, a aplicação eficaz 

das sanções impostas. 

O Brasil continua fortalecendo seus mecanismos de controle, conforme se pode observar nos 

números da atuação (sanções impostas, economia potencial de recursos) dos órgãos de controle 

superior selecionados para avaliação na 4ª Rodada, em especial Tribunal de Contas da União e 

Controladoria Geral da União. 

 

Além dos órgãos de controle superior selecionados, importante destacar também a efetividade das 

ações ajuizadas pela Advocacia Geral da União (AGU), que tem por objetivo reaver dinheiro 

desviado dos cofres públicos e para garantir a integridade do patrimônio público. Abaixo, os 

números da AGU concernentes ao ano de 2011: 

 
Tabela 35: Ações Ajuizadas AGU 
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1.3.  Medidas e sistemas para exigir dos funcionários públicos que informem as 

autoridades competentes sobre os atos de corrupção nas funções públicas de que 

tenham conhecimento 

RECOMENDAÇÃO: 

Fortalecer as normas e mecanismos que exigem que os funcionários públicos informem as 

autoridades competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de que tenham 

conhecimento. 

Medida 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 conseqüência do cumprimento desta obrigação. 

Medida 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 

A Lei brasileira de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011, publicada em 18 de Novembro de 2011, 

introduziu no ordenamento jurídico pátrio importante dispositivo de proteção a servidores públicos 

que denunciem de boa fé atos de corrupção. Trata-se do artigo 44 da Lei, que acrescentou o Art. 126-

A ao Capítulo IV do Título IV do Estatuto dos Servidores Públicos Federais - Lei no 8.112, de 1990: 

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita 

de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação 

concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda 

que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.”  

O dispositivo em questão visa proteger o servidor público de eventuais retaliações pela ciência à 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente 

de prática de crimes ou atos de improbidade de que tenha conhecimento. Importante ressaltar que a 

comunicação à autoridade superior de irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo não é 

discricionária, constituindo dever do servidor nos termos do inciso VI da Lei 8112/90.  

Além da inovação jurídica citada, vale mencionar que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 

e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) vem realizando levantamentos e estudos para aprimorar ainda 

mais a legislação brasileira no que tange ao tratamento dado a testemunhas, noticiantes, informantes e 

../../../LEIS/L8112cons.htm#art126a
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colaboradores que denunciam de boa fé atos de corrupção. A elaboração desses estudos consta 

expressamente do planejamento da ENCCLA para o exercício 2012 (Ação 14) e a expectativa é de 

que, em um futuro próximo, o Brasil conte com uma proposta de normativo sistêmico e abrangente 

de proteção a denunciantes de boa-fé, a ser encaminhado ao Congresso Nacional. 

2.  SISTEMAS PARA A DECLARAÇÃO DAS RECEITAS, ATIVOS E PASSIVOS (ARTIGO 

III, PARÁGRAFO 4, DA CONVENÇÃO)  

RECOMENDAÇÃO: 

Fortalecer os sistemas para a declaração das receitas, ativos e passivos. 

Medida 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.  

Medida b):  

Tipificar o delito de enriquecimento ilícito.  

O Brasil tem repreendido, eficazmente, o enriquecimento, conforme apresentado nos relatórios de 

progresso e na resposta à Terceira Rodada de avaliacao do MESICIC. Contudo, cumpre ressaltar que 

o Projeto de Lei 5586/2005, que tipifica o crime de enriquecimento ilícito, encontra-se ainda em 

tramitação no Congresso Nacional. O andamento do Projeto de Lei em questão pode ser 

acompanhado diretamente no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados por meio do link: 

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

Medida 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.  

Desde o ano de 2009, a Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria de Prevenção à 

Corrupção e Informações Estratégicas (SPCI), implementou o Exame Sistemático de Declarações de 

Bens e Rendas, que visa justamente a acompanhar a evolução patrimonial dos agentes públicos. Por 

meio dessa ação, que é executada continuamente, é selecionada uma amostra de servidores públicos 

federais que terão suas declarações recolhidas à CGU e analisadas.  
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Cada declaração é analisada de acordo com critérios que avaliam tanto a possibilidade de 

enriquecimento ilícito, quanto da existência de vínculos que representem eventuais conflitos de 

interesse ou indícios de crimes. Desta forma, a análise do conteúdo da declaração pode vir a 

desencadear tanto uma Sindicância Patrimonial, procedimento destinado à apuração de indícios de 

evolução patrimonial incompatível, quando uma Sindicância Investigativa ou um Processo 

Administrativo Disciplinar, que seriam os procedimentos adequados para a averiguação de casos de 

conflitos de interesses ou crimes. Após investigação preliminar no âmbito da SPCI, tais casos são 

encaminhados à Corregedoria-Geral da União (CRG), responsável pela instauração dos processos 

citados. 

O monitoramento de eventuais casos de conflitos de interesses também é realizado pela SPCI no 

âmbito de outras ações, como o cruzamento periódico de dados do cadastro de servidores públicos 

com a base de dados das empresas e seus funcionários. Esse monitoramento permite, por exemplo, 

identificar situações em que um servidor ligado a um órgão público é sócio cotista de uma empresa 

prestadora de serviços ao mesmo órgão. Nesses casos, após investigação preliminar específica, os 

casos são igualmente submetidos à CRG. 

Medida d):  

Fortalecer as disposições relacionadas com a verificação do conteúdo de tais declarações, de tal 

maneira que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União possam contar com 

procedimentos que permitam impulsionar a efetivação de tal verificação respeitados os princípios 

fundamentais do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. 

O Exame Sistemático de Declarações de Bens e Rendas, conforme exposto na resposta ao item 2c), é 

o principal instrumento implementado para que ocorra a verificação efetiva das declarações entregues 

por servidores públicos federais. 

Trata-se de um monitoramento contínuo das declarações entregues, realizado de forma permanente e 

de ofício pela SPCI/CGU, independente do recebimento de denúncias ou de procedimentos 

específicos de investigação.  

Assim, é possível realizar um acompanhamento efetivo da evolução patrimonial dos agentes, e 

desencadear processos disciplinares cuja motivação reside exclusivamente no descompasso entre 

patrimônio e renda auferida, sem que seja necessário identificar uma atuação ilegal específica do 

servidor, conforme preconiza a lei no 8.429, de 1992. 

A análise das declarações representa tarefa complexa, na qual o analista precisa avaliar uma série de 

hipóteses e critérios subjetivos para identificar indícios de enriquecimento ilícito, não sendo possível 

realizar o acompanhamento de toda a massa de servidores públicos federais, que totaliza atualmente 

mais de 600 mil pessoas
103

. Assim, o acompanhamento é realizado por amostragem, em quantidade 

                                                 
103 http://www.portaldatransparencia.gov.br/servidores/Servidor-ListaServidores.asp 
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limitada pela capacidade operacional da CGU.  

Contudo, vale destacar que o trabalho realizado, em que pese incidir diretamente sobre um número 

reduzido de servidores, produz efeitos sobre a totalidade do universo considerado. Como o ato de 

corrupção tem quase sempre a vantagem patrimonial indevida como objetivo principal, a 

possibilidade de ter sua evolução patrimonial analisada em profundidade tende a ser um significativo 

fator de dissuasão para o servidor. Assim, a ação descrita impacta a percepção do risco de condutas 

ilegais, contribuindo para prevenir a ocorrência da corrupção. 

3.  ÓRGÃOS DE CONTROLE SUPERIOR RELACIONADOS COM AS DISPOSIÇÕES 

SELECIONADAS (ARTIGO III, PARÁGRAFOS 1, 2, 4 e 11, DA CONVENÇÃO)  

A recomendação formulada nessa seção foi considerada satisfatoriamente atendida, portanto, não se 

requer a apresentação de informações. 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E DE 

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS NOS ESFORÇOS PARA PREVENIR A 

CORRUPÇÃO (ARTIGO III, PARÁGRAFO 11, DA CONVENÇÃO)  

 4.1. Mecanismos de participação em geral 

A Comissão não considerou necessário formular recomendações nesta seção. 

 4.2. Mecanismos de acesso à informação 

RECOMENDAÇÃO: 

Continuar fortalecendo os mecanismos para o acesso à informação pública. 

Medida:   

Considerar a conveniência de integrar e sistematizar em um só diploma normativo as disposições 

que garantem o acesso à informação pública. 

A Lei 12.527, publicada em 18 de novembro de 2011, atende a medida proposta pela Comissão ao 

consolidar, em um único normativo, o acesso à informação pública no Brasil. 

 

A Lei de Acesso a Informação, como é conhecida, é de larga abrangência, pois inclui os órgãos 

públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo –incluindo as Cortes 

de Contas, e Judiciário e do Ministério Público  - e também as autarquias, as fundações públicas, as 
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empresas públicas, as sociedades de economia mista e todas as demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Mesmo as entidades privadas 

sem fins lucrativos estão sujeitas a esta lei, quando recebem recursos públicos para execução de ações 

de interesse público. 

 

A Lei garante ao cidadão o acesso a informação íntegra, autêntica e atualizada. O acesso é gratuito, 

respeitada a possibilidade de pedido ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados na 

reprodução de documentos. A 12.527 garante também orientação sobre como solicitar e onde 

encontrar o que precisa; conhecimento dos canais de comunicação com o órgão detentor da 

informação; acesso facilitado aos portadores de deficiências; e a criação de um serviço de 

informações ao cidadão em cada órgão público, o qual será responsável pelo recebimento dos 

requerimentos e atendimento ao público, inclusive no que diz respeito à tramitação de documentos. 

Ademais, o normativo estabelece condutas ilícitas e respectivas punições para servidores que 

prejudicarem o acesso público a informação. 

 

Além disso, prevê obrigações de transparência ativa para que os cidadãos possam ter rápido acesso às 

informações de maior demanda, sem ter que passar pelo processo de requisição. Isso inclui a 

publicação das informações mais demandadas pelos usuários, o que dá um caráter dinâmico à 

prestação proativa de dados, instruções, documentos e outras solicitações. Essas informações devem 

estar disponíveis na Internet, com ferramenta de busca disponível e, de modo a facilitar a análise das 

informações, devem dar ao interessado a possiblidade de gravação de relatórios em diversos formatos 

eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, assim como oferecer formatos abertos, estruturados 

e legíveis por máquina para possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos. 

 

Os procedimentos e prazos para solicitação de informação junto às instituições previstas na Lei estão 

claramente estabelecidos na Lei. Se a informação for negada, é direito do requerente obter o inteiro 

teor de decisão de negativa de acesso. Também é direito o pedido de recurso, em 3 (três) instâncias. 

 

Entre os casos em que uma informação for negada estão as hipóteses de sigilo, as quais foram 

revistas pela Lei 12.527. Como consequência dessa revisão, reduziu-se as hipóteses em que uma 

informação pode ser classificada como sigilosa e o tempo em que permanecem nessa condição. 

Ademais, foi eliminada a possibilidade de sigilo eterno de uma informação e estabelecido que as 

informações ou documentos relacionados a condutas que impliquem violação dos direitos humanos 

praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de 

restrição de acesso. 

 

A Lei entrará em vigor no dia 16 de maio de 2012. Durante esse período de vacatio legis, o Governo 

Federal Brasileiro está trabalhando para capacitar servidores, preparar as medidas de transparência 

ativa, implementar sistemas de gestão da informação, criar estratégicas para conscientização dos 

cidadãos, e outras medidas necessárias à implantação da lei e da cultura de acesso a informação.  

 

4.3. Mecanismos de consulta 

RECOMENDAÇÃO: 
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Continuar fortalecendo os mecanismos de consulta. 

Medida:  

Continuar estimulando a utilização dos mecanismos existentes para permitir a consulta dos setores 

interessados em relação com o desenho de políticas públicas e a elaboração de projetos de lei, 

decretos ou resoluções nos diferentes organismos do Estado. 

O Brasil continua a estimular os mecanismos para permitir a consulta dos setores interessados em 

relação com o desenho de políticas públicas e a elaboração de projetos de lei, decretos ou resoluções 

nos diferentes organismos do Estado, principalmente por meio dos conselhos de políticas públicas 

e conferências em todos os níveis de Governo. 

No nível federal, os conselhos focam na formulação e fiscalização das políticas públicas. Os 

Conselhos Deliberativos podem publicar resoluções, recomendações e moções, incluindo orientações 

mandatórias. Os Conselhos Consultivos proporcionam um fórum de diálogo entre Governo e 

cidadãos. Em outubro de 2010, existiam 61 conselhos nacionais envolvendo 1.752 participantes: 785 

do Governo Federal e 957 de organizações não-governamentais (ver anexo 2.A1). Destes 61 

conselhos nacionais, 19 foram criados a partir de 2003. Alguns conselhos são criados por lei federal, 

enquanto outros são estabelecidos por decreto presidencial. Por exemplo, o Conselho Nacional de 

Educação foi criado pela lei federal (ver Lei Federal n º 9.131/1995 que altera as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional.), o Conselho Nacional de Política Cultural é estabelecido por um decreto 

federal (veja o Decreto n º 5.520/2005, que institui o Sistema Federal de Cultura e a composição e 

função do Conselho Nacional de Política Cultural). Ao nível municipal, os conselhos estão 

envolvidos na supervisão da execução de programas federais. Em 2004, mais de 28 000 conselhos 

foram estabelecidos para a educação, saúde e meio ambiente (Coelho et al., 2005). 

 

A composição dos conselhos nacionais varia consideravelmente, e é influenciada pela área política. 

Todos exigem a participação de organizações da sociedade civil. Em janeiro de 2007, cerca de 440 

organizações não-governamentais estavam representadas nos conselhos nacionais, incluindo grupos 

de defesa de direitos(122), associações de empregadores (92) e grupos ambientalistas (57), entre 

outros. Um grande número de organizações não-governamentais participou de uma série de 

diferentes conselhos. Por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Nacional da 

Indústria e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar participaram de 12 

conselhos nacionais. Em outubro de 2010, existiam 38 conselhos nacionais com a adesão composta 

de mais de 50% de organizações da sociedade civil (29 têm entre 50-74% e nove têm entre 75-99%). 

Dos restantes, 18 são compostos de 25-49% de representação das organizações da sociedade civil e 

cinco têm 24% dessas organizações em sua composição (Silva, 2009). 

 

Enquanto os conselhos nacionais e municipais fiscalizam a execução das políticas e programas 

federais, as conferências nacionais focalizam a avaliação e estabelecimento de diretrizes para 

promover a melhoria contínua. As conferências nacionais não são um fenômeno recente no Brasil, 

existindo desde 1941, quando foi realizada a primeira Conferência Nacional de Saúde. Desde 1988 as 

conferências têm se tornado cada vez mais deliberativas, e não apenas consultivas. Além disso, os 

tipos de políticas e programas abordados em conferências nacionais tornaram-se mais amplos que a 

saúde, assistência social e direitos humanos (que foram delineados na Constituição Federal de 1988). 
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Entre 1988 e 2009 foram realizadas conferências nacionais relacionadas a 33 áreas de políticas 

públicas. As conferências nacionais são precedidas de conferências municipais/regionais e estaduais, 

e são geralmente organizadas pelos ministérios  responsáveis pela execução das políticas públicas e 

pelos respectivos conselhos. Os resultados das conferências municipais/regionais e estaduais 

subsidiam as conferências nacionais, no sentido de que eles fornecem insumos a partir do que foi 

debatido a nível local e regional. Pessoas de nível municipais/regionais diretamente envolvidas com 

os serviços são ouvidas, a sociedade civil é ouvida, e os conselhos municipais, por sua vez, nomeiam 

delegados para as conferências nacionais. 

 

Gráfico 14- Conferências Nacionais 

Número de conferências por ano 

0

2

4

6

8

10

12

14

1941 1963 1975 1980 1986 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 

Fonte: Gabinete da Presidência da República 

As conferências nacionais no Brasil são categorizadas como consultivas ou deliberativas (ou seja, as 

decisões das conferências devem ser seguidas e implementadas por alterações legislativas do 

Governo). Um estudo da participação em 34 conferências nacionais entre 2003 e 2006 constatou que 

68% eram consultivas e 32% eram deliberativas. Essas 34 conferências nacionais envolveram mais 

de 43 500 pessoas, ou uma média de 1 450 pessoas por conferência - mas têm alcançado até 

aproximadamente 3 000 pessoas na 1ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e na 12ª 

Conferência Nacional de Saúde. Como as conferências nacionais são precedidas de conferências sub-

nacionais com foco sobre o mesmo assunto, o número real pode ser  significativamente maior. Em 

relação à composição das conferências nacionais, 55% dos participantes são representantes dos 

cidadãos, 37% são representantes do Poder Público e 8% são observadores, membros do Congresso 

Nacional ou de organizações internacionais. A maioria (88%) dos participantes é eleita por meio das 

conferências sub-nacionais, enquanto o restante (12%) participa em decorrência de sua posição 

dentro e fora do Governo. Um total de 8 047 decisões foram tomadas em conferências nacionais entre 

2003 e 2006, ou uma média de 270 decisões por conferência. Destas decisões, 45% deveriam ser 

implementadas por um único ministério e 55% por dois ou mais ministérios (da Silva, 2009). 
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No sentido de também ampliar os processos participativos da discussão de políticas públicas, a 

Controladoria-Geral da União – CGU está promovendo, entre os anos de 2011 e 2012, a 1ª 

Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – 1ªConsocial. Convocada por Decreto 

Presidencial em 8 dezembro de 2010, a 1ª Consocial tem etapas preparatórias, previstas para 

realizarem-se de julho de 2011 a abril de 2012 em todo o Brasil, que devem mobilizar mais de 1 

milhão de brasileiros que serão representados por cerca de 1200 delegados esperados para a etapa 

nacional  entre os dias 18 e 20 de maio de 2012, em Brasília. 

 

A 1ª Consocial tem como tema central: “A Sociedade no Acompanhamento e Controle da Gestão 

Pública” e o objetivo principal de promover a transparência pública e estimular a participação da 

sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um controle social 

mais efetivo e democrático. 

 

Serão debatidos, durante todo o processo conferencial, quatro eixos temáticos sobre assuntos da 

maior relevância como: a promoção da transparência e acesso à informação e dados públicos; 

mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para o controle da gestão 

pública; atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle e diretrizes para a 

prevenção e o combate à corrupção.  

 

Além das etapas estaduais e municipais, a sociedade poderá debater os eixos temáticos da 

Conferência participando e realizando conferências livres e virtuais, além de programas e atividades 

especiais como: concursos culturais, debates acadêmicos e seminários. A Controladoria-Geral da 

União irá reunir e sistematizar as propostas de todas as etapas preparatórias, para o debate na etapa 

nacional, em maio de 2012. 

  

Todas as etapas preparatórias, assim como a nacional, são regulamentadas por um regimento interno, 

aprovado pela Comissão Organizadora Nacional – CON, composta por representantes do poder 

público, da sociedade civil e dos conselhos de políticas públicas, que prevê o número de delegados 

para cada etapa, os eixos temáticos que nortearão os debates e demais normas obrigatórias para a 

validação das conferências. 

 

Com a realização da 1ª Consocial, os temas e propostas debatidos durante todo o processo 

conferencial podem transformar-se em políticas públicas, projetos de lei e até mesmo, passar a 

compor agendas de governo em âmbito municipal, estadual ou nacional.  

 

 4.4. Mecanismos para estimular a participação na gestão pública 

A recomendação formulada nessa seção foi considerada satisfatoriamente atendida, portanto, não se 

requer a apresentação de informações. 

 4.5. Mecanismos de participação no acompanhamento da gestão pública 

A recomendação formulada nessa seção foi considerada satisfatoriamente atendida, portanto, não se 

requer a apresentação de informações. 
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5.  ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO (ARTIGO XIV DA CONVENÇÃO)  

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. 

O Brasil promulgou, em janeiro de 2008, a Convenção Interamericana sobre Assistência  

Mútua em Matéria Penal
104

, que disciplinou a condução da assistência mútua entre Estados Partes nas 

investigações, processos e procedimentos em matéria penal referentes a delitos cujo conhecimento 

seja da competência do Estado requerente no momento em que se solicitar a assistência.  

 

A Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal estabeleceu regras para a 

condução dos pedidos de cooperação das autoridades encarregadas da investigação ou do julgamento 

de delitos no Estado requerente, regulando o trâmite e a execução de procedimentos como remessa de 

informações, transferência de detidos e testemunho no Estado requerente.  

 

Além da referida Convenção, o Brasil também promulgou em abril de 2000 o Protocolo de 

Assistência Jurídica em Assuntos Penais
105

 do Mercosul. No mesmo sentido, o País promulgou, em 

novembro do ano 2000, a Convenção da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais; e, em janeiro de 2006, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

 

Vale mencionar que, no Brasil, as Convenções Internacionais são internalizadas no arcabouço 

jurídico interno com status de lei ordinária, tornando-se, pois, norma de aplicação obrigatória no país.  

 

No que tange aos acordos bilaterais, o País têm em vigor acordo de cooperação jurídica internacional 

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

América, França, Itália, México, Nigéria, Panamá, Peru, Portugal, Suíça, Suriname e Ucrânia. Além 

disso, em 2011, as negociações bilaterais de acordo com Israel, Hong Kong e Turquia foram 

concluídas. No mesmo período, foram enviadas propostas de acordo para Bolívia e Paraguai, e, 

ainda, contraproposta para a revisão do atual acordo entre Brasil e Itália. Atualmente, propostas de 

acordo penal estão em curso de análise também com respeito à Costa Rica, Filipinas e Grécia. 

Finalmente, foram analisados e enviados ao Congresso Nacional, em 2011, os acordos negociados 

com Alemanha, Angola, Bélgica, El Salvador, Jordânia e Reino Unido. 

 

RECOMENDAÇÃO 5.2: 

Continuar os esforços de intercambiar cooperação técnica com outros Estados Partes em relação 

às formas e aos meios mais efetivos para prevenir, detectar, investigar e punir atos de corrupção. 

                                                 
104   Acessado em http://www2.mre.gov.br/dai/m_6340_2008.htm, em 14 de Janeiro de 2012. 

105  Acessado em http://www2.mre.gov.br/dai/mercopenal.htm, em 14 de Janeiro de 2012. 

http://www2.mre.gov.br/dai/m_6340_2008.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/mercopenal.htm
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O Brasil continua envidando esforços para estabelecer acordos bilaterais de cooperação técnica, os 

quais incluem, em seu escopo, intercâmbio de formas e meios para prevenir, investigar, detectar e 

punir atos de corrupção.  

Foram promulgados, de janeiro de 2010 a janeiro de 2012, 8 (oito) Acordos de Cooperação 

Técnica
106

 com Estados Partes da Convenção Interamericana Contra a Corrupção, entre os quais 

República Dominicana, Barbados, Granada, Guatemala, Trinidad e Tobago, Canadá, Chile e 

Equador.   

RECOMENDAÇÃO 5.3: 

Determinar e priorizar áreas específicas nas quais o Brasil considere que necessita cooperação 

técnica de outros Estados Partes ou de instituições multilaterais de cooperação para fortalecer 

suas capacidades de prevenir, detectar, investigar e punir atos de corrupção. 

6.  AUTORIDADES CENTRAIS (ARTIGO XVIII DA CONVENÇÃO)  

A Comissão não considerou necessário formular recomendações nesta seção. 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS  

RECOMENDAÇÃO 7.1: 

Essa recomendação foi considerada satisfatoriamente atendida e, portanto, não se requer a 

apresentação de informações. 

RECOMENDAÇÃO 7.2: 

Selecionar e desenvolver procedimentos e indicadores, conforme aplicável, que permitam verificar 

o acompanhamento das recomendações estabelecidas neste relatório e comunicar o assunto à 

Comissão por meio da Secretaria Técnica. Para os fins indicados, poderá levar em conta a lista de 

indicadores mais generalizados, aplicáveis ao Sistema Interamericano que estiverem disponíveis 

para a seleção indicada por parte do Estado analisado, publicada pela Secretaria Técnica da 

Comissão no sítio web da OEA, bem como informações decorrentes da análise dos mecanismos 

que forem desenvolvidos de acordo com a recomendação 7.3 seguinte. 

RECOMENDAÇÃO 7.3: 

                                                 
106 Acessado em http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/decretos1, em 14 de janeiro de 2012 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/decretos1
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Desenvolver, quando for apropriado e quando ainda não houver, procedimentos para analisar os 

mecanismos mencionados neste relatório, bem como as recomendações constantes do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRÃO SUGERIDO COMO GUIA PARA A PRESTAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE BOAS PRÁTICAS 
107/ 

 

1. Nome da instituição encarregada de implementar a boa prática.  

Controladoria-Geral da União e Instituto Ethos de Responsabilidade Social. 

 

2. Título: Nome da boa prática ou ação que a constitui e o tema que abrange (por 

exemplo, prevenção de conflitos de interesses). 

 

Cadastro Empresa Pró-Ética - projeto que tem o objetivo de incentivar o setor privado a adotar 

políticas e ações que são reconhecidamente desejadas e necessárias para se criar um ambiente de 

integridade no setor privado, que reduza os riscos de ocorrência de fraude e corrupção e aumente a 

confiança nas relações entre a Administração Pública e as empresas.  

 

3. Descrição da boa prática: Descrição e resumo sucintos da boa prática, esclarecendo por 

que deve ser considerada uma boa prática.  

 

O Cadastro Empresa Pró-Ética divulga as empresas que voluntariamente submeteram suas políticas 

de ética e integridade para a prevenção e combate à corrupção à análise do Comitê Gestor do 

Cadastro, e, tiveram suas medidas aprovadas.  

 

O objetivo é incentivar o setor privado a adotar políticas e ações que são reconhecidamente desejadas 

e necessárias para se criar um ambiente de integridade no setor privado. O Cadastro Pró-Ética agrega 

                                                 
107. As perguntas constantes deste formulário têm por objetivo orientar os Estados sobre a informação que poderiam 

prestar sobre boas práticas, caso queiram fazê-lo, e que seriam respondidas na medida que considerem apropriado.  
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valor às imagens das empresas que dele fazem parte. O objetivo do Cadastro Pró-Ética não é fornecer 

um selo de ética, outrossim, o cerne do projeto está em atribuir valor à imagem da empresa e induzir 

a adoção de mecanismos de boa governança corporativa, com base nos itens constantes do 

regulamento e questionário do Cadastro. 

 

As empresas interessadas respondem o questionário que traz perguntas sobre a implementação de 

medidas de integridade e políticas anticorrupção. Para cada item do questionário, a empresa deverá 

encaminhar informações/documentação que atestem as informações prestadas. Para ser aprovada no 

Cadastro, a empresa precisa atender a 100% dos itens obrigatórios e, pelo menos, 50% dos itens 

desejáveis, presentes no questionário.  

 

Portanto, a avaliação compreende a adoção de regras formais de relacionamento com o setor público, 

códigos de conduta, canais para realização de denúncias, sistemas de controle e auditoria, como, por 

exemplo, se a empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar 

essa atividade e se empresa submete-se a auditoria externa e independente, se possui programa de 

compliance e política de transparência que envolva, inclusive, as doações a campanhas políticas 

efetuadas pela empresa a partidos e candidatos. É importante destacar que a avaliação é realizada de 

forma rigorosa seguindo os critérios definidos no regimento e questionário avaliativo. O relatório 

produzido pela equipe técnica da CGU é, então, submetido ao Comitê Gestor do Cadastro Pró-Ética, 

que analisa também as informações e documentos apresentados e delibera sobre a inclusão da 

empresa no Cadastro. Empresas que não forem consideradas aptas a aderir ao Cadastro poderão 

recorrer da decisão ao Comitê Gestor, que fará nova avaliação, de acordo com o artigo 12 do 

Regulamento. 

 

Conforme previsto no Regulamento do Cadastro Empresa Pró-Ética, caso a empresa deixar de 

cumprir as exigências ou se envolver em situações que ensejem dúvidas ou questionamentos sobre 

seu compromisso com a ética, ela pode ser suspensa ou excluída do Cadastro, automaticamente. 

Todas as empresas que integram o Cadastro estão sujeitas a essa cláusula.  

 

4. Razões/Importância: Razões que levaram ao desenvolvimento da boa prática. Descrição 

da situação vigente, antes da adoção da boa prática, e definição do problema ou problemas a 

que visa.  

 

Promover a responsabilidade social das empresas no combate à corrupção não é uma preocupação 

apenas brasileira, constitui-se como um dos temas mais atuais nos debates internacionais, como 

exemplo, no Fórum Econômico Mundial, no qual se pôde constatar que os diversos países ainda estão 

procurando meios e modos para disseminar mais amplamente, no setor privado, a consciência de que 

as empresas também devem fazer a sua parte na luta contra a corrupção. 
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No tocante às competências para atuação da Controladoria-Geral da União – CGU encontra-se a de 

“desenvolver projetos e coordenar a execução de ações de promoção da ética e fortalecimento da 

integridade no Poder Executivo Federal e no setor privado”, conforme inc. VII do art. 19 do Decreto 

nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006. Destarte, a Controladoria-Geral da União – CGU vem trabalhando 

em parceria com o setor privado com o propósito de reforçar a importância do papel das empresas na 

promoção de um ambiente de integridade e no combate à corrupção. 

 

5. Enfoque: Plano e metodologia propostos para a aplicação da boa prática. O que foi 

considerado em sua formulação e metodologia. Informar se foi levada em conta a experiência 

de outros países.  

O Cadastro Empresa Pró-Ética é regido por regulamento próprio, definido e aprovado por seu Comitê 

Gestor, instância colegiada composta por representante das seguintes instituições: Controladoria-

Geral da União (co-Presidente), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Empresarial (co-

Presidente), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Confederação 

Nacional de Indústrias (CNI), BM&F Bovespa, Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Instituto 

de Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), Ministério de Desenvolvimento Indústria e 

Comércio (MDIC), e, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

 

O Comitê Gestor do Cadastro Empresa Pró-Ética busca garantir a representação de diversos setores 

da área privada, como as instituições bancárias, indústria, pequenas empresas, empresas de capital 

aberto etc. Preocupou-se em aproveitar o know-how dessas organizações, que já trabalham junto ao 

setor privado e atuam como promotores de boas práticas no meio empresarial brasileiro.  

 

Como já informado, as empresas interessadas em fazer parte do Cadastro, devem responder a 

questionário que traz perguntas sobre a implementação de medidas de integridade e políticas 

anticorrupção. O referido questionário foi desenvolvido com base em documentos de organizações 

internacionais que destacam princípios e práticas para promoção de integridade no setor privado e 

aprovado por todos os membros do Comitê Gestor. Entre os documentos utilizados para elaboração 

do questionário estão: Princípios Empresariais para Combater o Suborno (Transparência 

Internacional), Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico); Resisting Extorsion and Sollicitation in International Transactions 

(Global Compact, Banco Muncial, Internacional Chamber of Commerce e Transparência 

Internacional), entre outras. O questionário está disponível no site da CGU em: 

http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-pro-etica/arquivos/questionario-avaliativo.pdf 

 

6. Implementação: Como a boa prática vem sendo implementada? 

 

Para a elaboração da primeira lista do Cadastro Empresa Pró-Ética foram avaliadas as empresas que 

solicitaram seu cadastramento e responderam o questionário até o dia 11 de julho de 2011, prazo 

definido pelo Comitê Gestor. Ao todo, 28 empresas solicitaram adesão ao cadastro no prazo 

estipulado. Após a avaliação da documentação e de informações prestadas, o Comitê Gestor do 

http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-pro-etica/arquivos/questionario-avaliativo.pdf
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Cadastro, que se reuniu no dia 11 de agosto de 2011, deliberou pela aprovação de quatro empresas: 

AES Sul, EDP Energias do Brasil, Johnson Controls Building Efficiency e Siemens. Os relatórios de 

conformidade das empresas aprovadas são públicos e podem ser acessados no site da CGU pelo link: 

http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-

proetica/arquivos/Relatoriodeconformidade_Siemens.pdf.  

 

Recentemente foi aprovada a segunda lista do Cadastro, após a reunião do Comitê Gestor em 1º de 

dezembro de 2011. Nesta rodada 45 (quarenta e cinco) empresas estavam respondendo ao 

questionário e, dessas, 12 (doze) submeteram o questionário de avaliação até o prazo definido, ou 

seja, até 11 de novembro. A Secretaria Executiva do Cadastro realizou a análise prévia dessas 

empresas e foram solicitadas informações adicionais para esclarecimentos e comprovação. Dessas, o 

Comitê Gestor apreciou o relatório das 5 (cinco) empresas que demostraram, por meio de 

documentos e informações condições suficientes, ou bem próximas, para o cumprimento dos 

requisitos mínimos estabelecidos no Regulamento para serem aprovados no Cadastro Empresa Pró-

Ética.  

 

Na segunda rodada de avaliação das empresas, 4 (quatro) novas empresas obtiveram aprovação para 

fazer parte do Cadastro: AES Eletropaulo, AES Tietê, CPFL Energia e Infraero. 

 

Diante de critérios bem fundamentados e nem sempre triviais – afinal, busca-se atingir patamares 

mais elevados de integridade e ética no meio empresarial e no seu relacionamento com o setor 

público –, verifica-se que, apesar do interesse de diversas empresas no cadastro – 58 (cinquenta e 

oito) empresas solicitaram adesão ao cadastro – somente 8 (oito) foram aprovadas.  

 

Por fim, ao aderir ao Cadastro Empresa Pró-Ética, a organização assume o compromisso público e 

voluntário perante o governo e a sociedade, de adotar medidas para prevenir e combater a corrupção 

dentro de sua instituição, em favor da ética nos negócios.  

 

7. Desafios: Mencionar os desafios para a implementação da boa prática e se organizações 

da sociedade civil participaram em sua implementação. 

 

Para instituição do Cadastro, a Controladoria-Geral da União – CGU e o Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social divulgaram, por meio de consulta pública, o projeto de sua criação, a fim de 

ouvir as empresas e os diversos setores da sociedade interessados no tema, para avaliações e 

sugestões, por 45 dias, em maio de 2010. O projeto foi enriquecido com as sugestões de empresas e 

diversos setores da sociedade relacionados ao tema. Assim, o Cadastro Nacional de Empresas 

Comprometidas com a Ética e a Integridade (Cadastro Empresa Pró-Ética) foi lançado em 9 de 

dezembro de 2010. Saiba mais em: http://www.cgu.gov.br/imprensa/Noticias/2010/noticia06110.asp 

 

http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-proetica/arquivos/Relatoriodeconformidade_Siemens.pdf
http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-proetica/arquivos/Relatoriodeconformidade_Siemens.pdf
http://www.cgu.gov.br/imprensa/Noticias/2010/noticia06110.asp
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8. Resultado: Resultado final ou resultado final esperado da implementação da boa 

prática. Mencionar benefícios ou experiências bem-sucedidas. Informar se a boa prática teve 

por objetivo os problemas originalmente detectados para justificar sua implementação. 

Informar seu impacto na sociedade civil.  

 

Entre as consequências esperadas estão:  

a. A divulgação de medidas reconhecidamente desejadas para criação de um ambiente de 

integridade e confiança nas relações empresariais, tanto naquelas limitadas ao setor privado, quanto 

naquelas com o setor público.  

b. O reconhecimento de empresas que estão se engajando na promoção de um ambiente mais 

íntegro no setor privado. 

c. O estímulo para que outras empresas implementem medidas de promoção da ética e 

integridade e contra a corrupção. 

Apesar de ser uma ação ainda nova já pode ser verificado o seu impacto. Diversas empresas 

interessadas em aderir ao Cadastro Empresa Pró-Ética têm buscado aperfeiçoar e/ou implementar 

políticas de ética e integridade em seus ambientes corporativos com o intuito de atender aos itens do 

questionário.  

A divulgação da lista também trouxe como consequência um controle acentuado por parte da 

sociedade nas empresas listadas. O que é positivo, pois as empresas aprovadas devem se esforçar 

ainda mais para reduzir os riscos de ocorrência de fraude e corrupção, uma vez que uma vez uma 

eventual suspensão ou exclusão da lista (prevista no regulamento) poderá criar uma publicidade 

negativa para a empresa, prejudicando sua imagem. 

 

 

9. Acompanhamento: Mencionar a pessoa ou os grupos encarregados do monitoramento 

da implementação da boa prática. Informar como será feito o monitoramento e se haverá 

relatórios 

A implementação da iniciativa será monitorada pelo Comitê Gestor e pela Secretaria-Executiva do 

Cadastro. 

10. Lições: Lições aprendidas na implementação da boa prática.  

 

O Comitê Gestor chegou a avaliar a possibilidade de se ampliar a iniciativa com a criação de um 

questionário adaptado que atenderia as micro e pequenas empresas. Isso porque ser reconhece que as 

perguntas do questionário limitam, de certa forma, a participação dessas empresas no Cadastro. No 

entanto, ficou decidido que antes e se criar um novo questionário é necessário que o atual esteja mais 

solidificado e maduro.  

 

11. Documentação: Onde encontrar mais informações sobre a boa prática (por exemplo, 

links na internet)  
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Para mais informações sobre a iniciativa entre em: http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/index.asp 

 

12. Contato: Pessoa a ser contatada para a obtenção de maiores informações.  

 

Vânia Lúcia Ribeiro Vieira - Diretora de Prevenção da Corrupção 

Email:  vania.vieira@cgu.gov.br 

Telefones: (61) 2020-6750 

Fax: (61) 2020-7265  

http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/index.asp
mailto:vania.vieira@cgu.gov.br
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1. Nome da instituição encarregada de implementar a boa prática. 

 Controladoria-Geral da União – CGU. 

2. Título: Nome da boa prática ou ação que a constitui e o tema que abrange (por exemplo, 

prevenção de conflitos de interesses). 

Observatório da Despesa Pública – ODP: Combate e prevenção da corrupção. 

3. Descrição da boa prática: Descrição e resumo sucintos da boa prática, esclarecendo por que 

deve ser considerada uma boa prática. 

Para combater e prevenir a corrupção, a CGU tem utilizado como estratégia mais adequada à 

combinação de uso de tecnologia, conhecimento e trabalho articulado. Sendo assim, visando 

avançar nos processos sob responsabilidade da CGU, especialmente com foco no controle e na 

prevenção, foi inaugurado em dezembro de 2008 o Observatório da Despesa Pública - ODP, que é 

a materialização de uma proposta de processo inovador de trabalho, construída sobre os pilares da 

capacitação humana, da aplicação de metodologia científica, apoiado em TI. O ODP possui a 

capacidade de produzir  informação e conhecimento para subsidiar e acelerar os gestores na 

tomada de decisões estratégicas, por meio do monitoramento dos gastos públicos utilizando de 

forma inovadora o cruzamento de grande volume de dados das mais variadas fontes, que servem 

tanto ao propósito de apoiar a melhoria da gestão pública no sentido de aumento da eficiência de 

programas de governo, procedimentos e gastos, como de identificar situações de risco ou de 

violação à integridade de processos e serviços. 

Além de possibilitar o cruzamento de dados e a análise e conhecimento aprofundado sobre a 

execução orçamentária do Governo Federal, esta iniciativa permite que à Administração tenha 

melhores condições de responder aos questionamentos apresentados pela sociedade e pela mídia 

acerca do gasto público. Ou seja, o ODP vem permitindo e permitirá cada vez mais, com o seu 

aperfeiçoamento, que a transparência e o acesso à informação pública sejam efetivamente 

garantidos, na medida em que possibilitará à Administração prestar à sociedade em geral, de 

forma ágil e completa, as mais diferentes espécies de informações, sejam específicas ou 

complexas, referentes à execução orçamentária brasileira, fortalecendo o exercício do controle 

social. 

O ODP constitui-se, portanto, em ferramenta indispensável ao processo de prevenção e combate à 

corrupção, tanto pela potencialização do acesso à informação de alto valor agregado como 

também pelo aprofundamento da transparência, na melhoria da gestão dos recursos públicos, 

assim como aprimorar e fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão de possíveis 

irregularidades no Poder Executivo Federal.  
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Com estas informações, os agentes governamentais passam a dispor de maior visibilidade acerca 

de informações importantes, que lhes ajudarão num melhor acompanhamento da utilização dos 

recursos públicos, resultando na melhoria da gestão e controle dos montantes. Pois permite a 

compreensão sistemática das informações governamentais, identificando quais as áreas mais 

vulneráveis.  

Espera-se também com os resultados produzidos pelo Observatório, a maximização constante na 

produção de material preditivo e, com o uso de técnicas de mineração de textos e dados, recursos 

de inteligência artificial e a integração de bases de dados, possibilitar a antecipação de fatos e o 

encaminhamento de soluções preventivas. 

4. Razões/Importância: Razões que levaram ao desenvolvimento da boa prática. Descrição da 

situação vigente, antes da adoção da boa prática, e definição do problema ou problemas a que 

visa.  

A CGU é o órgão do Governo Federal responsável por assistir direta e imediatamente ao 

Presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à 

defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades 

de controle interno, ouvidoria, auditoria pública, correição, combate e prevenção à corrupção. 

O desafio de zelar pela boa aplicação do dinheiro público, pelo comportamento ético, legal e 

transparente dos gestores e o esforço em prevenir e combater à corrupção impõem à CGU, atuar, 

dentre outras competências, na fiscalização e detecção de possíveis fraudes com relação ao uso do 

dinheiro público federal, idealizando soluções com o intuito de prevenir novos acontecimentos. 

O tema “prevenção e combate à corrupção” está diretamente relacionado ao exercício da 

cidadania e do controle social. As atividades exercidas pelos órgãos estatais de controle, a 

exemplo da CGU, são indispensáveis para o combate à corrupção. Portanto, devido à 

impossibilidade da presença sistemática e permanente dos órgãos institucionais em todas as 

frentes, a maximização do controle por parte destes órgãos passa a ser de fundamental 

importância. 

É de se destacar a crescente demanda da sociedade civil pela maior capacidade do Governo em 

aumentar a eficiência da máquina pública, estancar danos ao patrimônio do Estado advindos da 

má gestão das despesas. Capitalizadas pela mídia independente, essas demandas exigem respostas 

céleres, de forma a prevenir novos casos e aumentar a confiança da sociedade no poder público. 

O fenômeno da sociedade da informação acarreta para o Estado Brasileiro um aumento de 

complexidade na fiscalização da gestão dos recursos públicos, dados a dimensão continental do 

Brasil,  a forma descentralizada de execução dos programas governamentais, o grande número de 

entes estaduais e municipais envolvidos na execução desses programas, o volume expressivo de 

recursos federais abrangidos, e as centenas de milhares de transações relativas a gastos públicos.  

Muito embora o Governo detenha todos os dados de suas receitas e despesas, a complexidade, a 
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dispersão das informações em diversos sistemas, das mais variadas plataformas tecnológicas e, o 

volume de informações resultantes da atuação dos gestores públicos, tornam a extração de 

informação e processamento de conhecimentos úteis, uma tarefa extremamente complicada se 

executada com meios tradicionais de investigação e auditoria. 

5. Enfoque: Plano e metodologia propostos para a aplicação da boa prática. O que foi 

considerado em sua formulação e metodologia. Informar se foi levada em conta a experiência 

de outros países.  

Trata-se de iniciativa inédita no setor público, a princípio sem correspondência em outros países 

do mundo, , pois apesar de muitos dos dados de despesas públicas estarem liberados para acesso 

pelos gestores, o caminho para obtê-los é, muitas vezes complexo, tendo em vista sua 

fragmentação em diversos sistemas informatizados, geridos por diferentes Órgãos e construídos 

nas mais diversas plataformas tecnológicas existentes, da mais antiga a mais moderna.  

Dada a crescente complexidade do ambiente informacional que permeia o processo de decisão do 

setor público federal, na qual situações que envolvem incerteza e problemas não estruturados 

tendem a ser cada vez mais frequentes, o emprego de uma abordagem científica de pesquisa, a 

partir da utilização e teste de hipóteses, apoiado no uso de conhecimentos explícitos e tácitos, 

tanto da CGU, como de outros órgãos de governo,  parece ser o caminho mais seguro para a 

geração de informações e conhecimentos que efetivamente possam servir para a tomada de 

decisão, tanto no nível gerencial como estratégico. 

Nessa perspectiva, pode-se perceber que para além do desafio de se buscar a integração de 

diversas bases de dados e o desenvolvimento de ferramentas de pesquisa e mineração de dados, 

que representa um dos pilares constitutivos do ODP, a combinação da utilização de metodologia 

científica com o emprego de conhecimento multidisciplinar, pelas razões apresentadas 

anteriormente, asseguram a distinção do ODP como unidade de produção de informações e de 

conhecimento, ou seja, como unidade de inteligência. 

Detalhando um pouco mais a  metodologia do ODP, cabe esclarecer que a etapa inicial de trabalho 

refere-se à construção da agenda, na qual são discutidos, definidos e elaborados os temas e as 

correspondentes trilhas de auditoria que orientararão posteriormente o trabalho de processamento 

das bases de dados pertinentes. 

A construção da agenda do ODP é realizada pelo Conselho de Análise da CGU a partir das 

demandas suscitadas pelas secretarias. O conselho é composto pelos Secretários, pelo Diretor de 

Informações Estratégicas, pelo Assessor de Comunicação e é coordenado pelo Secretário-

Executivo. 

A todo o momento temas críticos são evidenciados, seja em decorrência dos trabalhos da CGU, de 

denúncias feitas pelo cidadão ou da atuação da imprensa. Os fatores que contribuem para um tema 

ser alçado a objeto de estudo do ODP envolvem a viabilidade prática de se realizar o estudo 
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(acesso a bases, ferramentas, especialistas na área), abrangência e relevância do tema, 

oportunidade e alinhamento ao plano estratégico da CGU. 

A partir do tema define-se a equipe de trabalho composta por especialistas no domínio (oriundos 

da área de auditoria), especialistas em análise de informações (oriundos da área de informações 

estratégicas), especialistas em tecnologia (oriundos da área de tecnologia) e, a depender do 

assunto, outros perfis disponíveis na CGU: estatística, comunicação, correição, entre outros. 

O trabalho da equipe se inicia com a definição precisa do escopo que será analisado e a 

identificação e documentação das hipóteses a serem verificadas e dos relatórios gerenciais a serem 

produzidos ao longo do estudo. As hipóteses (ou tipologias) se consubstanciam em trilhas de 

auditoria. 

Nas etapas seguintes temos a construção das trilhas de auditoria pelos analistas de tecnologia e a 

análise e homologação dos resultados pelos especialistas do domínio. Esse processo é repetido 

algumas vezes até que o refinamento das trilhas alcance os objetivos de verificação pretendidos 

quando da definição do escopo do trabalho.  

Na etapa final, são construídas visões dos resultados obtidos com as trilhas de auditoria e as 

informações gerenciais, sejam na forma de relatórios ou de painéis gerenciais eletrônicos. Esse 

material é apresentado ao Conselho de Análise para deliberação sobre os encaminhamentos e 

difusão das informações.   

 

6. Implementação: Como a boa prática vem sendo implementada? 

Baseado em informação sistematizada e com atualização periódica, por meio do monitoramento e 

da retroalimentação constante dos dados dos trabalhos realizados, o ODP proporciona à 

administração da CGU e de alguns outros órgãos do governo, acesso a informações analíticas 

consolidadas sobre a qualidade do gasto público, garantindo transparência na utilização dos 

recursos, tornando-se assim, uma espécie de “malha fina” dos processos inerentes as despesas, do 

empenho à execução da ordem bancária, com foco na prevenção e no controle interno. 

São utilizadas ferramentas de tecnologia da informação, com o objetivo de  proporcionar o 

monitoramento permanente dos temas estudados, gerando indicadores, denominados internamente 

de alertas. Quando algum registro se enquadra na tipologia codificada no sistema, gera-se um 

alerta que é enviado para a equipe de Auditores da CGU, para que se proceda uma análise 

minuciosa acerca da transação "capturada" pelo sistema de Business Intelligence. 

7. Desafios: Mencionar os desafios para a implementação da boa prática e se organizações da 

sociedade civil participaram em sua implementação.  
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Por ser uma nova concepção em uma estrutura estabelecida, o ODP demandou aportar recursos 

humanos e materiais diferenciados na sua estruturação, bem como criar fóruns interdepartamentais 

especializados de discussão sobre os temas de estudo. 

A estratégia adotada foi a de demonstrar  a alta direção da CGU a potencialidade do projeto com a 

prova de conceito que, devido ao seu êxito, fortaleceu a priorização do projeto, a 

institucionalização do ODP que garantiu o envolvimento dos atores necessários  e, também, deu a 

celeridade necessária à aquisição das soluções tecnológicas. 

Como fator crítico de sucesso, temos a disponibilização de bases de dados confiáveis e 

qualificadas acerca dos temas estudados pelo Observatório, pois trata-se do insumo básico para a 

aplicação da filosofia de trabalho idealizada pela CGU. 

Nessa linha é necessário promover a articulação interinstitucional com os órgãos detentores de 

informações sobre gastos para se obter as bases de dados que são insumos necessários à execução 

dos estudos idealizados no ODP. 

8. Resultado: Resultado final ou resultado final esperado da implementação da boa prática. 

Mencionar benefícios ou experiências bem-sucedidas. Informar se a boa prática teve por 

objetivo os problemas originalmente detectados para justificar sua implementação. Informar 

seu impacto na sociedade civil.  

Mensalmente, todas as transações efetuadas por meio dos Cartões de Pagamento do Governo 

Federal (CPGF) são monitoradas, sendo emitido o alerta quando da utilização indevida e/ou fora 

dos parâmetros definidos para o controle destas operações. Em 2010 foram emitidos 

aproximadamente 14.000 alertas (envolvendo pouco mais de R$ 4 milhões de reais) para 

verificação por parte da equipe de auditores da CGU. Este processo vem colaborando para a 

redução drástica nos casos de denúncias de má utilização dos Cartões por servidores públicos. 

Outro caso é o monitoramento mensal das aquisições de materiais e serviços por meio do Portal 

de Compras do Governo Federal - Compranet - subsidiando investigações da existência de cartéis 

por parte da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, bem como de outras 

operações especiais entre a SDE, Mistério Público Federal e CGU acerca do modo de operação 

envolvendo pregões eletrônicos. 

O estudo sobre Terceirização no Governo Federal, cujo monitoramento é realizado 

quadrimestralmente, já demonstrou necessidade de modificações normativas em estudo pela 

própria CGU e pela Rede de Controle (iniciativa que reúne os órgãos de controle CGU, TCU e 

também MPOG, MJ, MF e AGU). 

Desde 2010 o ODP o  estudo sobre gastos com Diárias e Passagens  apresenta semestralmente  

informações gerenciais comparadas do desempenho dos gestores públicos nessa despesa para mais 
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de 150 órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses relatórios gerenciais estão 

norteando estratégias de gestão desse gasto em busca da eficiência administrativa. 

A partir de março de 2011, entrou em operação a primeira versão do Portal ODP na intranet da 

CGU. Esse portal congrega os diversos estudos realizados e outras ferramentas de investigação em 

interfaces intuitivas e novas ferramentas de investigação que instrumentalizam o Auditor da CGU em 

todo o país a acessar os trabalhos e ferramentas disponibilizados pelo ODP.  

9. Acompanhamento: Mencionar a pessoa ou os grupos encarregados do monitoramento da 

implementação da boa prática. Informar como será feito o monitoramento e se haverá 

relatórios. 

A equipe é montada a partir da definição do tema que será trabalhado, buscando no âmbito interno 

da CGU, os profissionais com amplo conhecimento nos processos inerentes ao tema. A equipe é 

sempre multidisciplinar, composta por servidores das mais diversas formações acadêmicas e 

expertise de mercado em áreas como: Estatística, Contabilidade, Administração, Matemática, 

Direito, Computação, Finanças e Controle, Business Intelligence - BI, Auditoria, entre outras. 

Importante salientar que parte da equipe da unidade é fixa, sendo responsável pela coordenação 

das atividades desenvolvidas, bem como, pela programação sistêmica e geração dos dados. A 

outra parte é formada por profissionais das diversas áreas da CGU - auditoria e/ou correição e/ou 

comunicação, conforme o caso, sendo  responsável pela análise e transformação dos dados em 

informação/conhecimento. 

A partir dos resultados aferidos dos estudos, são gerados relatórios sintetizados para subsidiar 

ações por parte da CGU. 

10. Lições: Lições aprendidas na implementação da boa prática.  

a. Em geral, gestores públicos carecem de informação qualificada que melhore o processo de tomada 

de decisão; 

b. Como as informações de governo estão fragmentadas em vários sistemas e em várias tecnologias, a 

falta de integração de dados apresenta várias oportunidades para transações irregulares; 

c. É preciso considerar o necessário esforço para obtenção das bases de dados dos vários órgãos de 

governo, acionando inclusive instâncias superiores para viabilizar a coleta de informações; 

d. É imprescindível a participação dos clientes potenciais no processo de produção de informações. 

Apesar do uso intensivo de tecnologia que viabiliza o ODP, as informações são produzidas a partir do 

conhecimento de especialistas no domínio em estudo. 

11. Documentação: Onde encontrar mais informações sobre a boa prática (por exemplo, links 

na internet)  
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http://www.cgu.gov.br/ODP/index.asp 

12. Contato: Pessoa a ser contatada para a obtenção de maiores informações.  

Gilson Libório de Oliveira Mendes, Diretor de Informações Estratégicas 

Henrique Aparecido da Rocha, Coordenador-Geral de Pesquisas Estratégicas 
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Anexo III – Informações complementares sobre a CGU  

 

Quadro demonstrativo com resultados alcançados a partir das 

recomendações advindas das ações de controle da CGU 
 
 
 

Ano Ministério Descrição 

2008 FAT As constatações do controle interno permitiram ao gestor 

renegociar sistematicamente a diminuição da taxa de 

administração no Fundo de Investimento do FAT, que em 2008 

representou uma economia anual de cerca de R$ 3 milhões. 

2008 Pagamento de 

aposentadoria

s 

A ação dispôs de mais de 200 bilhões de reais no ano de 2008, o que 

correspondeu a quase 50% do orçamento do INSS. Em consequência das 

ações de controle interno realizadas em 2008 o gestor adotou melhorias nos 

processos relacionados ao atendimento dos segurados e às concessões de 

benefícios, com medidas corretivas, como cessação de benefícios e 

cobranças administrativas, representando uma economia anual em torno de 

R$ 780 milhões, sem levar em consideração o retorno potencial referente 

aos atrasados que se encontra em diversos processos de cobranças 

administrativas.  

2008 Promoção, 

Vigilância, 

Proteção e 

Recuperação 

da Saúde 

Indígena  

Nos trabalhos realizados na FUNASA foram identificadas distorções na 

execução de contrato de fornecimento de combustíveis. A implementação 

das recomendações da CGU resultou em uma economia mensal de R$ 1 

milhão. 

2008 Ministério do 

Turismo  

Apuração de denúncias envolvendo obras de infraestrutura turística e 

aprofundamento de fiscalização realizada no âmbito do acompanhamento 

sistemático de programas de governo, com prejuízo potencial da ordem de 

R$ 12 milhões. O resultado das apurações foi apresentado aos gestores para 

as providências corretivas que se fazem necessárias. 

2008 Ministério do 

Esporte  

Apuração sobre as transferências de recursos para realização do 6º 

Campeonato Mundial de Futsal da FIFA 2008. Como resultado da atuação 

destaca-se a ocorrência de economia da ordem de R$ 3,5 milhões, com 

potencial probabilidade de economias adicionais, visto as ações preventivas 

adotadas pelos gestores federais no acompanhamento da execução dos 

objetos do convênio, a partir de orientações emanadas desta CGU. 
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2008 Controle 

Preventivo 

mediante 

orientações 

aos gestores 

federais 

Durante o exercício de 2008, em decorrência das ações de controle 

realizadas, foram identificadas situações que possibilitaram a adoção de 

providências pelos órgãos gestores de forma a corrigir problemas 

identificados ainda durante a fase de aplicação dos recursos, evitando-se, 

assim, desperdícios. Também houve atuação preventiva, buscando-se 

mitigar possíveis problemas que pudessem impactar no regular andamento 

das atividades. Cite-se a título de exemplo:  Ministério da Saúde (FUNASA) 

- Economia de R$ 18,5 milhões em razão de cancelamento de contratos de 

prestação de serviço de gestão inteligente e de R$ 14,3 milhões de serviços 

de multimídia em virtude de diversas irregularidades identificadas pela 

CGU; Ministério das Cidades: Identificação de sobrepreço no contrato 

PASS-BID. A partir de recomendação da CGU, a taxa de administração 

geral do contrato de empresa gerenciadora foi repactuada de 50% para 16%, 

resultando em economia de R$2,4 milhões. Os valores já pagos (R$980 mil) 

foram compensados nas faturas seguintes. 

2009 Ministério da 

Previdência 

Social 

No âmbito do Ministério da Previdência Social, acompanhamento do 

programa Previdência Social Básica, executado pelo INSS, que objetiva 

garantir o reconhecimento e o pagamento de direitos previdenciários, 

envolvendo recursos da ordem de R$ 223,5 bilhões (93% do orçamento do 

MPS). Os resultados mais significativos resultantes da atuação da CGU com 

ação do gestor foram: recuperação de valores por pagamentos indevidos de 

benefícios no importe de R$ 286 milhões dentre parcelamentos, 

consignações em folha e recolhimentos por GPS; criação de uma unidade de 

controle interno administrativo/operacional, voltado para o monitoramento 

(por estratégias de acompanhamento e supervisão) das situações apontadas 

pela Auditoria Interna, pela CGU e pelo TCU; melhoria dos sistemas 

relacionados ao processo de gestão da informação previdenciária; e edição 

de normativos internos para otimização da atividade de perícia médica, com 

adequação da sua estrutura organizacional e implantação de controles 

administrativos de assiduidade e produtividade. Associado ao tema 

pagamento de benefícios, a Controladoria também atua sobre a gestão do 

programa Qualidade dos Serviços Previdenciários, no qual foram 

observadas melhorias envolvendo: contratação de 368 obras e 4 aquisições 

de imóveis, modernização das instalações e da qualidade do atendimento ao 

segurado; redução do tempo médio de espera do segurado nas agências, que 

passou de 38,36 minutos em 2008 para 28 minutos em 2009; e melhorias no 

agendamento eletrônico e a instalação de salas de monitoramento que 

permitem o controle do atendimento em todas as agências, em tempo real. 

2009 Ministério do 

Trabalho e 

Emprego 

Quanto à adoção de mecanismos de controle, registra-se o auxílio ao gestor 

no aprimoramento da sistemática de cruzamento dos dados do Seguro-

Desemprego ao Pescador Artesanal com os dados da Relação Anual de 

Informações Sociais – RAIS, visando coibir o pagamento desse benefício a 

pessoas com vínculos empregatícios. No que diz respeito às ações de 

intermediação de mão-de-obra e qualificação social e profissional, em 

decorrência dos resultados das ações de controle realizadas, o gestor adotou 

providências no sentido de regularizar despesas indevidas, por meio de 

medidas administrativas e instauração de quatro tomadas de contas especial, 

com potencial retorno de cerca de R$ 21 milhões, sem levar em 
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consideração a devida correção. Destaca-se, ainda, a modernização do 

sistema SIGAE via WEB, responsável pelo acompanhamento das ações de 

qualificação social, intermediação de mão-de-obra e habilitação do seguro-

desemprego, que permitirá o acesso ao sistema pela internet, permanecendo 

a necessidade de melhorias nos controles internos relacionados à 

alimentação do sistema. Na gestão de recursos humanos do MTE, a 

substituição da mão-de-obra terceirizada por servidores concursados 

permitirá melhorias no planejamento e acompanhamento das ações de 

governo a cargo do ministério. 

2009 Ministério da 

Ciência e 

Tecnologia 

Em desdobramento da ação de controle desta CGU realizada na auditoria 

anual de contas de 2008 da Secretaria de Informática do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, referentes aos incentivos fiscais na área de 

informática, que envolveu renúncia fiscal de R$ 3,1 bilhões para aplicação 

de contrapartida no valor de R$ 634 milhões em Pesquisa e 

Desenvolvimento pelas empresas beneficiárias, está em implementação 

plano de fiscalização para o acompanhamento e a validação das informações 

apresentadas pelas empresas beneficiárias de incentivos fiscais e instituições 

de ensino e pesquisa em seus nos Relatórios Demonstrativos – RD anuais, 

buscando dar transparência ao processo. O desdobramento das ações de 

controle desta CGU, na avaliação da gestão, no Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, contribuiu para elaboração da 

política de aquisição planificada de periódicos e a criação do o Sistema 

Online de Aquisição de Periódicos – SOPe, promovendo uma economia 

anual na ordem de R$1milhão. 

2009 Ministério do 

Trabalho e 

Emprego 

No âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego merece destaque a atuação 

junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT no sentido de corrigir a 

remuneração dos recursos repassados ao BNDES para aplicação junto a 

instituições financeiras. Por meio do Acórdão n.º 3.054/2009 – Plenário, o 

TCU ratificou o posicionamento da CGU quanto às diferenças pagas pelo 

BNDES aos recursos repassados para os bancos privados, o que possibilitará 

correção de procedimentos e ressarcimento potencial de mais de R$ 10 

milhões ao fundo.  

2010 Ministério da 

Fazenda 

Como decorrência da atuação da SFC desde 2006, no sentido da inclusão 

dos recursos da Reserva para o Desenvolvimento Institucional do Banco 

Central do Brasil - REDI-BC no Orçamento Geral da União, no valor 

aproximando de R$ 2 bilhões, que se encontrava aguardando o julgamento 

do TCU, culminou na publicação da Ata 40, de 23/11/2010, Acórdão 

7706/2010-TCU - 1ª Câmara, onde foi ratificado o entendimento desta CGU 

tendo sido determinado ao Banco Central do Brasil – Bacen que suspenda o 

início de novos projetos com recursos daquela Reserva até que suas 

despesas sejam executadas no Orçamento-Geral da União. 
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2010 Ministério da 

Previdência 

Social 

No que se refere ao processo de reconhecimento, concessão e manutenção 

de direitos a benefícios, em decorrência das recomendações procedidas a 

partir de 2003 foram obtidos os seguintes resultados: recuperação de valores 

por pagamentos indevidos de benefícios no importe de R$ 331 milhões, 

entre parcelamentos, consignações em folha e recolhimentos por GPS; 

cessação de 95.038 benefícios considerados irregulares no processo de 

acompanhamento sistemático, e que foram efetivamente regularizadas no 

período, resultando em uma economia anual efetiva de cerca de R$ 851 

milhões; criação de uma unidade de controle interno 

administrativo/operacional, voltada para o monitoramento (por estratégias 

de acompanhamento e supervisão) das situações apontadas pela Auditoria 

Interna, pela CGU e pelo TCU; edição de normativos internos para 

otimização da atividade de perícia médica, com adequação da sua estrutura 

organizacional e implantação de controles administrativos de assiduidade e 

produtividade; implementação efetiva da inversão do ônus da prova acerca 

das informações sobre vínculos, remunerações e contribuições dos 

trabalhadores para o reconhecimento automático de direitos previdenciários. 

Em decorrência da atuação da CGU, foram realizadas melhorias nos 

processos operacionais na gestão de políticas públicas previdenciárias nas 

duas mais importantes secretarias finalísticas do Ministério. Na Secretaria de 

Política de Previdência Social – SPS: normatização sobre procedimentos de 

auditoria externa; aprimoramento do processo; aprimoramento do 

planejamento das ações de fiscalização dos Regimes Próprios de 

Previdência Social; e aprimoramento do controle e julgamento dos 

Processos Administrativos Previdenciários – PAP, por meio da eliminação 

da superposição de atividades e automação de rotinas operacionais. Na 

Secretaria de Previdência Complementar – SPC: criação do Plano de 

Carreiras e Cargos da PREVIC; realização de concurso público para o 

provimento de 100 (cem) cargos; diminuição diminuição do estoque de 

Autos de Infração – AI a serem julgados pelo Secretário de Previdência; e 

melhoria no processo de planejamento das ações fiscais; mudança na 

sistemática de lavratura de AI; padronização das análises de avaliação dos 

Planos de Previdência Complementar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


