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Organização do MPF



  

Início da mudança: Lançamento do Projeto em 2010

Objetivos e Desafios: 

●Aproximar-se e facilitar o acesso ao cidadão;

●Buscar maior efetividade e transparência;

●Aprimorar o combate à criminalidade e 
corrupção;

●Otimizar recursos; 

●Parceria e coordenação com outros órgãos;

●Proporcionar atuação célere.



  

Escopo 1ª Fase: 2010-2011



  



  

Novo Modelo de Gestão

O objetivo é promover um modelo de gestão integrado para o MPF, incluindo aspectos de:



  

Desdobramento da Estratégia



  

Desdobramento da Estratégia



  



  

Portfólio de Projetos



  



  

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO DO MP NO COMBATE 
À CORRUPÇÃO:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
 interesses sociais e individuais indisponíveis. 

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; 



  

COMBATE À CORRUPÇÃO POR MEIO DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO 
CRIMINAL:

●O MP é titular da ação penal – art. 129, I, da CF
●Peculato – artigo 312 CP
●Concussão – artigo 316
●Corrupção passiva – artigo 317
●Prevaricação – artigo 319
●Facilitação de contrabando ou descaminho – artigo 318
●Emprego irregular de verbas públicas – artigo 315
●Crimes de responsabilidade dos Prefeitos – DL 201/67



  

COMBATE À CORRUPÇÃO POR MEIO DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO 
CRIMINAL:

Crimes da Lei das Licitações 
dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais; frustrar ou fraudar o 
caráter competitivo da licitação; patrocinar interesse privado perante a 
Administração, devassar sigilo de proposta, afastar licitante por meio de 
violência, grave ameaça, fraude, ou outra vantagem

Crimes contra a Ordem Tributária 
Exigir, solicitar ou receber vantagem para deixar de lançar tributo ou cobrar
parcialmente, patrocinar interesse privado perante a administração

Crimes eleitorais 
Art. 299 do Código Eleitoral: Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a 
oferta não seja aceita: Pena – reclusão até 4 anos e multa



  

COMBATE À CORRUPÇÃO POR MEIO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE

CF – artigo 37, § 4º:
● “§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível”.

Lei 8.429, de 02 de junho de 1992:
● Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências 



  

SANÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE

CF – art. 37, § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.

●Lei 8.429/92, Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas,
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito
às seguintes cominações: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de três a dez anos, pagamento de multa 
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial ou até duas vezes o valor do
dano ou até 100 vezes o valor da remuneração e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 3 a 10 anos. 



  

Atuação coordenada e integrada: As Câmaras de Coordenação e 
Revisão do MPF



  

GT – Corrupção de Verbas Federais – 2ª Câmara de Coordenação e
 Revisão do MPF

Unidade Procedimentos 
Administrativos

Peças de Informação Procedimentos de 
Investigação Criminal

Requisições 
de IPL

IPL 
instaurados

Ações 
Penais

Denúncias Cautelar de 
Quebra de 

Sigilo Fiscal

PRR1 579 0 0 0 319 7 53 0

PRR2 84 0 8 0 40 9 4 1

PRR3 5 0 0 4 0 0 1 0

PRR4 134 109 0 9 5 0 0 0

PRR5 18 1 1 0 4 0 1 0

Todas as 
PRRs

820 110 9 13 368 16 59 1



  



  



  

Protocolo de Cooperação Técnica entre CGU e MPF (27/09/2010)

Objetivos: 

● Desenvolver ações conjuntas visando ao máximo aproveitamento das 
informações disponíveis em banco de dados a que tenham acesso

● Promover o intercâmbio de informações visando à maior efetividade das ações 
do MPF e da CGU



  

Mapa de ações da tutela coletiva – PRR 3

PRR-3 lança "mapa de ações" da tutela coletiva (14/03/2012)

O Núcleo de Tutela Coletiva (NTC) da Procuradoria Regional da República da 3ª 
Região (PRR-3) lançou o "Mapa da Tutela Coletiva na 3ª Região". Trata-se de um 
serviço de pesquisa de processos sobre os temas que tramitam na unidade 
(recursos) que podem ser localizados a partir da visualização das unidades do 
Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo e Mato Grosso do Sul - estados que 
compõem a 3ª Região na Justiça Federal.

http://www.prr3.mpf.gov.br/nscp/mapa/ntc/


  

Mapa das Ações de Improbidade na Bahia

O Mapa é uma ferramenta virtual que permite a consulta de ações movidas pelo 
Ministério Público Federal na Bahia, a partir do ano de 2008, contra agentes públicos, 
em conluio ou não com particulares (pessoas físicas ou jurídicas), que foram 
acusados de atos de improbidade administrativa. Seu objetivo é possibilitar a 
visualização geográfica das ações cadastradas em todo o Estado e facilitar o acesso 
às informações disponibilizadas no sítio eletrônico da Justiça Federal.

http://www.prba.mpf.gov.br/mapa-das-acoes-de-improbidade-na-bahia


  

MPF em números

Exemplos:

●  PRR EM NÚMEROS
(www.prr3.mpf.gov.br)

● RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO NUCRIM PRR 1 (
www.prr1.mpf.gov.br)

http://www.prr3.mpf.gov.br/content/view/173/
http://www.prr3.mpf.gov.br/
http://www.prr1.mpf.gov.br/noticias/Relatorio%20Atividades%20NUCRIM%202011-versao%20final.pdf
file:///C:/Users/GustavoFS/AppData/Local/Temp/XPGrpWise/www.prr1.mpf.gov.br


  

GT CORRUPÇÃO – RESULTADOS DA PRR1
TOTAL DE CONVÊNIOS EXAMINADOS: 780

• 40 foram arquivados de pronto pelos representantes do GT – Corrupção na 
PRR1 por atipicidade do fato apurado;

• 279 foram declinados de pronto pelo Coordenador Criminal para os 
respectivos órgãos do MPF que atuam em primeira instancia por se tratar de 
ex-prefeitos;

• 372 foram autuados como Pecas de Informação e distribuídos a um dos 
PRRs com atuação na área criminal, dos quais: 
◦ 89 foram objeto de propositura de ação penal perante o TRF1;
◦ 46 foram declinados pelo respectivo PRR; e
◦ os demais se encontram sob investigação criminal.

• 89 deverão ser encaminhados a PRR1 no ano de 2012.



  

NOVAS FERRAMENTAS: O SISTEMA ÚNICO

Nota Técnica nº 01 e 06/2012 – Secretaria de Acompanhamento Documental e 
Processual (SADP)

Para a extração dos dados foram criados os seguintes relatórios no Sistema Único:
OEA – Instaurados por Tema/assunto Cnmp;
OEA – Distribuições ativas remanescentes;
OEA – Quantidade de proposta de ações judicias de improbidade e
OEA – Quantidade de denúncias por Tema/Assunto Cnmp;

A coleta de dados foi realizada na ferramenta Gcons, referentes a todas as 
Procuradorias da República nos Estados e as respectivas Procuradorias nos 
Municípios. 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. 



  

Dados coletados pela Secretaria Geral do MPF

●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.

●Quantidade de ações de improbidade administrativa propostas;

●Quantidade de denúncias por corrupção propostas.



  

Gráfico 1 - Total de investigações iniciadas  sobre Corrupção e Improbidade 
Administrativa
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Gráfico 2 - Total de investigações em curso
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Gráfico 3 - Total de investigações iniciadas, informando quantas chegaram à instância 
competente para adotar essa decisão
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Gráfico 4 - Total de investigações arquivadas sem que se tenha
 podido aprovar uma decisão de mérito sobre o caso investigado



  

Questionário
2007 2008 2009

2010
 (abrange as PRRs)

2011
(abrange as PRRs) Total

Ações de improbidade administrativa propostas 146 176 476 456 430 1684

Denúncias oferecidas pelos crimes de corrupção 224 205 267 321 708 1725

Questionário Critérios utilizados 2007 2008 2009 2010 2011 Total

- Total de investigações iniciadas  
sobre Corrupção e Improbidade 
Administrativa

Procedimento administrativo, peça 
informativa, PIC e ICP instaurados com o 
Assunto: Corrupção e Improbidade 
Administrativa

2903 2921 3196 5734 9400 24154

- Total de investigações em curso
Distribuições ativas remanescentes a cada 
ano com o assunto: Improbidade e 
Corrupção

6172 7331 8278 9050 10209 41040

- Total de investigações arquivadas 
sem que se tenha podido aprovar 
uma decisão de mérito sobre o caso 
investigado;

Autos extrajudiciais finalizados, que tenham 
como assunto corrupção ou improbidade 
administrativa, e que   não houve 
oferecimento de denúncia ou propositura 
de Ação – Em levantamento 

653 1090 3078 2999 5959 13779

- Total de investigações iniciadas, 
informando quantas chegaram à 
instância competente para adotar 
essa decisão;

Oferecimento de denúncia ou propositura 
de ação de improbidade administrativa no 
âmbito de autos extrajudiciais

390 415 735 765 1094 3399
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