
SETEMBRO 2013

AGOSTO 2014

DIÁLOGO 

UNIDADE 

TRANSPARÊNCIA

PROFISSIONALISMO

EFETIVIDADE

RELATÓRIO EXECUTIVO  
DE RESULTADOS DO  

PROCURADOR-GERAL 
DA REPÚBLICA (PGR)



RELATÓRIO EXECUTIVO  
DE RESULTADOS DO  

PROCURADOR-GERAL  
DA REPÚBLICA (PGR)



RELATÓRIO EXECUTIVO  
DE RESULTADOS DO  

PROCURADOR-GERAL  
DA REPÚBLICA (PGR)

DIÁLOGO 

UNIDADE 

TRANSPARÊNCIA

PROFISSIONALISMO

EFETIVIDADE

SETEMBRO 2013 | AGOSTO 2014



Procurador-Geral da República e Presidente do CNMP
Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Vice-Procuradora-Geral da República
Ela Wiecko Volkmer de Castilho

Vice-Procurador-Geral Eleitoral
Eugênio José Aragão

Ouvidora-Geral do MPF
Julieta Elizabeth Fajardo Cavalcanti de Albuquerque

Corregedor-Geral
Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho

Secretário-Geral do MPF
Lauro Pinto Cardoso Neto

Secretário-Geral Adjunto do MPF
Danilo Pinheiro Dias

Secretário-Geral do CNMP 
Blal Yassine Dalloul 

Secretário-Geral Adjunto do CNMP
Wilson Rocha de Almeida Neto



BRASÍLIA | DF | 2014

SETEMBRO 2013 | AGOSTO 2014

RELATÓRIO EXECUTIVO  
DE RESULTADOS DO  

PROCURADOR-GERAL  
DA REPÚBLICA (PGR)

DIÁLOGO 

UNIDADE 

TRANSPARÊNCIA

PROFISSIONALISMO

EFETIVIDADE

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA



Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República

SAF Sul Quadra 4 Conjunto C 
70050–900 – Brasília-DF

Tel.: +55–0613105–5100
www.pgr.mpf.mp.br

Copyright © 2014
Ministério Público Federal

Permitida a reprodução total ou parcial desta obra 
desde que sem fins lucrativos e citada a fonte.

Disponível também em: www.pgr.mpf.mp.br
Tiragem: 2.000 exemplares

Coordenação
Lauro Pinto Cardoso Neto
Eduardo Pelella

Supervisão
Marcio Lima Medeiros

Organização
Allana de Albuquerque Sousa Silva 
Álvaro André Santarém Amorim
Marcio Lima Medeiros 

Elaboração
Allana de Albuquerque Sousa Silva 
Álvaro André Santarém Amorim
Helder Hey 
Luzia Alves Sobreira
Marcio Lima Medeiros

Colaboração especial
Gabriel Nunes Oliveira 
Morgana de Assis Pinheiro
Weslei Gomes de Sousa

Normalização bibliográfica
Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa
 
Infográficos 
Gabriel Nunes Oliveira 
Helder Hey 

Projeto gráfico, diagramação e editoração 
Secretaria de Comunicação Social

Revisão 
Adriana Custódio

B823b
              Brasil. Ministério Público Federal. Procuradoria-Geral da República.
 
                     Relatório executivo de resultados do Procurador-Geral da República (PGR) setembro 2013 / agosto  
 2014: diálogo, unidade, transparência, profissionalismo, efetividade / Coordenação de Lauro Pinto   
 Cardoso Neto e Eduardo Pelella. - -  Brasília:  MPF, 2014.
                    73p. : il. color. 
                    ISBN 978-85-85257-07-1 

                    1. Brasil. Ministério Público Federal. Relatório  II. Título. 
              
       
                                                                                                            CDD 808.066

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)



Apresentação

Há um ano, estive na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), em arguição pública que resultou na minha aprovação para 
o cargo de Procurador-Geral da República. Naquele dia, disse que 

apresentaria anualmente ao Senado Federal relatório de prestação de 
contas à sociedade, no esforço de realizar um trabalho transparente, eficaz 
e eficiente. A contribuição – como agente público e cidadão – ao Estado 
Democrático Brasileiro e ao Ministério Público seria servir ao público.  

Transparência, diálogo e profissionalismo foram as linhas mestres 
colocadas em prática, em 17 de setembro de 2013, quando iniciei o 
mandato à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O trabalho feito neste período teve o propósito de tornar a Instituição 
mais eficiente, que fosse capaz de oferecer resultados concretos e que 
impactassem positivamente a vida do cidadão. Nesse sentido, foram 
desenvolvidos projetos em prol da educação, do fortalecimento da atuação 
dos membros e da transparência de dados institucionais. Implementamos 
salas de atendimento ao cidadão em 131 unidades do Ministério Público 
Federal (MPF), de forma a buscar aproximação com a sociedade.

O Gabinete do Procurador-Geral da República passou por mudanças 
em sua estrutura, a fim de conferir celeridade e eficiência nas ações e 
manifestações produzidas. Foi regulamentado, por meio de um regimento 
interno, a organização, o funcionamento e as atribuições do gabinete do 
PGR. Foram definidas metas para redução do acervo de processos judiciais. 
Neste Relatório Executivo, pode-se verificar o êxito de tal esforço.

Ainda foi organizada a Secretaria de Relações Institucionais – conforme 
destaquei, na arguição, na CCJ – com atuação permanente junto ao 
Congresso Nacional para promover o diálogo e a articulação entre as 
instituições. O cartório também já é uma realidade na atual estrutura, 
possibilitando acesso às informações do Gabinete a qualquer cidadão, com 
exceção do que está em sigilo. 

O compromisso com o combate à corrupção se traduziu em 
fortalecimento da investigação criminal e formação de uma Câmara de 
Coordenação e Revisão específica sobre o tema. O sistema prisional e 
o controle externo da atividade policial foram inseridos como atuações 
prioritárias do MPF, resultando na organização de outra Câmara.

Há, ainda, inúmeras inovações. Convido os senhores e as senhoras 
à leitura deste Relatório, elaborado para prestar contas, de forma clara 
e sintética, dos principais feitos da atual gestão do Procurador-Geral da 
República. A Instituição caminha, a passos largos, em direção do diálogo, da 
unidade, da transparência, do profissionalismo e da efetividade – sempre 
com firmeza e responsabilidade.

Boa leitura!

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República
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Estratégia do MPF 
rumo a 2020

Missão, 
Valores 
e Visão

Efetividade: o alcance de 
resultados positivos para a 
sociedade.

Missão: 
Promover a realização da 
justiça, a bem da sociedade 
e em defesa do Estado 
Democrático de Direito.

Valores:

Autonomia institucional: a 
garantia de auto-organização 
para o desenvolvimento de suas 
funções constitucionais, em 
benefício da sociedade.

Compromisso: a dedicação 
permanente à defesa do interesse 
público e da democracia.

Transparência: o compromisso 
com a ampla divulgação de 
informações relativas à atuação 
institucional e à execução 
orçamentária e fi nanceira do MPF, 
para fi ns de controle social.

Independência funcional: a 
liberdade do membro do MPF de, 
no exercício de suas atribuições, 
agir de acordo com o seu 
convencimento na interpretação 
da constituição e das leis, sem 
vinculação hierárquica e de forma 
a assegurar o cumprimento da 
missão institucional.

Unidade: os membros do MPF 
constituem uma só instituição 
e a sua força também se revela 
na atuação independente e 
harmônica dos procuradores da 
República.

Iniciativa: a capacidade de 
agir independentemente de 
provocação.

Ética: o comportamento de 
acordo com os mais altos valores 
de probidade e moralidade, em 
busca do bem comum.

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Visão: 
Até 2020, ser reconhecido, 
nacional e internacionalmente, 
pela excelência na promoção 
da justiça, da cidadania e 
no combate ao crime e à 
corrupção.
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Planejamento  
estratégico 
e diretrizes 

institucionais

Formulação.

Desdobramento da estratégia 
para órgãos do MPF.

Diretrizes de diálogo, unidade, 
transparência, profi ssionalismo e 
efetividade.

Ênfase no combate à corrupção e ao 
trabalho escravo, no controle externo da 
atividade policial e sistema prisional e 
na proteção dos direitos humanos.

Aperfeiçoamento da Função Eleitoral e 
fortalecimento da investigação criminal.

2011

2013

2012

2014
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Estratégia do MPF 
rumo a 2020

Mapa 
estratégico 
e objetivos 
priorizados 
na atual 
gestão

Figura 1.1

A atual gestão impulsionou 
a atuação dos objetivos 
estratégicos ligados ao combate 
à criminalidade e à corrupção, à 
proteção do regime democrático 
e promoção dos direitos 
fundamentais e à aproximação 
com o cidadão e à garantia 
do pleno exercício do poder 
investigatório, todos amparados 
nas diretrizes: diálogo, unidade, 
transparência, profi ssionalismo e 
efetividade.

Figura 1.1

VISÃO: ATÉ 2020, SER RECONHECIDO, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE, PELA EXCELÊNCIA NA 
PROMOÇÃO DA JUSTIÇA, DA CIDADANIA E NO COMBATE AO CRIME E À CORRUPÇÃO

MISSÃO: PROMOVER A REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA, A BEM DA SOCIEDADE E EM DEFESA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

VISÃO ATÉ 2020 SER RECONHECIDO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PELA EXCELÊNCIA NA

MAPA ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

VALORES: AUTONOMIA INSTITUCIONAL, COMPROMISSO, TRANSPARÊNCIA, ÉTICA, INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL, UNIDADE, INICIATIVA E EFETIVIDADE

Trabalhar alinhado à estratégia 
com foco em resultados

Prover soluções de tecnologia da informação
 e comunicação alinhadas com a estratégia

Assegurar a atratividade 
das carreiras do MPF

Desenvolver conhecimentos, habilidades 
e atitudes dos membros e dos servidores

Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e 
da gestão orçamentária

Sustentabilidade orçamentária

Comunicação e conhecimento

Estabelecer prioridades claras na realização de investimentos

Implementar o processo de Gestão do Conhecimento Fomentar relacionamento com públicos de interesse

Institucionalizar uma política que aperfeiçoe a comunicação interna, a comunicação com a sociedade e a comunicação com a imprensa

Modelo de gestão Estrutura

Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, 
célere, transparente e sustentável

Adequar a estrutura para uma atuação institucional e�ciente e segura

Ser percebida como uma Instituição que atue efetivamente na defesa da sociedade por meio de:

Atuação preventiva Aproximação com 
o cidadão

Trabalho em 
grupo e parcerias

Proteção do Regime Democrático e
promoção dos Direitos Fundamentais

Combate à criminalidade 
e à corrupção

Modelo de atuação

Atuar de forma integrada, 
coordenada e regionalizada Fortalecer a atuação extrajudicial Garantir o pleno exercício do 

poder investigatórioAperfeiçoar a atuação judicial

Fortalecimento da Instituição

Buscar maior protagonismo da Instituição perante a 
sociedade civil em temas relevantes para o MPF

Fomentar e acompanhar a produção de proposições legislativas
no interesse da realização da Missão

Fortalecer as estruturas de
 apoio à investigação

Fortalecer a segurança 
institucional

Assegurar corpo pericial 
�exível às demandas

Aprendizado e 
Crescimento

Sociedade

Processos 
Internos
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Sociedade

Processos 
internos

Aprendizado e 
crescimento

l Combate à criminalidade e à corrupção
l Aproximação com o cidadão
l Proteção do Regime Democrático e promoção dos Direitos Fundamentais

l Garantir o pleno exercício do poder investigatório 
l Fortalecer a atuação extrajudicial
l Aperfeiçoar a atuação judicial
l Institucionalizar uma política que aperfeiçoe a comunicação interna, 

a comunicação com a sociedade e a comunicação com a imprensa
l Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, 

transparente e sustentável
l Adequar a estrutura para uma atuação institucional efi ciente e segura

l Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados
l Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros 

e dos servidores

l Atuação por projetos fi nalísticos com resultados para a sociedade.
l Ampliação e fortalecimento da estrutura de atendimento ao cidadão.
l Ampliação do diálogo institucional e da atuação funcional mediante reorganização 

do Gabinete do Procurador-Geral da República e criação da Secretaria de Relações 
Institucionais.

l Priorização no combate à criminalidade e à corrupção, na proteção do regime 
democrático e no controle externo da atividade policial. 

l Criação da Câmara de Combate à Corrupção e da Câmara de Controle Externo da 
Atividade Policial e Sistema Prisional - órgão de coordenação da atuação funcional dos 
membros do MPF.

l Celeridade no exame dos processos do Gabinete do Procurador-Geral da República, com 
ampla divulgação dos documentos e feitos existentes, bem como monitoramento do 
andamento e atuação prioritária no estoque de processos dos anos anteriores. 

l Aprovação da primeira Política de Comunicação do MPF.
l Fortalecimento da estrutura dos órgãos de coordenação para aperfeiçoar os processos 

internos da atuação no âmbito: dos direitos sociais, do sistema prisional, do combate ao 
crime organizado, do combate à corrupção.

l Elaboração de regimento interno do Gabinete do Procurador-Geral da República e do MPF.
l Publicidade e transparência na tramitação de processos nos Gabinetes do Procurador-

Geral da República, Procuradores Regionais da República e Procuradores da República, 
permitindo que a sociedade acompanhe a produtividade e os processos remanescentes. 

l Regulamentação relativa ao Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), que institui modelo 
de procedimento administrativo para a condução de apurações de ilícitos cíveis eleitorais.

l Elevação do número de capacitações em gestão estratégica e projetos, tecnologia da 
informação e  ligadas à área fi nalística.

l Fortalecimento do Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança (SIGE), 
especialmente o Comitê de Gestão Estratégica (CGE), cuja composição passou a contar 
com integrantes da cúpula do MPF para discutir as políticas institucionais.

l Desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação de gerenciamento de dados 
para suporte do trabalho dos membros do MPF.

l Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

Atuação 
prioritária por 

perspectiva 
estratégica
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Estratégia do MPF 
rumo a 2020

Planejamentos 
temáticos das 
Câmaras de 
Coordenação e 
Revisão (CCRs)

Em 2015, 
os objetivos 
temáticos serão 
revistos devido 
à reorganização 
temática das 
Câmaras de 
Coordenação 
e Revisão. 
Confi ra a nova 
organização na 
página 33.

Estratégico
Planejamentos Temáticos

1ª

AçõesIndicadoresObjetivos

9 10 16
CCR

Constitucional e Infraconstitucional

2ª

AçõesIndicadoresObjetivos

4 9 20
CCR

Criminal e Controle Externo da Atividade Policial

3ª

AçõesIndicadoresObjetivos

10 11 23
CCR

Consumidor e Ordem Econômica

4ª

AçõesIndicadoresObjetivos

10 10 22
CCR

Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

5ª

AçõesIndicadoresObjetivos

8 9 29
CCR

Patrimônio Público e Social

6ª

AçõesIndicadoresObjetivos

8 11 10
CCR

Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais

AçõesIndicadoresObjetivos

10 10 26
PFDC

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

Gráfi co 1.1



Destaques  
de atuação
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Destaques 
de atuação

Efi ciência, 
celeridade e 
transparência

Logo após sua posse, o 
Procurador-Geral da República 
buscou fortalecer a estrutura 
do seu gabinete no intuito de 
otimizar o fl uxo processual, conferir 
celeridade na tramitação interna e 
dar transparência ao quantitativo de 
processos constantes no acervo.

Seis secretarias compõem 
o gabinete do PGR: de 
Apoio Jurídico; de Apoio à 

Função Eleitoral; de Relações 
Institucionais; de Cooperação 
Internacional; de Pesquisa e 
Análise; e de Comunicação 
Social. Essa nova organização do 
gabinete (confi ra organograma 
na página 31) proporcionou a 
defi nição de metas de redução do 
acervo, priorizando os processos 
mais antigos, anteriores a 
2013. Do acervo de 2012, resta 

apenas 1 processo dos 268 
remanescentes da gestão anterior. 
De 2013, faltam 54 dos 682 
remanescentes.

Desde julho, qualquer cidadão 
pode acompanhar o quantitativo 
de processos no Gabinete do 
Procurador-Geral da República 
por meio da ferramenta MPF em 
Números, disponível no sítio 
www.transparencia.mpf.mp.br.

Gráfi co 2.1Gráfi co 2.1

Estatísticas do Gabinete do PGR

Entradas
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setembro outubro

Posse de Janot  
como PGR

Como compromisso 
de gestão, Janot 
destaca mais diálogo, 
unidade, transparência e 
profissionalismo.

Primeira sessão  
no STF

STF decide que são 
cabíveis os embargos 
infringentes na Ação Penal 
470.

Fortalecimento 
da estrutura do
Gabinete do PGR

As mudanças têm o 
intuito de otimizar o fluxo 
processual, fortalecer 
a atuação finalística e 
aperfeiçoar as relações 
institucionais.

Para PGR, royalties do 
petróleo devem ser 
partilhados entre 
todos os municípios

A Lei nº 7.990/1989 
busca promover sociedade 
mais igualitária e incentivar 
o fortalecimento dos entes 
que não se beneficiam 
de localização geográfica 
privilegiada.

PGR determina 
apuração do caso 
Alstom

É solicitada 
celeridade na análise do 
cumprimento de pedido 
de cooperação jurídica.

Criação de novo 
partido não é motivo 
de justa causa para 
desfiliação partidária

Parecer em Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADI) expõe argumentos 
de que criação de nova 
legenda não constitui, por 
si só, motivo para admitir 
situação de instabilidade 
política ampla e irrestrita.

Vaquejada 
fere proteção 
constitucional ao 
meio ambiente 

PGR pede medida 
cautelar e reitera 
inconstitucionalidade de 
lei estadual cearense que 
regulamenta a prática.

2013

Investigações de 
assassinato de 
promotor do MP/PE 
são acompanhadas 
por Janot

Três membros do 
MPF foram indicados 
para acompanhar 
as investigações do 
assassinato do promotor 
de Justiça em Itaíba (PE) 
Thiago Faria de Godoy, 
morto a tiros no agreste 
pernambucano.

PGR pede 
reconsideração 
para apurar 
apropriação indébita 
previdenciária

Agravo regimental 
solicita nova análise a 
fim de instaurar inquérito 
para apurar apropriação 
indébita previdenciária 
praticada por governador 
de estado. O Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ) havia arquivado a 
investigação com base 
em decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
cuja redação logo foi 
retificada pela Suprema 
Corte.

Gráfico 2.2
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dezembro

Senadores e 
deputados são 
recebidos

Em dois cafés 
da manhã, um com 
deputados e outro com 
senadores, PGR apresenta 
o projeto MPF em 
Números. 

Para PGR, 
financiamento de 
campanha eleitoral 
por pessoa jurídica é 
inconstitucional

Parecer em ação direta 
de inconstitucionalidade 
sustenta que pessoas 
jurídicas não são cidadãs, 
não detêm direito de 
sufrágio, não possuem 
direitos políticos e 
não podem interferir 
diretamente no processo 
eleitoral. Julgamento 
ainda não foi concluído 
pelo STF.

ADI questiona artigos 
10 e 13 da Resolução 
22.610/2008 do TSE

Procurador-Geral 
da República diz que 
dispositivos sobre 
perda de mandato por 
infidelidade partidária não 
se aplicam no sistema 
majoritário, mas somente 
ao proporcional.

novembro

Para PGR, parlamentar 
condenado pelo STF 
deve perder mandato

Em parecer, a PGR 
opinou pela perda do 
mandato de deputado 
federal condenado em 
processo penal pelo STF. 
O Supremo decidiu cassar 
os direitos políticos do 
deputado, com a imediata 
suspensão e perda do 
cargo.

Procurador-Geral da 
República é reeleito 
presidente da AIAMP

Rodrigo Janot 
foi escolhido, por 
unanimidade, para o 
cargo de presidente 
da Associação Ibero-
Americana de Ministérios 
Públicos (AIAMP). O 
Ministério Público do 
Brasil assumiu a função 
pela segunda vez 
consecutiva.

Pizzolato deve 
cumprir pena de 
prisão no Brasil

A PGR pediu ao STF 
adoção de medidas para 
fazer valer a decisão 
que condenou Henrique 
Pizzolato à prisão, no caso 
que ficou conhecido como 
Mensalão. Ele fugiu para 
a Itália usando passaporte 
falso.

Direitos humanos no 
Centro de Detenção 
Provisória de 
Pedrinhas

Procurador-Geral 
da República inicia 
monitoramento da 
situação do sistema 
prisional do Maranhão, 
com vistas a um possível 
pedido de intervenção 
federal. Conselheiros 
do CNMP e Conselho 
Nacional de Justiça 
(CNJ) inspecionam 
estabelecimentos no 
estado para verificar 
cumprimento da 
legislação que rege o 
sistema penitenciário, 
especialmente no 
que se refere aos 
direitos humanos. 
Acompanhamento 
segue até hoje. Situação 
maranhense catalisou 
esforços para melhorar o 
sistema prisional. 

Concluída análise dos 
embargos infringentes 
de condenados da AP 
470

Foram enviados ao 
STF 18 pareceres nos 
embargos infringentes 
opostos pelos condenados 
da Ação Penal 470. 
Em todos, opinou-se 
pelo desprovimento 
quanto ao mérito, para a 
manutenção integral do 
acórdão nos termos da 
posição majoritária do 
STF.

Gráfico 2.2
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janeiro fevereiro

PGR pede revisão de 
resolução do TSE que 
limita investigações 
do MP

Janot e Grupo Executivo 
da Função Eleitoral do MPF 
(Genafe) se manifestaram 
contra a resolução por 
considerarem que a norma 
ofende a Constituição 
Federal, que confere ao MP 
a função institucional de 
investigar. 

Parceria para 
melhorar sistema 
prisional

Iniciativa que reúne 
MPF, CNMP, CNJ, Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Conselho Nacional 
de Defensores Públicos 
Gerais (Condege) e 
Ministério da Justiça dá 
início ao planejamento do 
projeto “Segurança sem 
Violência”, com objetivo 
de articular políticas 
nacionais para promoção 
de melhorias nos 
presídios, cujo lançamento 
será feito em maio.

Pedido de suspensão 
de decisões de 
reintegração de posse 
na TI Tupinambá

Em suspensão de 
liminar ao STF, Janot 
argumenta que se deve 
priorizar uma solução 
provisória prudente e 
cautelosa para evitar 
a ocorrência de dano 
maior à ordem e à 
segurança pública. Em 
março, a Corte decidiu 
pela suspensão das 
reintegrações de posse, 
conforme solicitado pelo 
MPF.

Caso Alstom: MPF/
SP denuncia 12 
por esquema de 
corrupção
A pedido do MPF, Justiça 
Federal de São Paulo 
determinou o bloqueio de 
bens de cinco dos 11 réus no 
processo sobre pagamento 
de propina a servidores 
públicos do Estado de São 
Paulo pela empresa Alstom 
do Brasil Ltda. Os valores 
sequestrados se referem a 
aplicações financeiras que 
totalizam mais de R$ 9,8 
milhões.

Pedida a extradição 
de Henrique Pizzolato

Janot enviou ao 
Ministério da Justiça 
pedido formal de 
extradição de Henrique 
Pizzolato, para ser dirigido 
ao governo italiano. O 
objetivo é garantir o 
cumprimento da pena de 
prisão determinada pelo 
STF no Mensalão.

MPF solicita criação 
de meta para 
julgamento de crimes 
sobre trabalho 
escravo

Janot pediu ao CNJ 
o estabelecimento de 
meta de julgamento para 
as ações penais sobre o 
crime de trabalho escravo 
ajuizadas entre janeiro 
de 2010 e dezembro de 
2013.

2014

Deve ser dado acesso 
integral às sessões do 
STM da década de 70

Em parecer, o PGR se 
manifestou pelo acesso 
integral aos registros de 
áudio das sessões do 
Superior Tribunal Militar 
na época do governo 
militar. A reclamação 
buscava dados históricos 
para produção de obra 
sobre a memória dos 
trabalhos judiciários 
praticados por advogados.

Vide  
março e 

maio

Gráfico 2.2
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abril

Greve da PM-BA: 
PGR envia ofício a 
desembargador do 
TRF1

PGR solicita que 
o MPF seja intimado 
para manifestar-se 
nos autos relativos ao 
habeas corpus de Marco 
Prisco – denunciado que 
liderou três greves ilegais 
de PMs na Bahia e de 
consequências negativas 
para a população local. 

Lançamento oficial 
da Ferramenta 
de Inspeção de 
Inquéritos Policiais 
(Fipol)

O instrumento tem 
como objetivo auxiliar 
os membros que atuam 
no Controle Externo da 
Atividade Policial.

Gabinete do PGR 
define metas para 
2014

A meta 1: conclusão, 
até 31 de março, de 
acervo com entrada 
anterior a 2013.

A meta 2: conclusão, 
até 31 de julho, de acervo 
com entrada em 2013. 

março

Participação especial 
e royalties do petróleo 
não são cumulativos

Parecer argumenta que 
somente haveria violação 
à Constituição Federal se a 
Lei 12.276/2010 deixasse 
de prever toda forma de 
compensação financeira 
aos estados produtores. 

PGR manifesta-se pela 
constitucionalidade 
de emenda que criou 
TRFs

Parecer enviado ao STF 
sustenta que iniciativa da 
proposição que deu origem 
à emenda não é usurpação 
da iniciativa do Judiciário 
para oferecer projetos de 
lei que tratam da criação 
ou extinção de tribunais. 
TRFs descongestionarão 
sobrecarga de processos 
pendentes de julgamento.

PGR questiona 
resolução que limita 
investigação de crimes 
eleitorais pelo MP

A resolução é 
inconstitucional porque 
limitou indevidamente 
a atuação do Ministério 
Público e invadiu 
competência do Congresso 
Nacional para regular o 
processo penal.

Vide 
continuação 

em maio

Gráfico 2.2

PGR manifesta-se 
pela aprovação da 
Proposta de Súmula 
Vinculante 69

Uniformiza 
entendimento sobre a 
inconstitucionalidade da 
concessão de benefício 
fiscal relativo ao Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sem prévia 
aprovação em convênio 
celebrado no Conselho 
Nacional de Política 
Fazendária (Confaz).

Brasil deve indicar 
prisão para receber 
Pizzolato

O PGR enviou 
petição ao Supremo 
para indicação de 
estabelecimento prisional 
no Brasil no qual Henrique 
Pizzolato possa cumprir 
pena, caso venha a ser 
extraditado pela Itália.

Cumprimento da cota 
para mulheres nas 
eleições

O MPF decidiu 
contestar o partido 
ou coligação que não 
respeitar o percentual 
obrigatório de 30% de 
participação de mulheres 
nas eleições de 2014. 
A cota está prevista na 
Lei das Eleições e o 
não cumprimento pode 
impedir a chapa de 
concorrer aos cargos.
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maio junho

Programa “Segurança 
sem Violência”

Definição de 
diretrizes, prazos e 
responsabilidades 
para a promoção de 
melhorias no sistema 
prisional brasileiro. (Mais 
informações na página 72)

Planos econômicos: 
PGR requer, para novo 
parecer, nova diligência 
Da Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 165, 
que questiona  interpretação 
de decisões judiciais de 
dispositivos de legislações 
que trataram dos Planos 
Cruzado, Bresser, Verão, 
Collor I e Collor II e está na 
pauta de julgamentos do 
STF. Em julho, devolve ao 
tribunal com novo cálculo, 
em que esclarece que lucro 
bruto obtido pelos bancos 
entre junho de 1987 e 
setembro de 2008 foi de 
aproximadamente R$ 21,87 
bilhões.   

Operação Lava-jato: 
validade das ações 
praticadas em primeiro 
grau

PGR manifesta-se 
pela improcedência de 
reclamação decorrente 
da presença de 
parlamentares federais 
envolvidos no caso.  

Programa Mais 
Médicos é 
constitucional,  
afirma Janot

Para PGR, programa 
busca intensificar e 
interiorizar a atenção 
básica da saúde no Brasil, 
com objetivo de promover 
o direito dos habitantes 
de localidades distantes 
dos grandes centros, 
que, historicamente, 
não conseguiram fixar 
profissionais na área.

Regulamentação da 
licença-paternidade

Manifestação em 
mandado de injunção 
sustenta a necessidade 
de conferir celeridade 
aos projetos de lei 
em tramitação que 
tratam da matéria, com 
estabelecimento de 
prazo razoável para sua 
aprovação.

Autonomia financeira  
do Ministério Público

A ADI 5120 questiona 
o art. 65, § 5º, da Lei 
15.406/2013, do Ceará, 
que limitou as despesas da 
folha complementar a 1% 
da despesa anual da folha 
de pagamento de pessoal, 
sem a prévia participação do 
Ministério Público Estadual 
no processo de elaboração 
da lei. 
 
Sujeição ao teto  
do RGPS

Membros e servidores 
oriundos de regime 
próprio do Estado, 
DF ou Município, que 
ingressarem no MPU após 
14 de outubro de 2013, 
data de aprovação do 
Regulamento do Plano de 
Benefícios Previdenciários 
do Judiciário da União, 
do MPU e do CNMP, 
não estarão sujeitos ao 
teto do Regime Geral de 
Previdência Social.

STF suspende  
parcialmente 
Resolução do TSE   
que limita investigação 
pelo  MP ao exigir 
autorização judicial 
para a abertura de 
investigações sobre  
crimes eleitorais

PGR: atualização do 
FGTS pela TR não fere 
Constituição

Operação Ararath: 
criada força-tarefa 
para atuar em Mato 
Grosso 

São apurados oito 
crimes: lavagem de 
dinheiro, organização 
criminosa, gestão 
fraudulenta de instituição 
financeira, agir como se 
instituição financeira fosse, 
corrupção ativa, corrupção 
passiva, falsidade 
ideológica e falsificação de 
documento público. 

Reclamações da 
Operação Lava-jato 

PGR envia 15 
manifestações acerca das 
investigações ocorridas 
no âmbito da Operação 
Lava-jato. Todas são pela 
improcedência e afirma que 
todos os atos praticados 
pelo juízo do primeiro 
grau são válidos. Diz ser 
favorável à manutenção 
das prisões decretadas.

Em defesa da 
autonomia financeira 
do MP/AL
A ADI 5137 questiona o 
art. 12 da Lei 7.579/2014, 
Lei Orçamentária Anual de 
Alagoas. O dispositivo reduz a 
verba de custeio do Ministério 
Público Estadual, sendo 
aprovado após investigação 
iniciada contra vereadores 
da Assembleia Legislativa 
de Alagoas, suspeitos de 
malversação de dinheiro 
público.

AP 470: MPF 
acompanha 
julgamento do pedido 
de extradição de 
Pizzolato 

Os Procuradores 
Regionais da República 
Eduardo Pelella e Vladimir 
Aras são designados para 
acompanhar o julgamento 
do processo na Corte de 
Apelação de Bolonha, na 
Itália.

Copa do Mundo: 
criado Gabinete de 
Crise para atuar 
durante mundial no 
Brasil

Integraram o grupo: 
o PGR, um membro do 
CNMP, procuradores-
gerais de Justiça do 
MPDFT, MPM e dos MPs 
nos Estados que sediaram 
jogos da Copa do Mundo 
de 2014. 

2014

continuação 
de março

Gráfico 2.2
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Lei da Anistia não 
pode impedir as 
investigações de 
crimes de lesa-
humanidade

Em parecer na ADPF 
350, Janot defendeu que 
a Justiça rejeite qualquer 
interpretação da Lei da 
Anistia que enseja extinção 
de punibilidade de crimes 
de lesa-humanidade ou a 
ele conexos, cometidos por 
agentes públicos (civis ou 
militares), no exercício da 
função ou fora dela.

Revisão da Súmula 
Vinculante 24 do STF

Parecer enviado ao STF 
solicita a revisão dos efeitos 
da Súmula Vinculante 24 
sobre crimes tributários. 
O entendimento atual do 
STF determina que a esfera 
administrativa deve ser 
exaurida para que haja 
lançamento defi nitivo de 
tributo e, portanto, possível 
confi guração de crime. 
Para o PGR, o conteúdo da 
súmula traz insuperáveis 
problemas sistêmicos, 
vinculando o Judiciário à 
administração e reduzindo 
a arrecadação tributária.

julho

MPF cria Câmaras 
para coordenar 
atuação no sistema 
prisional e no 
combate à corrupção

Foi criada a 7ª Câmara 
de Coordenação e Revisão 
para tratar do sistema 
prisional e do controle 
externo da atividade policial 
e redefi nida a temática da 
5ª Câmara, que passou 
a tratar do combate à 
corrupção, unindo os feitos 
relativos à improbidade 
administrativa e aos crimes 
contra a administração 
pública.

Estratégia de 
investigação em 
Mato Grosso

O trabalho do MPF 
é realizado de forma 
compartilhada e sob 
a coordenação do 
Procurador-Geral da 
República. Pedido de 
sigilo feito ao STF é uma 
estratégia de proteção dos 
dados e dos investigados.

Novo cálculo para 
lucro de bancos com 
planos econômicos

Pelos novos cálculos 
realizados pela PGR, a 
margem bruta obtida pelas 
instituições fi nanceiras 
nas operações de faixa 
livre da poupança foi de 
aproximadamente R$ 
21,87 bilhões no período 
entre junho de 1987 e 
setembro de 2008.

Para PGR, homofobia 
pode ser considerada 
crime de racismo

Na ausência de lei 
específi ca, o Procurador-
Geral da República enviou 
ao STF manifestação 
favorável ao efeito de se 
considerar homofobia e 
transfobia como crime 
de racismo e determinar 
a aplicação do art. 20 da 
Lei 7.716/1989, até que o 
Congresso Nacional edite 
legislação específi ca.

PGR alcança metas 
de redução de acervos 
defi nidas em abril
Restam apenas 0,3% dos 
processos com entrada 
anterior a 2013. Dos 
que chegaram em 2013, 
faltam apenas 7,9%. 
Objetivo é trabalhar, 
no segundo semestre, 
somente com processos 
com entrada em 2014.

Entendimento sobre 
aplicação da Lei da 
Ficha Limpa

Imperou a tese do 
PGR no Tribunal Superior 
Eleitoral, no julgamento 
sobre o registro de 
candidatura ao governo 
do Distrito Federal, de que 
fatos supervenientes ao 
pedido de registro podem 
levar ao indeferimento do 
pedido, por incidência da 
inelegibilidade descrita no 
artigo 1º, inciso I, alínea L, 
da Lei Complementar 64, 
alterada pela Lei da Ficha 
Limpa (135/2010).

Acervo processual

0              400              800

Ano de 
entrada:
anterior 
a 2013

set./13 abr./14 jul./14

78

268

54

1

458

682
Ano de 

entrada:
2013

Gráfi co 2.2

Gráfi co 2.3
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MPF no 
combate à 
corrupção
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O MPF tem investido 
esforços no combate à 
corrupção com o planejamento 
da criação de Núcleos de 
Combate à Corrupção nas 
27 unidades federativas 
para investigar crimes 
como peculato, tráfico de 
influência, corrupção ativa 
e passiva, violação ao sigilo 
funcional, emprego irregular 
de verbas públicas e crimes de 
responsabilidade. 

A iniciativa pretende 
aperfeiçoar o combate à 
criminalidade e à corrupção – 
objetivo estratégico do MPF. 

No período de 17 de 
setembro de 2013 a 7 de 
agosto de 2014, foram 
registradas 75% de decisões 
judiciais favoráveis do Poder 
Judiciário ao MPF nas ações 
de improbidade.

A tabela ao lado apresenta 
a variação percentual de 
denúncias no período de 
setembro/13 a junho/14 
comparado a setembro/12 a 
junho/13. Figura 2.1

Variação no número total 
de denúncias do período 

de set./13 a jun./14 
em comparação 

a set./12 a jun./13

0,4% a 36,6%

36,7% ou superior

-36,5% a -18,3%

Inferior a -36,5%

-18,3% a 0,3%

Fonte: Secretaria Jurídica e de 
Documentação/Sejud – Sistema de 
Informações Gerenciais (SIG)
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MPF no 
controle 
externo da 
atividade 
policial

Em junho de 2014, o MPF 
lançou uma nova ferramenta 
para monitorar o controle 
externo da atividade policial. A 
ferramenta apresentou dados da 
1ª Inspeção Anual Sincronizada 
de Controle Externo da Atividade 
Policial, realizada em junho de 
2013 para avaliar a seletividade, 
a efi ciência e a efetividade da 
investigação da Polícia Federal. 
O trabalho identifi cou alguns 
pontos relevantes sobre o 
trâmite dos inquéritos:
l MPF é o maior demandante, 

seja em números absolutos, seja 
por grupos temáticos de crimes; 
l 60% dos inquéritos são 

instaurados em até dois anos da 
data do fato; 
l 14,8% de crimes contra 

as fi nanças públicas – má 
gestão praticada por prefeitos e 
vereadores – são instaurados em 
até dois anos da data do fato.

Na 1ª Inspeção Sincronizada 
de Controle Externo da 
Atividade Policial, houve uma 
amostra de 9.438 inquéritos 
policiais, representando, 
aproximadamente, 47% do total 
de inquéritos que tramitaram 
no MPF, no período de 3 a 7 de 
junho de 2013. O gráfi co ao lado 
demonstra o quantitativo por 
Região Geográfi ca dos quatro 
mais frequentes tipos de crimes 
existentes na amostra analisada, 
bem como o percentual de 
requisição de instauração do 
inquérito por parte do MPF.

Gráfi co 2.4

Região Norte

Crime
Estelionato Majorado
Crimes contra a fl ora
Falsifi cação de documento público
Contrabando ou descaminho

Total
237
129
72
58

Instauração MPF
 30,4%
 49,6%
 38,9%
 17,2%

Região Nordeste

Crime
Estelionato Majorado
Crimes de Responsabilidade
Crimes contra a fl ora
Crimes contra a ordem tributária

Total
416
167
65
63

Instauração MPF
 42,5%
 87,4%
 93,8%
 87,3%

Região Centro-Oeste

Crime
Estelionato Majorado
Contrabando ou Descaminho
Crimes da Lei das licitações
Crimes de Responsabilidade

Total
149
78
31
24

Instauração MPF
 63,1%
 55,1%
 64,5%
 95,8%

Região Sudeste

Crime
Estelionato Majorado
Contrabando ou descaminho
Crimes contra a ordem tributária
Moeda falsa/Assimilados

Total
616
290
172
68

Instauração MPF
 51,8%
 36,6%
 80,8%
 4,4%

Região Sul

Crime
Estelionato Majorado
Contrabando ou descaminho
Crimes contra a ordem tributária
Crimes contra o SFN

Total
300
278
62
35

Instauração MPF
 67,0%
 50,7%
 95,2%
 28,6%
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MPF na 
defesa 

do meio 
ambiente

O trabalho do MPF para proteger o meio ambiente 
apresenta desafi os na atuação extrajudicial e 
judicial. Na atuação judicial, o MPF obteve sucesso, 
em casos de repercussão, em Santa Catarina e no 
Rio de Janeiro. Na atuação extrajudicial, o trabalho 
do MPF abrangeu diversas audiências e consultas 
públicas, congressos e parcerias com outros órgãos, 
fomentando a prevenção e a elevação do grau 
de transparência de informações ambientais da 
administração pública. 

Destaques da atuação judicial - Por meio 
de Ação Civil Pública (ACP), o MPF promoveu a 
recuperação de grande parcela do passivo da região 
carbonífera de Santa Catarina, que sofreu, durante 
mais de um século, exploração desordenada do carvão 
mineral, sem qualquer preocupação ambiental. Em 
outra ACP, conseguiu que o lixo das usinas de Angra 
seja armazenado em local adequado, resultando em 
solução defi nitiva para o armazenamento de resíduos 
das usinas nucleares.

Apresentamos ao lado o percentual de sentenças 
favoráveis ao MPF no tema do meio ambiente, de 
setembro de 2013 a julho de 2014.

Destaque da atuação extrajudicial – Em junho, 
o MPF conseguiu ainda que o Ministério da Pesca e da 
Aquicultura editasse decreto de moratória da pesca da 
piracatinga, que vigorará a partir de janeiro de 2015. 
Com isso, pretende-se reduzir a matança do boto-rosa 
e de jacarés na região amazônica. 

No mesmo mês, teve destaque a atuação do MPF 
para que cerca de 112 mil propriedades rurais no 
Pará fossem regularizadas, em esforço conjunto entre 
o poder público e a iniciativa privada. O resultado do 
trabalho do MPF, na região amazônica, na promoção 
da sustentabilidade na pecuária e no combate ao 
desmatamento ilegal ganhou notoriedade por meio de 
reportagens da agência de notícias norte-americana 
InsideClimate News, vencedora do prêmio Pulitzer, no 
ano passado.

Em julho de 2014, o Ministério do Meio Ambiente 
acatou proposta do MPF que aperfeiçoa o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), permitindo a melhoria da 
fi scalização das áreas rurais, terras indígenas e áreas 
de conservação. 

Outro trabalho de repercussão é a defi nição 
da estratégia de atuação nacional em defesa das 
unidades de conservação (UCs), que resultou na 
instauração de 28 procedimentos preparatórios.

Para conservar a Lagoa da Turfeira, situada no pólo 
industrial do município fl uminense, o trabalho conjunto 
do MPF e do MP do Estado do Rio de Janeiro propiciou 
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)  
com Instituto Estadual do Ambiente, Companhia de 
Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro 
e fábrica de automóveis Nissan do Brasil. Tal medida 
visa acelerar o processo de conservação e reduzir os 
riscos à degradação de espécies animais e vegetais.

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro 

Percentual de sentenças favoráveis 
ao MPF no tema meio ambiente 

100%

66,67%

77,78%

50%

63,04%

71,43%

76,79%

Não houve sentença no período

Não houve sentença no período

71,43%

55,56%

90%

84,81%

79,41%

UNIDADES

87,50%

90,48%

77,78%

100%

100%

89,80%

60%

90%

81,01%

82,35%

100%

92,86%

74,42%
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Favorabilidade ao MPF em sentenças 
judiciais no tema meio ambiente.

Não houve sentença no período

50% a 60%

61% a 70%

71% a 80%

81% a 90%

91% a 100%

RS

Tabela 2.1
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MPF na 
atuação 
das eleições 
gerais 
de 2014

A Função Eleitoral do MPF é 
uma das mais importantes na 
defesa do Estado Democrático 
de Direito. Para fortalecê-la, em 
agosto de 2014, o Procurador-
Geral da República aprovou a 
primeira regulamentação relativa 
ao Procedimento Preparatório 
Eleitoral (PPE), que institui modelo 
de procedimento administrativo 
para a condução de apurações de 
ilícitos cíveis eleitorais. 

O PPE de� ne o prazo de duração 
para propositura de medidas 
cabíveis em relação às infrações 
eleitorais de natureza não criminal 
e as autoridades responsáveis pela 
homologação do arquivamento 
dos procedimentos. O objetivo é 
dar transparência aos trâmites 
decorrentes da função eleitoral do 
Ministério Público do Brasil. 

Em dezembro de 2013, houve a 
reestruturação das Procuradorias 
Regionais Eleitorais (PREs) de 
maneira a garantir uma estrutura 
mínima a cada uma delas, 
principalmente para aquelas 
localizadas nos maiores colégios 

eleitorais do país. 
O Procurador-Geral da República 

autorizou ainda os Procuradores 
Regionais Eleitorais nos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Pernambuco, Ceará, Pará, 
Santa Catarina, Maranhão e Goiás 
a atuarem exclusivamente em 
matéria eleitoral desde 5 de abril 
até a diplomação dos eleitos. 

Já no caso dos procuradores 
que exercem a função eleitoral no 
Distrito Federal, Paraíba, Espírito 
Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Mato Grosso, Amazonas, Alagoas, 
Mato Grosso do Sul, Sergipe, 
Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá 
e Roraima, o período começou a 
contar em 5 de maio.

A modernização de ferramentas 
e métodos de trabalho da Função 
Eleitoral  resultou na impugnação 
de 4.115 candidatos em todo 
o Brasil, por irregularidades nos 
pedidos de registro nas eleições de 
2014. São Paulo foi o campeão em 
número de impugnações: foram 
2.058 candidatos, seguido de 

Minas Gerais, com 1.308. Dentre 
os fundamentos estão a Lei da 
Ficha Limpa e condições como a 
ausência de quitação eleitoral, a 
ausência de certidões criminais e a 
falta de desincompatibilização.

Dos 4.115 candidatos 
impugnados, 497 foram de ações 
decorrentes da Lei da Ficha 
Limpa. A rejeição das contas do 
candidato teve maior incidência, 
totalizando 254 impugnações 
referentes à alínea “g” do inciso I 
do artigo 1º da Lei Complementar 
nº 135/2010. A alínea “e”, que 
se refere aos condenados com 
decisão transitada em julgado 
ou por órgão judicial colegiado, 
registrou 59 impugnações. Em 
terceiro lugar, aparece a alínea 
“l”, que trata dos condenados 
por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe 
lesão ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, motivo de 
37 impugnações. 

A seguir, os dados referentes 
às impugnações por estado e às 
decorrentes da Lei da Ficha Limpa.
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MPF na 
atuação 

das eleições 
gerais 

de 2014

Em abril, foi realizada a 
Reunião de Trabalho dos 
Procuradores Regionais Eleitorais 
de todo o Brasil. Na ocasião, 
foram defi nidos como pilares de 
atuação do MPF, nas eleições de 
2014: a garantia de liberdade, 
o equilíbrio e a segurança, 
principalmente jurídica, utilizando 
a transparência e o diálogo.

Tais diretrizes foram 
apresentadas durante a 

Audiência Pública “Atuação do 
MPF nas Eleições de 2014”, 
realizada em 10 de abril. Todos 
os partidos políticos foram 
convidados a participar do 
debate, iniciativa pioneira com 
vistas a ampliar a transparência 
e o diálogo com a sociedade e as 
instituições. Segundo o PGR, a 
atuação do MPF na fi scalização 
eleitoral buscará garantir a 
lisura do processo, tendo como 

protagonistas o candidato e o 
eleitor.

Como Procurador-Geral 
Eleitoral, o PGR também tem 
buscado a redução do acervo das 
ações relativas à matéria eleitoral. 
Em setembro de 2013, havia 
1.471 processos remanescentes 
na Procuradoria-Geral Eleitoral; 
em julho de 2014, foram 
registrados 738 – signifi cando 
uma redução de 50,2%. 

A seguir é possível verifi car a redução do estoque de processos por ano de instauração.A seguir é possível verifi car a redução do estoque de processos por ano de instauração.
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Desafi os 
do MPF nas 
eleições 
gerais 2014

Após a avaliação desses 
resultados e dos desafi os das 
eleições gerais de 2014, será 
avaliada a necessidade de novo 
desenho organizacional para o 
fortalecimento da proteção do 
regime democrático. A seguir, é 
possível verifi car o cenário das 
eleições 2014 que refl etem os 
desafi os da função eleitoral do 
Ministério Público Federal.

R$40,1bi

17.871

135,6 milhões

Evolução das despesas no MPFEleição
2010

Evolução das despesas no MPFEvolução das despesas no MPF

R$67,9bi

Eleição
2014

23.191
+29,8%

142,5 milhões

+69,6%

+5,1%

Fonte: Repositório de dados eleitorais / TSE

Eleitorado

Eleitorado

Candidatos
(deferidos, deferidos com 

recurso, aguardando 
julgamento)

Candidatos
(deferidos, deferidos 

com recurso)

Despesa máxima 
declarada

Despesa máxima 
declarada

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais>. Acesso em: 7/8/2014

Gráfi co 2.8
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Regimento 
interno do 

Gabinete 
do PGR

Uma norma inédita no MPF
Em agosto de 2014, foi aprovado o Regimento 

Interno do Gabinete do Procurador-Geral da 
República. O documento, inédito na história do 
Ministério Público Federal, dispõe de forma clara 
e objetiva sobre a organização, as atribuições 
e o funcionamento das diversas áreas que 
integram o gabinete. É mais um avanço para a 
profi ssionalização do Ministério Público, pois traz 
autocontrole, segurança jurisdicional e dá mais 
transparência à atividade do Procurador-Geral da 
República.

O regimento preenche ainda lacunas normativas 
sobre questões peculiares à atuação do 
Procurador-Geral da República e pode servir de 
referência para a atuação do próprio Ministério 
Público do Brasil.

Pela primeira vez, uma norma define os 
procedimentos extrajudiciais que tramitam no 
Gabinete do PGR, bem como os prazos para sua 
conclusão. 

Procedimentos extrajudiciais 
do Gabinete do PGR

Notícia de fato

Notícia de fato de instância diversa

Procedimento preparatório

Procedimento investigatório criminal

Inquérito civil

Procedimento administrativo

Procedimento preparatório de incidente de deslocamento de competência

Procedimento preparatório eleitoral

Procedimento de cooperação internacional

Carta de ordem do Ministério Público

Tabela 2.2
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Organograma  
do Gabinete  
do PGR

Gráfico 2.9
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Novo modelo  
de organização  
do MPF

Aprovado em abril de 2014, 
o novo modelo de organização 
e atuação do MPF, decorrente 
da reorganização das Câmaras 
de Coordenação e Revisão 
(CCRs), fortalece o processo de 
modernização iniciado em 2010 
e alinha-se ao Planejamento 
Estratégico rumo ao MPF 2020 
por meio do avanço no modelo 
de gestão que foca no resultado 
para a sociedade. 

As CCRs do MPF 
representam a menor 
unidade de natureza 
colegiada, competindo-
lhes as atividades 
de coordenação, 
integração e revisão do 
exercício funcional na 
instituição.

Para a atual gestão, 
a reestrutura das 
Câmaras mostra a 
ênfase de atuação 
do MPF nas áreas de 
combate à corrupção, 
controle externo da 
atividade policial e 
sistema penitenciário 
brasileiro. 

A nova composição das CCRs 
é fruto do anseio da sociedade 
e busca fortalecer o Estado 
Democrático de Direito, além 
de combater a sobreposição 
e não balanceamento nas 
atribuições das Câmaras. Em 
2013, realizou-se uma pesquisa 
pelo Núcleo de Pesquisas da 
Universidade Federal Fluminense 
(DataUFF) que apontou o 
combate à corrupção como o 

principal enfrentamento a ser 
feito pelo MPF, com 70,7% de 
aprovação pelos entrevistados. 
Dessa forma, a 5ª CCR passou 
a atuar nas temáticas de 
corrupção, tanto na área cível 
como na criminal. Já a 7ª CCR 
dedica-se exclusivamente ao 
controle externo da atividade 
policial e sistema prisional, 
atendendo também aos anseios 
da sociedade.

1ª CCR Constitucional e Infraconstitucional

2ª CCR

3ª CCR

4ª CCR

5ª CCR

6ª CCR

Criminal e Controle Externo  
da Atividade Policial

Consumidor e Ordem Econômica

Meio Ambiente e  
Patrimônio Cultural

Patrimônio Público e Social

Populações Indígenas e  
Comunidades Tradicionais

1ª CCR Direitos Sociais e Atos 
Administrativos

2ª CCR

3ª CCR

4ª CCR

5ª CCR

6ª

7ª

CCR

CCR

 Criminal

Consumidor e Ordem Econômica

Meio Ambiente e  
Patrimônio Cultural

Combate à Corrupção

Populações Indígenas e  
Comunidades Tradicionais

Controle Externo da Atividade  
Policial e Sistema Prisional

Tabela 3.1

Resolução CSMPF Nº 119, de 4 de outubro de 2011 Resolução CSMPF Nº 148, de 1º de abril de 2014

Comparativo com a nova estrutura das CCRs aprovada pelo CSMPF
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Estatísticas de 
atuação do MPF

Obs.:
Dados relativos 

à antiga composição 
das Câmaras. 

O funcionamento 
da nova composição 

iniciou em junho 
de 2014.

Tabela 3.2Tabela 3.2

Dados relativos ao período de set./2013 a jul./2014

 1.359,4 123,6

 1.349,6 122,7

 2.441,8 222

 2.166,29 196,9

 1.404,4 127,7

 2.496,4 226,9

 149,8 13,6

 10,1 0,9

 25,4 2,3

794

214

Membros
Processos 

por membro 
no período

Manifestações 
por membro 
no período 

Feitos 
extrajudiciais 
por membro 
no período 

Processos 
por 

mês/membro 

Manifestações
por 

mês/membro 

Feitos 
extrajudiciais

por 
mês/membro 

74

PRs/PRMs

PRRs

UNIDADES

PGR

Fonte: Secretaria Jurídica e de Documentação/Sejud

Distribuição da atuação por área temática (Judicial - manifestações entre set./2013 e jul./2014)

48,6%

0,1%

1%

1,2%

5,6%

8%

35,4% 1ª CCR - Constitucional e Infraconstitucional

Fonte: Secretaria Jurídica e de Documentação - Sistema de Informações Gerenciais/SIG

2ª CCR - Criminal e Controle Externo da Atividade Policial

3ª CCR - Consumidor e Ordem Econômica

4ª CCR - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

5ª CCR - Patrimônio Público e Social

6ª CCR - Índios e Minorias

PFDC - Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

Distribuição da atuação por área temática (Extrajudicial - feitos instaurados entre set./2013 e jul./2014)

64,9%

1,3%

2,6%

3,8%

16%

8,5%

3% 1ª CCR - Constitucional e Infraconstitucional

Fonte: Secretaria Jurídica e de Documentação - Sistema de Informações Gerenciais/SIG

2ª CCR - Criminal e Controle Externo da Atividade Policial

3ª CCR - Consumidor e Ordem Econômica

4ª CCR - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

5ª CCR - Patrimônio Público e Social

6ª CCR - Índios e Minorias

PFDC - Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

Gráfi co 3.1

Gráfi co 3.2
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Diálogo 
com Poder 
Executivo, 
Legislativo 
e Judiciário

No intuito de intensifi car o diálogo, o MPF tem realizado audiências e reuniões com os três poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Desde sua posse até julho de 2014, o Procurador-Geral da República recebeu 110 
autoridades. 

Além disso, pelo menos uma vez por semana, o MPF está presente no Congresso Nacional participando das 
discussões de temas importantes para a sociedade. A média é 5,1 visitas por mês ao Congresso Nacional. 

7

28

75

DEPUTADOS FEDERAIS

SENADORES

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

PO
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R 
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O
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R 
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UT
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O
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DE
R 

JU
DI

CI
ÁR

IO

51

22

3

3

28

2

1

110
TOTAL DE 

AUDIÊNCIAS COM 
AUTORIDADES

51
Total de audiências 

no Congressso 
Nacional

41
Total de membros  

envolvidos

set./13  out./13  nov./13  dez./13  mar./14  abr./14  mai./14  jun./14

10

8

6

4

2

0

Média 
de 5,1 

por mês

3 SF
1 CD

4 SF
4 CD

4 SF
6 CD

SF - Senado Federal
CD - Câmara dos Deputados

Recesso
jan./fev.

1 SF
2 CD

2 SF
1 CD

2 SF
4 CD

3 SF
6 CD

1 SF
7 CD

4

8

10

3 3

6

9

8

1 - Procurador-Geral da República
12 - Subprocurador-Geral da República
11 - Procurador Regional da República
14 - Procurador da República
3 - Promotor de Justiça

PODER EXECUTIVO

MINISTROS DO STJ

MINISTROS DO TST

MINISTRO DO STF

Gráfi co 4.1

Gráfi co 4.2
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Participação 
do MPF em 
debates no 
Congresso 

Nacional
l Setor leiteiro
l Uso de agrotóxicos
l Perícias médicas 

do INSS
l Serviços de 

telecomunicações
l Contaminação 

por chumbo 
l Portadores de 

mieloma múltiplo
l Povos tribais
l Povos indígenas
l Espionagem
l Marketing multinível
l Meio ambiente
l Economia

l Adolescentes 
infratores
l Educação
l Fiscalização pública
l Sistema Eletrônico de 

Licitação
l Marketing multinível
l Suplementos 

alimentares
l Tráfi co de pessoas
l Discriminação contra 

a mulher
l Lei de Execuções 

Penais
l Manifestações 

públicas

l Improbidade 
administrativa
l Família
l Lei Antifumo Nacional

setembro outubro novembro dezembro

4 8 10 3

2013

Avanços no Legislativo em 2013

Sancionados

Alteração de 
localidades de 
unidades do MPF
26/12/2013 - 
Aprovação da Lei 
nº 12.930/2013, 
que fl exibiliza a 
localização para 
instalação de 
nove unidades do 
MPF, conforme 
o Planejamento 
Estratégico 
Institucional (PEI).

Criação de cargos 
de membros do 
MPF
26/12/2013 - 
Aprovação da Lei nº 
12.931/2013, que 
cria 12 cargos de 
Subprocurador-Geral 
da República do 
MPF, seis cargos de 
Procurador Regional 
da República, 
660 cargos de 
Procuradores da 
República e 750 
cargos em comissão. 
Esses novos 
cargos garantirão a 
expansão do MPF, 
alinhada ao PEI. 

Figura 4.1

Tabela 4.1
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l Marketing multinível
l Combate à corrupção
l Desaparecimento

l A violência contra 
os profi ssionais

  da comunicação
l Telefonia celular
l Lei da Anistia
l Propaganda
l Terras indígenas
l Contaminação 

por chumbo

l Mobilidade urbana
l Proteção ao 

consumidor
l Tratamento de câncer 

no SUS
l Preservação da 

cultura do povo cigano
l Recuperação de 

ativos 
l Justiça do Trabalho
l Código Penal 

Brasileiro
l Projeto Jari - 

produção de celulose
l Processo de adoção

l Convenção 169 
da OIT: os direitos 
fundamentais dos 
povos indígenas e 
tribais
l Violência e 

criminalidade
l Direitos humanos
l Prestação de contas 

do MPF na proteção 
dos direitos do 
cidadão
l Biocombustíveis
l Reposição salarial
l Demarcação de terras 

indígenas
l Pós-graduação

março abril maio junho

3 6 9 8

2014

Participação 
do MPF em 
debates no 
Congresso 
Nacional

Avanços no Legislativo em 2014

Sancionado Para sanção Encaminhados ao Congresso

Lei que retribui 
o trabalho 
cumulativo dos 
membros do MPF
26/8/2014 – 
Aprovação da Lei nº 
13.024/2014, que 
institui a gratifi cação 
por exercício 
cumulativo de ofícios 
dos membros do 
MPU. 

Reestruturação 
das carreiras de
servidores do MPU 
e CNMP
29/8/2014 -
O PGR enviou 
à Câmara dos 
Deputados o Projeto 
de Lei 7.919/2014, 
que reestrutura 
as carreiras de 
servidores e reajusta 
as tabelas de 
vencimento.

Criação de cargos 
efetivos e em 
comissão no 
quadro de Pessoal 
do CNMP
29/8/2014 -
O PGR enviou 
à Câmara dos 
Deputados o Projeto 
de Lei 7.921/2014, 
que cria 120 cargos 
efetivos, 57 cargos 
em comissão 
e 26 funções 
comissionadas.

Reajuste do 
subsídio do 
Procurador-Geral 
da República
29/8/2014 -
O PGR enviou 
à Câmara dos 
Deputados o Projeto 
de Lei 7.918/2014, 
que reajusta o 
subsídio mensal dos 
membros do MPU.

Aprovação, pelo 
Senado, do PLC 
que cria cargos 
para a Escola 
Superior do MPU 
(ESMPU) 2/9/2014 
- Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 
123 dispõe sobre 
a criação de seis 
cargos efetivos na 
carreira de analista 
e de 117 na de 
técnico do MPU, 
totalizando 203 
cargos. Além disso, 
prevê a criação 
de 36 cargos 
em comissão 
e 47 funções 
comissionadas. 

Figura 4.1

Tabela 4.2
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Diálogo com 
a imprensa

A promoção da transparência 
passa necessariamente pela 
ampliação do diálogo com a 
imprensa. Nesse sentido, foram 
realizadas ações específicas 
de aproximação e divulgação 
de informações institucionais 
perante os mais importantes 
veículos de comunicação e 
jornalistas do país. 

Já foram realizados três 
eventos “Café com o PGR”, 
além de um workshop para 
capacitação em matéria 
eleitoral voltado a jornalistas. 

Estiveram presentes nesses 
encontros profissionais da TV 
Globo, TV Record, SBT, Agência 
Brasil, Agência Radioweb, 
Band, Bandnews, Carta Capital, 
CBN, Congresso em Foco, 
Consultor Jurídico, Correio 
Braziliense, EBC, O Estado de 
S. Paulo, Folha de S. Paulo, G1, 
Globonews, Interesse Público, 
Istoé, Jornal de Brasília, O 
Globo, Rádio Nacional, Record, 
Rede Record, Rede TV, Tupi, 
TV Bandeirantes, TV CNT, UOL, 
Valor Econômico e Veja. 

Café com o PGR: 
encontro que reúne 

jornalistas de veículos 
nacionais, com sede 

ou fi lial em Brasília 
e objetiva manter 

diálogo constante com 
a imprensa sobre a 

atuação institucional, 
bem como promover 

a transparência da 
instituição.

MPF nas Eleições: 
workshop para 
capacitação de 

jornalistas sobre o 
papel do Ministério 
Público Federal nas 

eleições de 2014.

0  5  10  15  20  25  30  35  40

1º Café com o PGR
(11/11/2013)

2º Café com o PGR
(18/12/2013)

3º Café com o PGR
(18/7/2014)

MPF nas Eleições
(3/6/2014)

17

17

17

25

28

21

23

30

15

40

37

28

Jornalistas/ Veículos convidados

Repórteres presentes

Veículos presentes

Gráfi co 4.3
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Diálogo com 
a população

A ampliação do diálogo 
com o cidadão também tem 
ocorrido por meio de audiências 
públicas. De setembro de 2013 
a julho de 2014, o MPF realizou 
107 audiências públicas para 
auxiliar nos procedimentos 
sob sua responsabilidade e 
na identifi cação das diversas 
demandas sociais. Uma média de 
10 audiências públicas por mês. 

As audiências públicas são 

encontros realizados na forma de 
reuniões organizadas, abertas a 
qualquer cidadão, para discussão 
de situações das quais decorra 
ou possa decorrer lesão a 
interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. 

Entre os temas mais 
discutidos com a população, está 
a educação básica decorrente 
das atividades do Projeto 
Ministério Público pela Educação 

(MPEduc). Além dessa temática, 
esteve em pauta: a pensão 
para portadores de hanseníase 
submetidos a isolamento 
compulsório, matança dos botos 
no Amazonas, regularização 
ambiental, reforma agrária, 
terras indígenas, unidades de 
conservação ambiental, políticas 
públicas para a comunidade 
cigana, saúde pública e 
segurança pública. 

0  2  4  6  8  10  12  
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107
Total de audiências 
públicas no período

11

9

4

2
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1
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Gráfi co 4.4
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Publicações 
voltadas 

ao cidadão
A cartilha apresenta, de forma 
clara, objetiva e transparente, 
a legislação eleitoral, as 
irregularidades mais frequentes, o 
funcionamento da Justiça Eleitoral 
e a forma de atuação do MPF.

A publicação aborda o combate 
à corrupção e à improbidade, 
introduzindo o tema na educação 
dos jovens. 

A cartilha apresenta formas 
de combate à escravidão 
contemporânea, que se 
caracteriza pela exploração de 
mão de obra que não se dá 
unicamente pela privação de 
liberdade.

A cartilha contempla o cenário 
atual dos direitos da pessoa com 
defi ciência no Brasil, oferecendo 
propostas para uma atuação 
coordenada dos Procuradores 
dos Direitos do Cidadão na 
defesa das garantias desse grupo 
populacional.

A publicação apresenta 
mecanismos de combate ao 
tráfi co de pessoas a fi m de 
fortalecer cada vez mais a rede 
de enfrentamento a esse crime, 
que exige a união, cooperação 
e colaboração de todos para um 
combate efetivo. 

Por dentro das Eleições 2014 – 
calendário, regras e atuação 

do MPF

Combate à Corrupção 
e Improbidade

Enfrentamento ao 
Trabalho Escravo

Inclusão da Pessoa 
com Defi ciência

Tráfi co de Pessoas: Conhecer 
para se proteger

Figura 4.2
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MANUAL DE 
REDAÇãO E 
PADRONIzAÇãO 
DE ATOS OFICIAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Esse guia busca desenvolver 
uma estratégia que seja efi caz 
na luta contra o crime organizado 
transnacional e se apresenta 
como um documento de consulta 
útil e, ao mesmo tempo, fácil de 
manusear, que permita, de forma 
prática, otimizar o trabalho do 
MP na luta contra esse tipo de 
delinquência. 

O fôlder apresenta informações 
sobre os direitos dos tripulantes 
brasileiros. A publicação foi 
utilizada em operação realizada 
no Porto de Santos para 
averiguar denúncias de parentes 
e tripulantes de navios cruzeiros 
acerca da submissão a jornadas 
exaustivas, maus-tratos e 
assédio moral.  

O manual tem como objetivo 
uniformizar e simplifi car o 
processo de elaboração de 
atos ofi ciais, modernizando e 
agilizando a comunicação no 
âmbito da instituição.

A cartilha mostra como funciona 
a Convenção de Nova York sobre 
alimentos no exterior, além 
do resumo da tramitação dos 
pedidos ativos de cooperação.

Guia de Boas Práticas – Luta 
contra o Tráfi co de Drogas

Direitos dos Tripulantes 
Brasileiros 

Redação e Padronização 
de Atos Ofi ciais do MPF

Convenção de Nova York – 
Sobre a Prestação de 

Alimentos no Estrangeiro 

Publicações 
voltadas 
ao cidadão

Figura 4.2
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Campanhas 
publicitárias 

voltadas 
ao cidadão

Lançada em 28 de janeiro, a 
campanha tem como objetivo 
conscientizar a sociedade sobre 
a ocorrência da escravidão 
contemporânea, alertando-a 
que se trata de um crime de 
competência federal e que o MPF 
atua para combatê-lo. Para isso, 
a campanha procura esclarecer, 
em linguagem simples e acessível, 
como o trabalho escravo se 
caracteriza nos dias atuais.
http://trabalhoescravo.mpf.mp.br

Realizada em 8 de abril, a 
campanha lançou o projeto 
Ministério Público pela Educação 
(MPEduc) em Brasília. O projeto é 
fruto de uma parceria entre o MPF 
e o MP dos estados com o objetivo 
de defender o direito à educação 
básica de qualidade. O MPEduc 
pretende envolver a comunidade e 
mostrar que a educação abrange a 
sociedade como um todo. 
http://mpeduc.mp.br

O Trabalho Escravo pode estar 
bem perto de você!

Lançamento Nacional 
MPEDUC

O MPF lançou, em 8 de agosto, 
uma campanha publicitária para 
chamar atenção da sociedade 
sobre as regras do processo 
eleitoral. Com a campanha, o 
MPF quer manter a isonomia, 
a igualdade e o equilíbrio da 
disputa. Isso é fundamental para 
que se preserve o direito de 
escolha de cada um e o respeito 
à vontade da maioria.
http://eleitoral.mpf.mp.br

Disputa desigual 
não é legal

Figura 4.3
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Instituição 
da política de 
comunicação 
social do MPF

Com o objetivo de fortalecer 
a imagem institucional e 
reforçar as diretrizes de diálogo 
e transparência na Instituição, 
o PGR instituiu, em dezembro 
de 2013, a primeira Política de 
Comunicação do MPF. Com esse 
instrumento, é possível aperfeiçoar 
a comunicação da instituição com 
seus três públicos prioritários: 
interno, sociedade e imprensa.

As diretrizes estabelecidas pela 
Política de Comunicação buscam, 

Diretrizes estabelecidas pela 
Política de Comunicação

Respeito aos direitos fundamentais

Impessoalidade

Verdade

Transparência

Unidade

Visão estratégica

Sustentabilidade 

Economicidade

Acessibilidade 

Simplicidade

Educação

Integração

Diversidade regional

principalmente, dar transparência 
à atuação do MPF de maneira 
proativa. São 13 os princípios 
que norteiam as atividades de 
comunicação (ver tabela abaixo).

O documento estabelece as 
orientações para a comunicação 
com o público interno. Essas 
ações devem favorecer o fluxo 
de informação, com objetivo 
de promover a sinergia e 
a integração de membros, 
servidores, estagiários, 

prestadores de serviço e 
adolescentes aprendizes, 
buscando o comprometimento 
de todos com o trabalho da 
Instituição. 

Na comunicação com o 
público externo, a política 
estabelece como diretriz a 
transparência. A área deve 
divulgar a atuação do MPF e 
garantir que as informações 
tenham grande alcance, efeito 
paradigmático ou caráter 
pedagógico.

Segundo a política, é 
responsabilidade de todos que 
trabalham no MPF zelar pela 
boa imagem da Instituição e 
cuidar para que os processos 
de comunicação social se 
realizem adequadamente aos 
objetivos institucionais.

A Política de Comunicação 
do MPF é complementada 
pelos Manuais de Redação em 
Comunicação Social, Manual 
de Redes Sociais, Manual 
de Identidade Visual e Guia 
para o Relacionamento com a 
Imprensa.

Tabela 4.3
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Cooperações  
e acordos  

do MPF

setembro fevereiro abril

2013 2014

O diálogo internacional também tem-se intensificado para a apuração de casos de corrupção e outros ilícitos 
penais. Esses canais têm proporcionado maior celeridade e efetividade na atuação da instituição.

Criação do Núcleo de 
Cooperação Penal Ativa na 
Secretaria de Cooperação 
Internacional - SCI

Resultado: análise dos pedidos  
de cooperação pela SCI antes  
do envio ao exterior.

Nota Técnica sobre 
participação do MPF na 
negociação de Tratados 
Internacionais 

Resultado: intensificação do  
diálogo entre MPF, Ministro da 
Justiça e Ministro das Relações 
Exteriores com relação à 
cooperação jurídica internacional 
e participações na negociação. 

Memorando de Entendimento 
entre o MP do Brasil e o MP 
da Guatemala

Resultado: articulação com o MP 
da Guatemala para difusão das 
atividades da Unidade de sistema 
de avaliação e desempenho no 
Brasil. 

Figura 4.4
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Cooperações 
e acordos  
do MPF

junho julho

agosto

maio

Memorando de Entendimento 
entre o MPF e a Vice- 
Presidência de Integridade  
do Grupo do Banco Mundial 

Resultado: intercâmbio de 
informações sobre investigações 
em curso de obras financiadas 
pelo Banco Mundial.

Acuerdo Específico de 
Colaboración entre la AIAMP, 
la Fiscalía General del Estado 
de España e la Fundación 
CEDDET  

Resultado: criação da rede 
Ibero-Americana de Procuradores 
antidrogas na cidade de 
Montevidéu. 

Acordo de cooperação entre 
MPF e Ministério da Justiça 

Resultado: MPF passa a integrar 
formalmente a Rede Nacional de 
Laboratórios contra a Lavagem 
de Dinheiro (Rede-Lab-LD) 
como parte dos esforços da 
Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Enccla).

MPF e ONU firmam 
cooperação para garantir 
proteção de refugiados no 
Brasil 

Resultado: Inclusão e integração 
dos refugiados em políticas 
públicas brasileiras, elaboração de 
pesquisas, estudos e indicadores 
acerca de práticas de atenção e 
integração da população refugiada, 
em conjunto com instituições 
acadêmicas, assim como a troca 
de informações e a construção de 
ações integradas para a garantia 
dos direitos dessa população. 

Figura 4.4
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Termo de Cooperação 
Técnica pelo 
desenvolvimento 
sustentável entre o 
MPF e o Governo do 
Estado do Amazonas, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento 
Sustentável,  que 
visa à diminuição do 
desmatamento até o 
desmatamento ilegal 
zero, intensificando-se 
a produção nas áreas já 
abertas e regularizadas.

Termo de Cooperação 
para regularização 
fundiária de unidades 
de conservação do Sul 
do Amazonas obteve, 
em 5 de junho de 2014, 
a regularização fundiária 
de seis unidades de 
conservação.

Parceria com 
a Secretaria 
Extraordinária de 
Política para as 
Mulheres (SEPPM) 
da prefeitura de 
João Pessoa para a 
prevenção à violência 
contra a mulher, por 
meio do fortalecimento 
dos serviços municipais 
de enfrentamento à 
violência contra a mulher 
na cidade.

Termo de Mútua 
Cooperação 
Técnica, Científica e 
Operacional nº 6/2014  
entre o MPF em MG e 
o Conselho Regional 
de Engenharia e 
Agronomia de MG 
para a elaboração do 
cronograma de ações de 
fiscalização.

MPF celebra Termo 
de Cooperação com a 
Defesa Civil e com as 
operadoras de telefonia 
para a difusão de alertas 
e de informações de 
emergência à população 
acerca do risco de 
desastres naturais, 
tecnológicos, humanos 
ou de outra natureza.

MPF/AM

MPF/PB

MPF/MG MPF/RJ

Cooperações  
e acordos  

do MPF

Figura 4.5
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Portal da 
Tranparência
do MPF

Principal porta de acesso aos dados relativos à atuação e à 
gestão do Ministério Público Federal, o Portal da Transparência 
ganhou nova ferramenta interativa. O MPF em Números contém 
informações sobre a atuação funcional dos membros do MPF. Por 
meio da ferramenta, é possível verifi car números relativos à atuação 
na área criminal, cível e eleitoral perante o primeiro (Procuradorias 
da República nos Estados, Distrito Federal e Municípios) e o 
segundo grau de jurisdição (Procuradorias Regionais da República) 
e Tribunais Superiores (Procuradoria-Geral da República).

O Portal da Transparência permite ainda consultas, de forma rápida e 
clara, a relatórios consolidados sobre a atuação fi nalística, licitações e 
contratos, despesas com pessoal, com diárias e passagens, previsão 
orçamentária e aplicação dos recursos fi nanceiros, além de outras 
informações previstas na Lei de Acesso à Informação, na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e na Resolução nº 86/2012 CNMP. 

Portal

MPF em 
números

Sítio na Internet
transparencia.mpf.mp.br/

Sítio na Internet
transparencia.mpf.mp.br/

Desempenho da
Estratégia 
Institucional:
A estratégica 
institucional do MPF 
também pode ser 
acompanhada por 
meio do Portal da 
Transparência. Lá é 
possível encontrar o 
link para o sítio 
www.modernizacao.
mpf.mp.br, que 
contém todas as 
informações relativas 
à elaboração do 
planejamento 
estratégico, 
aos projetos e 
aos indicadores 
institucionais. 
O monitoramento 
do desempenho 
da estratégia 
institucional é um 
processo dinâmico 
e incremental 
de avaliação 
institucional. O MPF 
tem-se dedicado 
recorrentemente 
às atividades que 
fortalecem esses 
mecanismos 
avaliativos.
Com o processo de 
modernização, a 
cultura de planejar 
e monitorar os 
resultados vem sendo 
fortalecida em todos 
os níveis com foco nos 
resultados, permitindo 
assim uma melhor 
avaliação.

Figura 4.7

Figura 4.6
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Expansão  
do MPF

Os investimentos em 
modernas técnicas de gestão têm 
proporcionado uma rápida expansão 
e interiorização da instituição. Em 
maio de 2014, o Procurador-Geral 
da República autorizou a criação de 
23 novas unidades em decorrência 
da decisão inédita do Conselho 
Superior do MPF (CSMPF) que 
definiu, de forma antecipada, a 
lotação de novos membros do 
28º Concurso do Procurador da 

República – previsto para 2015.
A instalação definitiva das novas 

unidades ocorrerá em 2015. Elas 
estão distribuídas em todas as 
regiões: 11 no Nordeste; 7 no 
Sudeste; 3 no Norte; 1 no Centro-
Oeste, e 1 no Sul. 

Com as criações, apenas seis 
municípios com varas federais, em 
todo país, não serão contemplados 
com unidades do MPF (Jaboatão 
dos Guararapes-PE, Gravataí-

RS, Limeira-SP, Baueri-SP, São 
Vicente-SP e Telêmaco Borba-PR). 
As Varas Federais dos quatro 
últimos municípios deverão ser 
instaladas somente em 2015, 
de acordo com a previsão da 
Resolução do Conselho de Justiça 
Federal nº 28, de 25 de março de 
2014, que alterou o cronograma 
de implantação de varas federais 
criadas pela Lei nº 12.011, de 4 de 
agosto de 2010.

UF MUNICÍPIO 
AP Laranjal do Jari
AP Oiapoque
BA Bom Jesus da Lapa
CE Maracanaú
GO Itumbiara
MA Balsas
MG Ituiutaba
MG Janaúba

UF MUNICÍPIO 
MG Poços de Caldas
PA Itaituba
PB Guarabira
PE Cabo de Santo Agostinho
PE Goiana
PI Corrente
PI São Raimundo Nonato
RN Ceará-Mirim

Lista das unidades implantadas

UF MUNICÍPIO 
RS Palmeira das Missões
SE Lagarto
SE Propriá
SP Andradina
SP Catanduva
SP Lins
SP Registro

AM

AC

RR AP

PA

RO

MT

MS

GO

DF

TO

BA

MG

SP

PR

SC

RS

RJ

ES

SE

AL

PB

PE

RNCE

PI

MA

BA

277
Total de  
unidades  
do MPF

254 unidades do MPF  
até setembro de 2013

23 unidades do MPF  
de set./13 a ago./14

Figura 5.1
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Salas de 
Atendimento  

ao Cidadão

O investimento em 
profissionalismo também 
alcançou o Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC). 
Em novembro de 2013, foi 
realizado o 1º Encontro Nacional 
sobre Atendimento ao Cidadão 
do MPF, com o objetivo de 
capacitar os servidores que 
prestam atendimento ao 
cidadão nas unidades do MPF. 

Foram ministradas palestras 
sobre a Lei de Acesso à 
Informação e o Serviço de 
Informação ao Cidadão; o 
papel da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão; a 
importância das Ouvidorias na 
proteção dos direitos humanos; 
e a importância do atendimento 
ao cidadão no MPF. 

Atualmente, o MPF possui 

atendimento a distância, 
permitindo que o cidadão de 
qualquer município do Brasil 
possa realizar sua consulta. 
Além disso, tem investido na 
implantação de novas Salas de 
Atendimento ao Cidadão. De 
setembro de 2013 a junho de 
2014, foram inauguradas 19 
novas salas, totalizando 131, 
em agosto de 2014.

131
Salas de  

Atendimento ao 
Cidadão

Figura 5.2
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Serviço de 
Informação 
ao Cidadão 
(SIC)

Todos os investimentos na 
melhoria do atendimento ao 
cidadão têm acarretado um 
aumento das demandas recebidas 
pelo MPF. No período de setembro 
de 2013 a junho de 2014, o 
Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC) registrou 6.495 demandas, 
com aumento no quantitativo 
de respostas realizadas dentro 
do prazo, representando 92% 
(5.716) das demandas. Entre os 
temas mais demandados, estão: 
Direito à Informação (1.843), 
Direito Constitucional (1.019), 
Direito Administrativo (781), 
crimes diversos (237), Direito do 
Consumidor (215) e orçamento (5).

Na Ouvidoria, houve um 
aumento do número de 
demandas recebidas no 1º 
semestre de 2014 em relação 
ao segundo semestre de 2013. 
Dessas demandas, 84% já 
foram finalizadas, mais do que 
o percentual registrado no 
período anterior. 

A Ouvidoria do MPF recebe 
representações, reclamações, 
denúncias, críticas, elogios, 
sugestões e pedidos de 
informações e de providências 
sobre as atividades 
desenvolvidas pelos órgãos, 
membros, servidores e serviços 
auxiliares do MPF. A ideia é 
contribuir para a transparência, 
a eficácia, a economicidade, 
a efetividade, a presteza e 
o compromisso público nas 
atividades do MPF. 

A Ouvidoria 
do MPF 

Demandas recebidas pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

  mai./2012 a mar./2013    set./2013 a jun./2014

8000

6000

4000

2000

0

5%
7%

88%
209

4.320

3.601

5% 3%

92% 236

6.495

5.716

Respondidas

Em andamento

Sem resposta

Fora do prazo

No prazo

Linear (evolução das demandas recebidas)

Demandas recebidas pela Ouvidoria

        2º semestre/2013        1º semestre/2014

3000

2500

2000

21%

79%

2.379

16%

84%

2.785

Finalizadas

Não fi nalizadas

Linear (evolução das demandas recebidas)

Gráfi co 5.1

Gráfi co 5.2
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Ações de 
governança e 
profissionalismo

Governança e Profissionalismo

l Fortalecimento do Sistema 
Integrado de Gestão Estratégica e 
Governança (SIGE), especialmente o 
Comitê de Gestão Estratégica, cuja 
composição passou a contar com 
integrantes da cúpula do MPF para 
debater políticas institucionais. 

l Criação do Subcomitê de 
Projetos Finalísticos, que a cada 
bimestre promove o alinhamento 
dos projetos finalísticos com os 
planejamentos temáticos do MPF.

l Criação do Subcomitê de 
Gestão de Pessoas para propor 
políticas de pessoal.

l Criação da Secretaria de 
Relações Institucionais facilitando 
um canal célere com o Poder 
Legislativo.         

l Ingresso do MPF na Federação 
Ibero-americana de Ombusdman, 
colaborando com redes temáticas 
internacionais na defesa 
de Mulheres, de Crianças e 
Adolescentes, de Comunicadores 
e de Migrantes e no combate ao 
Tráfico de Pessoas.

l Adoção de ferramentas de 
inteligência de gestão de dados 
(Business Intelligence) para 
uso interno e disponibilização à 
sociedade.

l Mapeamento e desenho de 
processos críticos administrativos 
em todas as unidades gestoras 
do MPF.

l Qualificação de membros e 
servidores por meio de oferta 
de pós-graduação em gestão 
pública com vistas a modernizar o 
Ministério Público Federal.

l Elaboração do primeiro 
Regimento Interno do Gabinete do 
Procurador-Geral da República, 
que dispõe sobre organização, 
funcionamento e atribuições.

l Elaboração do Regimento Interno 
Executivo do MPF, que dispõe sobre 
organização, funcionamento e 
atribuições de órgãos e unidades 
institucionais. 

l Aprovação da primeira 
regulamentação relativa ao 
Procedimento Preparatório Eleitoral 
(PPE), que institui modelo de 
procedimento administrativo para a 
condução de apurações de ilícitos 
cíveis eleitorais. 

l O foco na aproximação com o 
cidadão reflete a avaliação como 
excelente por 82% das pessoas 
atendidas presencialmente nas 
salas de atendimento ao cidadão 
do MPF na Paraíba, por exemplo.

l O MPF firmou TAC com o Grupo 
Educacional Uniesp, o Ministério 
da Educação e o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
para corrigir todos os contratos 
irregulares e conceder desconto 
de 30% nas mensalidades do 
primeiro semestre de 2014 para 
todos os matriculados. 

l No protagonismo na defesa 
dos direitos, o MPF conseguiu 
que o INSS retomasse o serviço 
presencial aos idosos em Goiás.

l Fortalecimento da parceria 
com órgãos de controle, incluindo 
parâmetros a serem utilizados na 
próxima auditoria operacional do 
TCU sobre o  Sistema Único de 
Saúde.

l A atuação na defesa dos  
direitos fundamentais perante 
os órgãos do Poder Executivo, 
resultando na mudança da 
regulamentação do início do 
tratamento do câncer, reduzindo a 
quantidade de dias de espera do 
paciente.  
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Panorama da 
estratégia do 

biênio 
2013-2014

Após a elaboração do 
Planejamento Estratégico 
Institucional (PEI),o MPF 
implementou mudanças 
importantes para a melhoria 
da gestão administrativa 
institucional.Os indicadores 
estratégicos mensurados ao 
lado refl etem o amadurecimento 
ocorrido nos últimos anos.

É possível verifi car, por 
exemplo, que a implantação do 
PEI alcançou 100% das unidades 
administrativas de gestão do 
MPF e que o planejamento 
estratégico de tecnologia da 
informação realizou 73,33% das 
metas previstas. O cumprimento 
do planejamento orçamentário 
registrou 98,75% no primeiro 
semestre de 2014.

Estimular a gestão estratégica no MPF

Mensurar o número de unidades com planejamento 
estratégico ou painel de contribuição implementado

Objetivo Estratégico vinculado:
Trabalhar alinhado à estratégia 
com foco em resultados.

Meta: 100% até 2020

Implantação do planejamento estratégico

100%

julho
2014

Estimular o alcance das metas propostas no Planejamento Estratégico de TI do MPF

Avaliar o alcance das metas propostas no PETI

Implantação do planejamento estratégico de TI (PETI)

Objetivo Estratégico vinculado:
Prover soluções de tecnologia 
da informação e comunicação 
alinhadas com a estratégia.

Meta: 40% em 2012; 60% em 2014; 100% em 2020

100%

0%

73,33%

junho 2014

Meta
55%

Aprimorar a programação da despesa

Relação entre o planejado e o provisionado

Planejamento orçamentário

Objetivo Estratégico vinculado:
Assegurar a transparência 
e a qualidade do gasto e 
da gestão orçamentária.

Meta: 95% até 2020

1º semestre 2013 2º semestre 2013 2º semestre 2014

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Meta 
acima

de 95%90,48%

97,53% 98,75%

98,75%

junho
2014

Gráfi co 6.1

Gráfi co 6.2

Gráfi co 6.3
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O indicador Cumprimento 
da Estratégia é um dos mais 
desafi antes, pois retrata o 
percentual de cumprimento das 
metas traçadas por todos os 
órgãos e as unidades de gestão 
administrativas do MPF, que 
possuem planejamentos setoriais 
alinhados ao PEI. 

A capacitação estratégica é 
outro investimento que tem sido 
realizado para permitir que o 
quadro funcional possa qualifi car-
se para auxiliar no alcance da 
visão institucional.  

A rotatividade de membros 
e servidores é outro indicador 
que sinaliza a necessidade de 
desenvolver iniciativas voltadas à 
valorização do quadro funcional.

A rotatividade mede o 
percentual de desligamento, 
sendo medido o valor do mês 
de referência e os 11 meses 
anteriores. 

 Reduzir o percentual de desligamento 
de membros (desconsiderar a taxa 

de desligamento natural por 
aposentadoria e sinistro) da instituição

Medir o percentual de desligamento 
de membros da instituição

Objetivo Estratégico vinculado:
Assegurar a atratividade das 

carreiras do MPF.

Meta: manter abaixo de 1% ao ano

Resultado consolidado anual

Rotatividade de membros 
(evasão) 

0,42%
dez.
2012

0,68%
dez.
2013

0,0%
ago.
2014

0% 0%

Meta 1% Meta 1%

 Reduzir o percentual de desligamento 
de servidores (desconsiderar a taxa 

de desligamento natural por 
aposentadoria e sinistro) da instituição

Medir o percentual de desligamento 
de servidores da instituição

Objetivo Estratégico vinculado:
Assegurar a atratividade das 

carreiras do MPF.

Meta: manter abaixo de 5% ao ano

Resultado consolidado anual

Rotatividade de servidores
(evasão) 

3,79%
dez.
2012

2,79%
dez.
2013

4,4%
ago.
2014

0% 0%

Meta 5% Meta 5%

Fazer com que todos orientem suas atividades ao cumprimento da estratégia

Avaliar o grau de cumprimento das metas estratégicas

Cumprimento da estratégia

Objetivo Estratégico vinculado:
Trabalhar alinhado à estratégia 
com foco em resultados.

Meta: 100% até 2020

Secretarias e 
Unidades Nacionais

CCRs e
PFDC

PRRs PRs

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Média 
Nacional
32,39%

45,64%

51,55%

25,86%

23,65%

100%

0%

32,39%

junho 2014

Meta
2014

60%

Rotatividade de membros Rotatividade de servidores

Priorizar as ações de capacitação alinhadas ao planejamento estratégico

Mensurar o percentual de ações de capacitação 
diretamente relacionadas ao planejamento estratégico

Capacitação estratégica

Objetivo Estratégico vinculado:
Desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos 
membros e dos servidores.

Meta: 40% em cada período

2º trim. 2013 3º trim. 2013 4º trim. 2014 1º trim. 2014 2º trim. 2014

60%

50%

40%

30%

20%

0%

Meta 
acima

de 40%
39,3%

35%

41,3%
50%

27,78%

27,78%

2º trimestre
2014

Panorama da 
estratégia do 
biênio 
2013-2014

Gráfi co 6.6 Gráfi co 6.7

Gráfi co 6.5

Gráfi co 6.4
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Panorama da 
estratégia do 

biênio 
2013-2014

A percepção da sociedade 
quanto ao trabalho desenvolvido 
pelo MPF tem sido monitorada 
por meio de pesquisas. O 
propósito é investir em pontos 
críticos identifi cados pela 
população. A partir da última 
pesquisa de percepção de 
imagem, o Procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot, propôs 
a criação de um órgão específi co 
responsável pelo Combate à 
Corrupção. Em 2013, foram feitas 
5.063 entrevistas em domicílios 
espalhados por 126 municípios 
brasileiros. Dos entrevistados, 
67% aprovaram a atuação do 
MPF.  A repercussão na mídia das 
ações institucionais tem fi cado 
acima de 95% nos últimos cinco 
meses.  

Medir o total de matérias veiculadas de forma 
espontânea pelas diversas mídias

Repercussão da mídia

Objetivo Estratégico vinculado:
Institucionalizar uma política que aperfeiçoe 
a comunicação interna, a comunicação 
com a sociedade e com a imprensa.

Meta: 90% em abril de 2014

nov./13 dez./13 jan./14 fev./14 mar./14 abr./14 mai./14 jun./14

100%

90%

80%

70%

60%

50%

Meta 
acima

de 90%
95,2%

85%

95,6%
97%

95% 96% 97% 98%

Monitorar e avaliar a visibilidade do MPF na mídia, como indicador de tendência

Capturar a percepção da sociedade acerca da atuação do MPF

Mensurar bianualmente a percepção da 
sociedade acerca da atuação do MPF

Objetivo Estratégico vinculado:
Ser percebida como uma Instituição 
que atue efetivamente na defesa da 
sociedade. 

Percepção de imagem do MPF

67%

de aprovação
em 2013

Meta: 70% em 2015; 90% em 2020

Gráfi co 6.8

Gráfi co 6.9
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74%

favoráveis
set./13 – jul./14

Promover a realização da justiça a bem da 
sociedade e em defesa do estado democrático

Avaliar o percentual de decisões judiciais 
favoráveis ao MPF em improbidade administrativa

Favorabilidade das ações de improbidade

Objetivo 
Estratégico 
vinculado:
Combate à 
Criminalidade 
e à Corrupção.

78%

favoráveis
set./13 – jul./14

Promover a realização da justiça a bem da 
sociedade e em defesa do estado democrático

Avaliar o percentual de decisões 
judiciais favoráveis ao MPF

Favorabilidade das decisões judicias

Objetivo 
Estratégico 
vinculado:
Aperfeiçoar a 
atuação judicial.

A atual gestão tem investido 
também no aperfeiçoamento de 
indicadores que refl itam melhor 
as atividades institucionais. 
Neste ano, iniciou-se a 
mensuração do indicador 
Atuação Extrajudicial, que 
registrou, de setembro de 
2013 a julho de 2014, 4.644 
recomendações e 325 Termos 
de Ajustamento de Conduta 
(TACs). A favorabilidade das 
ações de improbidade também 
já está sendo mensurada. Desde 
o início da atual gestão até a 
primeira semana de agosto, de 
todas as decisões judiciais, 78% 
foram favoráveis ao MPF. Nos 
casos de improbidade, foram 
registradas 74% de decisões 
favoráveis ao MPF. 

Em agosto, o Comitê de 
Gestão Estratégica debateu 
a mensuração de outros 
importantes indicadores 
institucionais que permitam 
dar transparência ao trabalho 
desenvolvido pelo MPF, como a 
fi nalização de feitos extrajudiciais; 
o cumprimento de Termos 
de Ajustes de Conduta e o 
alinhamento entre as instâncias 
– que visa ao fortalecimento 
da unidade institucional. Em 
2015, todos os resultados dos 
novos indicadores deverão 
estar disponíveis para consulta 
pela população, no Portal da 
Transparência (transparencia.
mpf.mp.br) e no sítio
modernizacao.mpf.mp.br.

Promover a solução de confl itos pela atuação extrajudicial

Quantifi car o número de Termos de Ajustamento 
de Conduta e o número de Recomendações

Atuação extrajudicial

Objetivo Estratégico vinculado:
Fortalecer a atuação extrajudicial.

4.644 325
Recomendações Termos de 

ajustamento 
de conduta

set./13 – jul./14

Panorama da 
estratégia do 
biênio 
2013-2014

Gráfi co 6.12

Gráfi co 6.11

Gráfi co 6.10
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Gestão de 
projetos 
do MPF

O modelo de gestão por 
projetos foi um dos principais 
métodos utilizados para 
aperfeiçoar a governança 
de resultados nas ações de 
abrangência nacional ou de 
forte impacto para atuação do 
MPF. O objetivo é fortalecer o 
profi ssionalismo, bem como 
proporcionar a melhoria dos 
serviços prestados à sociedade. 

Secretarias nacionais e grupos 
de trabalho de órgãos superiores 
do MPF estão adaptando suas 
atividades e transformando-
as em ações com prazo e 
escopo determinado, bem 
como orçamento alinhado com 
planejamento. 

De setembro de 2013 a junho 
de 2014, 36 projetos foram 
monitorados pelo Escritório de 
Projetos do MPF. O Procurador-
Geral da República autorizou nove 
projetos fi nalísticos e concluiu seis. 
Entre os projetos aprovados está o 
Ministério Público pela Educação – 
primeiro fi nalístico gerenciado por 
um membro do MPF.

Novos projetos por exercício

Atuação fi nalística por projetos

2011   2012   2013   2014   2015
         (estimado)   (estimado)

20

15

10

5

0 0

4

7

14

20

75%

100%

43%

A previsão é que, em 2014, 
14 novos projetos fi nalísticos 
tenham sido iniciados utilizando o 
modelo de gestão de projetos do 
MPF. E, em 2015, a perspectiva 
é mais otimista: 20 novos devem 
entrar no portfólio de projetos 
institucionais, devendo representar 
aumento de 43%. 

Vale destacar que a 
administração tem investido 
na consultoria e no apoio à 
elaboração das propostas por 
meio do trabalho desenvolvido 
pela Assessoria de Modernização 
e Gestão Estratégica (Amge) 
da Secretaria-Geral (SG). Para 
garantir a governança alinhada 
ao planejamento estratégico, 
os projetos passam ainda 
pela aprovação do Subcomitê 
Consultivo de Projetos e do 
Subcomitê de Projetos Finalísticos 
– o último criado pela atual 
gestão e formado por membros 
do MPF.

Projetos com ocorrências no período
set. | 2013 a jun. | 2014

Estruturantes Estratégicos

EstratégicosEstruturantes

38 
Total de 
projetos

Projetos Finalísticos

Projetos Administrativos

Custos
Planejado: R$ 4.830
Realizado: R$ 2.623

11 

11 

8

8

M
ilh

ar
es

Gráfi co 6.13
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Projetos 
fi nalísticos 
em destaque

Trabalho 
Escravo 

Este projeto foi criado com o intuito de garantir maior efi ciência na punição 
do trabalho escravo, por meio do aperfeiçoamento da persecução penal 
no âmbito do crime de redução à condição análoga à de escravo e 
demais tipos correlatos. O projeto prevê o estabelecimento de políticas de 
atuação e maior efi ciência dos órgãos responsáveis, bem como melhor 
relacionamento com a sociedade. Em janeiro, foi lançada a Campanha de 
Combate ao Trabalho Escravo no Brasil. A iniciativa pretendeu, também, 
informar sobre a atuação do MPF e orientar o cidadão em como agir caso 
tenha conhecimento de alguma irregularidade.

Projeto

Objetivos

Sítio na Internet trabalhoescravo.mpf.mp.br
Pelo sítio, na internet, é feita a 

divulgação do projeto, as últimas 
atuações e principais resultados 

Sítio na Internet
trabalhoescravo.mpf.mp.br

Pelo sítio, na internet, é feita a 
divulgação do projeto, as últimas 
atuações e principais resultados 

Resultados
No Brasil, o trabalho 
escravo é mais comum 
em áreas rurais, 
carvoarias, confecção 
de roupas, construção 
civil e para fi ns de 
exploração sexual. 
Conforme dados 
compilados em Nota 
Técnica da 2ª Câmara 
de Coordenação e 
Revisão do MPF, os 
estados onde há o 
maior foco da prática 
do crime previsto no 
artigo 149 do Código 
Penal (redução a 
condição análoga à de 
escravo), são: Pará, 
com 295 investigações 
em andamento, 
Minas Gerais, com 
174, Mato Grosso, 
com 135 casos e 
São Paulo, com 125. 
Em todo o Brasil, são 
2.232 investigações 
em andamento 
referentes aos crimes 
relacionados à prática 
de trabalho escravo, 
previstos nos artigos 
149, 203 e 207 do 
Código Penal (dados 
de dezembro de 
2013).

l 2.990 processos judiciais 
que estão em andamento e 
1.601 são ações penais e 
inquéritos em curso, sendo:

l Lista Suja – O cadastro possui 
atualmente 579 nomes de empregadores 
fl agrados na prática de submeter 
trabalhadores a condições análogas à 
de escravo, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas. Os estados onde mais foram 
observadas empresas denunciadas, 
pela ordem, são:

l 46 mil pessoas resgatadas da condição análoga à escravidão.

+ 50
+ 100 
+ 150 
+ 200 
+ 250 
+ 300 
+ 350 
+ 400 
+ 450 
+ 500 

Processos Judiciais

Gráfi co 6.15

Gráfi co 6.16
Demais Estados

Minas Gerais

Maranhão

São Paulo

Pará

Mato Grosso

21%

15%

13%
7% 9%

35%
1.035 635

461

390
260209

Figura 6.1
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l Atuação de forma preventiva
Identifi cando os problemas nas escolas e encaminhando uma solução, 
com vistas à melhoria da educação básica e à profi ssionalização do uso 
dos recursos públicos, sem a necessidade de recorrer à Justiça.

l Aproximação com o cidadão 
Levando informações essenciais sobre seu direito de ter acesso a um 
serviço de educação de qualidade, bem como sobre seu dever em 
contribuir para que esse serviço seja adequadamente prestado.

Atuação de forma preventiva e extrajudicial 
l 361 escolas visitadas pelo país
l 94 municípios alcançados
l 20 estados e o Distrito Federal aderiram ao projeto
l 105 recomendações foram expedidas 
l 6 TACs foram assinados

1ª fase

Projeto

Objetivos

Resultados

Sítio na Internet mpeduc.mp.br
Pelo sítio, na internet, é feita 

a coleta de dados das escolas 
públicas para as providências 

extrajudiciais

“O que nos move 
é promover 

oportunidade igual 
para todos, oferecendo 

educação básica de 
qualidade. O Ministério 

Público pode fazer 
a diferença e deixar 

um legado em nosso 
país. Temos o dever de 

zelar pela efetividade 
das políticas públicas 

e vamos trabalhar 
intensamente para 

isso”

Procuradora da 
República 

Maria Cristina 
Manella Cordeiro,

Gerente do Projeto

1ª fase

Projeto

Sítio na Internet
mpeduc.mp.br

Pelo sítio, na internet, é feita 
a coleta de dados das escolas 
públicas para as providências 

extrajudiciais

Projetos 
fi nalísticos 

em destaque

MPEduc

Figura 6.2
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Projetos 
finalísticos  
em destaque

MPEduc

UF MUNICÍPIO  Nº DE Nº DE
   ALUNOS ESCOLAS 
AC XAPURI  2920 38
AL CACIMBINHAS 3076 15
AL CAJUEIRO  4202 6
AL JOAQUIM GOMES 4372 15
AL MARAGOGI  6760 33
AL MONTEIRÓPOLIS 2000 13
AL NOVO LINO  2928 9
AL SANTANA DO MUNDAÚ 3255 31
AL SãO LUíS DO QUITUNDE 7251 11
AP OIAPOQUE  5556 9
BA PILãO ARCADO 7453 20
DF BRASíLIA  4507 2
GO COCALzINHO DE GOIáS 4599 9
MA ANAJATUBA  2356 5
MT CáCERES  14422 26
MT JUíNA  8653 7
PA ANANINDEUA 52914 53
PA BELéM  1648 2
PA CAPANEMA  6794 26

UF com protocolo de intenções  
firmado com o MP Estadual

57 municípios participantes em fase  
de planejamento (3.840 escolas)

37 municípios em plena execução 
(730 de um total de 2.196 escolas 
participantes/301.908 alunos)

UF MUNICÍPIO  Nº DE Nº DE
   ALUNOS ESCOLAS 
PA MãE DO RIO  4624 7
PA MAGALHãES BARATA 2586 14
PA NOVO REPARTIMENTO 12404 60
PA SãO DOMINGOS DO CAPIM 2525 3
PA TAILâNDIA  5394 1
PE áGUA PRETA 6300 41
PE BARRA DE GUABIRABA 2245 6
PE MANARI  5385 25
PR GUAíRA  7065 21
RJ BELFORD ROXO 47659 71
RJ RIO DE JANEIRO 26809 17
RJ SEROPéDICA 17562 44
RJ TANGUá  625 1
RJ VASSOURAS  5718 24
RR ALTO ALEGRE 2371 21
RS FLORES DA CUNHA 4432 15
RS NOVA PáDUA 354 2
TO TOCANTíNIA  2184 27

Lista dos 37 municípios em plena execução do projeto

Figura 6.3
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Com o objetivo de otimizar a análise dos processos nas eleições 2014, 
o MPF lançou o módulo Ficha Suja do sistema SisConta Eleitoral. A 
ferramenta, que cria um banco de dados nacional com informações de 
pessoas físicas potencialmente inelegíveis, tem o objetivo de conferir 
mais celeridade à impugnação de candidaturas, com base na Lei da 
Ficha Limpa.

l Até 6 de agosto, o Ministério Público Federal recebeu 620.816 dados 
de potenciais inelegíveis de 3.004 órgãos públicos e entidades 
associativas de classe de todo o Brasil referente às eleições gerais de 
2014.
l Fichas–sujas
O Sisconta Eleitoral já gerou mais de 625 relatórios de possíveis 
candidatos inelegíveis, contribuindo para a apresentação de ações de 
impugnação* nas eleições 2014.

Projeto

Objetivos

Resultados

Sítio na Internet siscontaeleitoral.mpf.mp.br
Pelo sítio na internet, Procuradores 

Regionais Eleitorais podem 
consultar sobre potenciais 

fi chas-sujas e relatórios de 
candidatos homônimos.

Projeto

Sítio na Internet
siscontaeleitoral.mpf.mp.br

Pelo sítio na internet, Procuradores 
Regionais Eleitorais podem 
consultar sobre potenciais 

fi chas-sujas e relatórios de 
candidatos homônimos.

Resultados

0  50  100  150  200  250  300  350

1º Suplente

2º Suplente

Deputado Distrital

Deputado Estadual

Deputado Federal

Senador

Vice-Governador

Governador

8

7

2

7

7

10

197

387

625
total de relatórios 

de candidatos
“fi chas-sujas”

*Fonte: Sisconta (6/8/2014)

Projetos 
fi nalísticos 

em destaque

Sisconta

Figura 6.4
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Evolução do 
orçamento 
no MPF

Nos últimos anos, o MPF tem 
buscado ampliar os investimentos 
necessários para a aproximação 
com o cidadão. Em 2013, houve 
um aumento de 17,2% no número 
de Procuradores da República, 
em todo o país em relação ao ano 

anterior. O percentual de servidores 
também aumentou em 2,8%. Esses 
números são refl exo do processo 
de interiorização do MPF que criou 
78 novas unidades nos últimos 
quatro anos. 

Em relação à despesa com 

pessoal do Ministério Público 
da União, há uma tendência de 
redução percentual em relação à 
Receita Corrente Líquida (RCL), 
apresentando espaço para 
recompor os níveis salariais de 
membros e servidores. 

Membros

Servidores

Pessoal e encargos sociais

Custeio

Investimentos

Espaço para ampliar despesa com pessoal conforme limites da LRF

15%
4%

81%

Evolução das despesas no MPF
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+7,75%

-7,96%
-6,70%

-5,56%

+6,34%

+8,31%

7,61%

+7,74%

2009
1,93 bi

2010
2,08 bi

2011
2,21 bi

2012
2,39 bi

2013
2,58 bi

919 7.998

756,89
milhões

0,43%

915 8.398

1,04 
bilhão

0,39%

896 8.780

1,30
bilhão

0,37%

951 9.126

1,57
bilhão

0,35%

1.019 9.383

1,49
bilhão

0,37%

16%
6%

78%

19%
6%

75%

19%
5%

76%

19%
6%

75%

-0,4% 5% -2,1% 4,5% 6,1% 3,9% 7,2% 2,8%

Limite de
despesas 
com pessoal
0,60% 
da RCL

Gráfi co 7.1
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no CNMP

Atuação 
do CNMP 
em números

A transparência, o profi ssionalismo, o diálogo e a 
unidade também foram as diretrizes estabelecidas 
pelo PGR para o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), no qual atua como presidente. 

Desde 2005, quando do início de suas atividades, 
o CNMP controla a atuação administrativa e 

A atual gestão tem investido em formas de 
aumentar a efi ciência na análise e no julgamento 
dos processos. Até agosto deste ano, ocorreram 

O gráfi co a seguir demonstra o aumento de 
69% de inspeções aprovadas em Plenário, em 
comparação com as executadas no ano anterior, 
nas unidades do Ministério Público.  Além 
disso, a partir de 2014, a Comissão de Controle 
Administrativo e Financeiro passou a realizar 
inspeções nas unidades, visando sistematizar o 
controle interno do MP do Brasil.

fi nanceira do Ministério Público e o cumprimento dos 
deveres funcionais de seus membros. O volume de 
processos autuados nos primeiros 8 meses de 2014 
foi o segundo melhor resultado desde 2005 quando 
comparado com o mesmo período, de janeiro a 
agosto, dos anos anteriores. 

Comparativo anual dos processos autuados no CNMP

Autuação (jan. a ago.) Autuação total

2500

2000

1500

1000

500

0
 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

21
474

674 789

1.456
1.188

952
1.164 1.219

896
144

737
1.059 1.116

1.535

1.991
1.792

1.571
1.818

237 julgamentos e 605 decisões monocráticas, maior 
valor registrado, desde 2005, em comparação com o 
mesmo período dos anos anteriores.

Julgamentos e decisões monocráticas do CNMP

Decisões Monocráticas (jan. a ago.) Julgamentos (jan. a ago.) Julgados total

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

4 138 259 396 492 417 516 60525822

345

825
935 902

1.221 1.231
905

1.288

366

191

283

341 327

169
248

237

287

Inspeções no MP

Procedimentos instaurados

2009  2010  2011  2012  2013  2014

12 13
7 7

22
18

Gráfi co 8.1
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Atuação 
do CNMP 

em números

Aprimoramento do Sistema Sessão Eletrônica

Permite a priorização do julgamento de processos em que há maior número de votos registrados no sistema. 

Processos autuados

Julgamentos realizados pelo Plenário

Decisões monocráticas 
proferidas pelos Conselheiros

Processos concluídos

0    500    1000    1500    2000

1.724

1.698

382

1.289

Dados referentes à atuação do Plenário do CNMP, de 17 de setembro de 2013 a 31 de agosto de 2014. 

Calendário predefi nido das datas das sessões

Possibilitou melhor planejamento de trabalho para os Conselheiros e a realização das reuniões administrativas 
prévias às sessões.

2013

17/09 23/09 07/10 21/10 04/11 18/11 02/12 16/12

2014

28/01 29/01 03/02 17/02 10/03 17/03 07/04 28/04

05/05 19/05 02/06 09/06 29/07 30/07 04/08 18/08

Foram realizadas 24 Sessões Ordinárias entre 17 de setembro de 2013 a 31 de agosto de 2014.

Gráfi co 8.4

Tabela 8.1
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Atuação  
temática  
do CNMP

Para profissionalizar a gestão do CNMP, a 
Portaria CNMP-PRESI nº 70, de março de 2014, 
organizou a estrutura e funcionamento dos comitês, 
fóruns, grupos de trabalho (GTs), representações e 
congêneres no âmbito do CNMP.

A norma promoveu profissionalismo ao 

SOCIEDADE

SOCIEDAD
E
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MITÊ

S

COMITÊ
S COMITÊS

COMITÊS

Portal dos  
Direitos  

Coletivos

Políticas  
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Institucional 

Políticas 
de Gestão 

Administrativa

Políticas  
de Gestão  

Orçamentária

Políticas  
de Gestão  

de Pessoas

Políticas  
de Tecnologia 
da Informação

Portal da  
Transparência

Políticas  
de Comunicação  

Social

SOCIEDADE
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E

Planejamento  
Estratégico

Controle  
Administrativo  
e Financeiro

Infância e  
Juventude

Sistema Prisional,  
Controle Externo da  
Atividade Policial  

e Segurança Pública

Preservação  
da Autonomia  
do Ministério 

Público

Acompanhamento 
Legislativo e  

Jurisprudência

COMISSÕES

Defesa dos  
Direitos  

Fundamentais

estabelecer a rotina de planejamento com indicação 
das atividades, custos e cronograma no Plano 
de Gestão anual da instituição, transparência ao 
calendário de reuniões e economicidade ao definir 
três reuniões ordinárias, sendo uma coincidente com 
a realização do Congresso de Gestão do MP.

Figura 8.1
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Sistema 
Prisional:
Programa 

Segurança  
sem Violência

Promover o desenvolvimento de ações integradas para promoção de 
melhorias, a curto, médio e longo prazo, no sistema prisional brasileiro.

Iniciativa do CNMP, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Ministério da Justiça (MJ), Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege).

l Assistência jurídica aos réus presos provisórios ou definitivos 
e agilização da tramitação dos processos penais com réus presos 
provisórios ou definitivos.
w Realização de mutirão carcerário conjunto para verificação 
processual de presos provisórios, presos definitivos, pessoas em 
medida de segurança ou em situação de vulnerabilidade. 
Meta: mínimo de 12 mutirões em estados diferentes por ano, com 
início em 2014.
w Sistema de Justiça Aplicada do Departamento Penitenciário 
Nacional.  
Meta: implantá-lo nos 12 estados que já operam o Programa de 
computador de coleta de dados do Sistema Penitenciário do Brasil 
(InfoPen) e estabelecer a interoperabilidade com os demais.

l Mecanismos de reintegração social das pessoas privadas de 
liberdade e do egresso, mais a mobilização da sociedade civil na 
ressocialização dos presos.
w Ampliar o acesso à Capacitação Profissional por meio do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). 
Meta: ofertar 90 mil vagas em um período de 6 a 18 meses.

l Aprimoramento da gestão pública do sistema prisional, bem como 
treinamentos dos agentes penitenciários.
w Criação de Grupo de Trabalho para discussão dos mecanismos de 
governança da política penitenciária nacional. 
Metas: 
w a) 9.500 vagas em cursos EAD pela UFMG; 
w b) 25 mil vagas em cursos da rede (Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp).

l Construção e melhoria das condições carcerárias.
w Realização de visitas integradas nos estabelecimentos prisionais 
das 27 unidades federativas.

l Incentivos fiscais ou compensações aos entes federados onde 
será localizado o estabelecimento penal. 
l Implementação de medidas alternativas à privação de liberdade.
l Alterações legislativas.
l Criação da Estratégia do Sistema Humanizado de Execução 
Penal (Enasep).

Projeto

Objetivos

Resultados

PROGRAMA
SEGURANÇA

SEM VIOLÊNCIA
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Principais 
resoluções 
aprovadas

Entre as principais resoluções aprovadas pelo Plenário do CNMP, estão:

100

101

102

104

105

106

RESOLUÇÕES

07/08

24/09

11/10

19/12

09/06

10/03

Para garantir a proteção das informações, o CNMP aprovou a 

regulamentação que dispõe sobre a Lei de Acesso à Informação, 

determinando que as decisões de classifi cação, reclassifi cação 

e desclassifi cação de informações sigilosas cabem recurso ao 

Conselho Superior ou órgão especial superior de cada MP.

Defi ne critérios para a admissão de adolescentes para o 

Programa Adolescente Aprendiz”, priorizando aprendizes 

oriundos de família com renda per capita inferior a dois salários 

mínimos; egressos do sistema de cumprimento de medidas 

socioeducativas; em cumprimento de medida socioeducativa; 

egressos de serviço ou programa de acolhimento; ou inseridos 

em serviço ou programa de acolhimento.

Disciplina, no âmbito do Ministério Público do Brasil, procedimentos 

relativos à contratação de soluções de Tecnologia da Informação, 

considerando as legislações em vigor, entendimentos do Tribunal 

de Contas da União e recomendações contidas no COBIT 5. 

Defi ne critérios para ocupar a função de Ouvidor do Ministério 

Público, visando ao fortalecimento das Ouvidorias dos MPs. 

Fortalece a atuação institucional na proteção de crianças 

e adolescentes, dispondo sobre a atuação dos membros 

do MP, como órgão interveniente, nos processos judiciais 

que requerem autorização para trabalho de crianças e 

adolescentes menores de 14 anos.

Autoriza a utilização do domínio “mp.br” para projetos 

de interesse do Ministério Público do Brasil, estimulando 

trabalhos integrados e a produção de sistemas de 

informação compartilhados entre os MPs. 

2013 2014

Tabela 8.2
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