
  



  



  



  



  



  

CORRUPÇÃO:
VISÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS



  

Fonte: Correio Braziliense – 28/06/2016



  

O que é corrupção?

É um fenômeno complexo e global, de natureza multidisciplinar. 

Corrupção é o abuso de poder para obtenção de ganhos privados ilegítimos.

 Ilícito penal ou civil.



  

Código Penal: artigos 312 (peculato), 313A (inserção de dados falsos em 
sistema de informações) 316 (concussão), 317 (corrupção passiva), 319 

(prevaricação), 321 (advocacia administrativa), 332 (tráfico de influência), 333 
(corrupção ativa), 337B (corrupção ativa em transação comercial 
internacional), 337C (tráfico de influência em transação comercial 

internacional), 343 (falso testemunho ou perícia), 344 (coação no curso do 
processo) e 358 (violência ou fraude em arrematação judicial) etc.

Lei de licitações – 8.666/1993 – artigos 89 a 98 (crimes)

Lei de crimes contra a ordem tributária, econômica de relações de 
consumo – 8.137/1990 – artigos 3º, 4º e 7º

Leis sobre a Lavagem de Dinheiro 9.613/1998 e 12.683/2012 – crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores – artigo 1º

Lei da Improbidade administrativa – 8.429/1992 – artigos 9º (enriquecimento 
ilícito), 10 (dano erário) e 11 (violação aos princípios administrativos).



  

CONSEQUÊNCIAS

 Alimenta organizações criminosas

 Compromete os serviços públicos prestados aos cidadãos.

 Perda da competitividade no mercado internacional

 Quando a corrupção é sistêmica, pode desencadear instabilidade política e afetar o 
crescimento econômico. 

 Aumenta a evasão de impostos, o que dificulta a arrecadação dos governos e a 
capacidade de desempenhar funções públicas básicas.

 Ameaça a estabilidade do setor financeiro. Bancos podem ter dificuldade de reaver 
recursos emprestados para empresas envolvidas em escândalos de corrupção.

 Etc...



  

CUSTO DA CORRUPÇÃO

US$1,5 a 2 trilhões de dólares por ano
(fonte: IMF Staff Discussion Note – Corruption: Costs and Mitigating Strategies, May, 2016).

Custo médio anual da corrupção no Brasil varia 
entre 1,38% a 2,3% do PIB anual 

(fonte: www.fiesp.com.br)

1.DIRETOS 

2.INDIRETOS

http://Www.fiesp.com.br/


  

DISTRITO FEDERAL

1. Mensalão do DEM de Brasília em 2009 - 
Operação Caixa de Pandora

2. Operação Átrio

3. Operação Dubai

4. Operação Drácon
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MPDFT – NÚMEROS  

fonte: Dados coletados no Sisproweb, Secretaria de Planejamento, MPDFT.



  

CONTROLES DEMOCRÁTICOS

• CONTROLE ADMINISTRATIVO 

• CONTROLE JUDICIAL

• CONTROLE PÚBLICO NÃO ESTATAL



  

O QUE FAZER?

 Prioridade absoluta na construção de uma agenda com 
medidas de combate e prevenção  à corrupção.

 Diminuir a impunidade – justiça mais rápida e eficiente – para 
induzir a mudança do comportamento oportunista

 Ampliar a consciência  e o exercício da cidadania. 

 Estabelecimento de parcerias é imprescindível para o êxito de 
nossa missão institucional 

 importância dos meios de comunicação – jornais e outros tipos 
de mídia.

 Transparência - só um sistema transparente cortará o fluxo de 
dinheiro corrupto. Adotar padrões internacionais na 
transparência fiscal e financeira. 



  

INICIATIVAS DO MPDFT

1. Projeto “10 medidas contra a corrupção” - 2 milhões 
de assinaturas

2. Grupo de Trabalho de Prevenção à Corrupção, 
Formação de Cidadania e da Ética do MPDFT

3. REDE DE CONTROLE – TCU, TCDF, MPDFT em 
andamento

4. ATOS DE COOPERAÇÃO COM MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE CONTAS DO DF, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE GOIÁS.



  



  

“a corrupção corrói a dignidade do cidadão, 
contamina os indivíduos, deteriora o convívio 

social, arruína os serviços públicos e 
compromete a vida das gerações atuais e 

futuras” 
(Trevisan e Outros. O combate a corrupção nas prefeituras do Brasil. 2003.)

contato

Maria Rosynete de Oliveira Lima

Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão do MPDFT

rosynete@mpdt.mp.br

Ed. Sede do MPDFT, sala 153, telefones: 33439656 e 3439520

mailto:rosynete@mpdt.mp.br
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