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Escopo e plano da 
apresentação

Escopo da apresentação: 

1. Ministério Público Resolutivo

1. Risco e Compliance

1. Projeto Conexão Água - Articulação entre o Ministério Público 
e stakeholders para medidas proativas



MP Resolutivo:

Resolução CNMP        118/2014; 

Diretrizes da Carta de 

Brasília/2016;

Recomendação CNMP 54/2017;  

Ato Normativo MPSP 1091/2018

1. Ministério Público: 
menos reativo e 
mais proativo; 

2. avança na 
atuação preventiva e 

na solução 
extrajudicial do 

conflito; 

3. indicadores da 
avaliação resolutiva 

e qualitativa do 
trabalho; 

4. corregedorias 
devem replicar boas 

práticas 
identificadas; 

5. valorizar o 
planejamento 
estratégico; 

6. incentivar novos 
modelos de atuação 

regionalizada; 

7. Valorizar atuação 
institucional em 

projetos sociais, em 
rede de cooperação

8. mecanismos de 
resolução 

(negociação, 
mediação, 
conciliação

10. práticas objetivas 
que abreviem 
investigações

Desenvolvimento 
da capacidade de 

articulação política, 
de diálogo para o 

consenso 

Entendendo o que é Ministério Público Resolutivo 



Ministério Público Resolutivo: 
Para além dos TACs-Termos de Ajustamento de Condutas, Inquéritos Civis, Audiências Públicas e 

Ações Judiciais 

Ferramentas para um Ministério Público Resolutivo: 

1) Mapa de diagnósticos e prognósticos das atividades institucionais

2) Planejamento Estratégico e de atuação

3) Programas Institucionais integrados 

4) Observador em Conselhos 

Governança 

colaborativa da 

agua

Controle do        

risco 

Educação e      

capacidades
Dialogar com 

a comunidade
-

Transparência

Financiamentos

Sustentáveis

Metodologias construídas 
em governança colaborativa 
com diversos stakeholders 
para cada tema-meta, por 
meio de estratégias 
proativas. 



Entendendo o que é Compliance

Compliance é a eficiência na conformidade com os princípios e normas para

determinado setor, avaliando constantemente o atendimento dos 

processos de governança e controle de riscos.

Princípio do Controle do Risco (artigo 225, § 1º, V e VII, CF/1988); Princípio da Precaução 

(artigo 225, § 1º, IV, CF/1988) e Princípio do Controle Social (artigo 216-A, § 1º, X, da CF/1988)

1. Lei 13.655, de 25/4/2018 - segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público; 

2. Lei 13.334, de 13/09/2016 - programa de parcerias de investimentos (PPI)

3. Lei 12.846/2013 - Lei do compliance ou Lei anticorrupção 

5.    Lei das Estatais 13.303/2016 - compliance na administração pública. 

6.    ISO 19600/2014 - conformidade; 

7.    ISO 37001/2016 - boas práticas anticorrupção

8.    DECRETO 9.571, 21/11/2018 - diretrizes sobre empresas e direitos humanos 

9. Portarias CGU 909/2015 (avaliação programas de integridade) e 

10. Portaria CGU 910/2015 (responsabilidade administrativa anticorrupção ou 

por não compliance no Poder Público.







MAPA ESTRATÉGICO - 2011/2020



MAPA ESTRATÉGICO - 2011/2020



MAPA ESTRATÉGICO - 2011/2020



Projeto Conexão Água: 
Modelo de governança colaborativa

•

•

• Conexão Água

• Governança colaborativa por grupo multidisciplinar e
multissetorial de colaboradores (membros do Ministério
Público Brasileiro; Membros do Poder Judiciário;
Membros da CGU; TCU; da Academia, do setor
empresarial, ONGs, gestores públicos e privados das
áreas de meio ambiente, águas, saúde, saneamento e
outros) que se articula e interage em boas práticas para
objetivos comuns.

• Conexão Água

• Constrói estratégias coletivas e inovações, com
ferramentas de inteligência e de comunicação, para o
controle do risco e o controle social, numa governança
colaborativa entre o Ministério Público e diversos
atores da sociedade (stakeholders), dos setores público
e empresarial e academia.



Algumas atividades e produtos do 

• Manual disponível online –

•

• Link: http://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/manuais/2018-05-
efetivacao-das-metas-de-qualidade-das-aguas-no-brasil.pdf

• -- Portal Digital “Conexão Água” 

• Fontes de dados em plataformas de monitoramento social da 
água 

•

• Link: http://conexaoagua.mpf.mp.br/

•

• -- 8º Fórum Mundial da Água  
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http://conexaoagua.mpf.mp.br

Plataformas temáticas do Projeto Conexão Água

http://conexaoagua.mpf.mp.br/
http://conexaoagua.mpf.mp.br/
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