
BOLETIM CGU INTERNACIONAL   |   EDIÇÃO 22
novembro e dezembro de 2022

ONU
CGU participa de Grupos 
de Trabalho no âmbito da 
Convenção da ONU contra a 
Corrupção

OCDE
44ª Reunião do Comitê de 
Governança Corporativa

Especialistas discutem 
indicadores de integridade 
pública e participam 
de reunião do Grupo 
de Trabalho de Altos 
Funcionários de Integridade 
Pública

Grupo de Trabalho sobre 
Suborno Transnacional da 
OCDE tem nova presidência

REDES
CGU participa de reunião 
da Rede de Agentes de 
Combate ao Suborno 
Transnacional na América 
Latina e Caribe 

Autoridades anticorrupção 
discutem cooperação e 
comunicação para troca de 
informações

6ª Reunião da Rede de 
Integridade Pública da 
América Latina e Caribe 
OCDE-BID

ARTICULAÇÃO 
INTERNACIONAL
CGU apresenta precedente de 
decisão em evento da UNESCO 
sobre transparência e meio ambiente

Especialistas discutem riscos e 
medidas para prevenção e combate 
à corrupção em tempos de crise

COOPERAÇÃO
Cerimônia de premiação do Selo 
de Integridade do Paraguai

NOTÍCIAS DA 
INTRACGU

CGU participa do XXIII Encontro da Rede de 
Transparência e Acesso à Informação

Secretaria Federal de Controle Interno participa 
da XIX REOGCI

CGU recebe certificação no nível 2 do modelo 
IA-CM pelo Banco Mundial

CGU participa de webinário da UNESCO sobre 
transparência e meio ambiente

Diretoria de Governança realiza reunião com 
Conselho para Transparência do Chile

CGU realiza reunião com Grupo de Trabalho 
sobre Gênero e Populações Vulneráveis

“Um Por Todos”: CGU, OEI e Transforma Brasil 
firmam parceria para ampliar o programa e 
captar mais voluntários

Clique nas chamadas e leia na IntraCGU

RETROSPECTIVA 2022
Confira os principais compromissos, resultados e avaliações

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-participa-do-XXIII-Encontro-da-Rede-de-Transparencia-e-Acesso-a-Informacao.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-participa-do-XXIII-Encontro-da-Rede-de-Transparencia-e-Acesso-a-Informacao.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Secretaria-Federal-de-Controle-Interno-participa-da-XIX-REOGCI.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Secretaria-Federal-de-Controle-Interno-participa-da-XIX-REOGCI.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-participa-de-webinario-da-UNESCO-sobre-transparencia-e-meio-ambiente.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-participa-de-webinario-da-UNESCO-sobre-transparencia-e-meio-ambiente.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Diretoria-de-Governanca-realiza-reuniao-com-Conselho-para-Transparencia-do-Chile.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Diretoria-de-Governanca-realiza-reuniao-com-Conselho-para-Transparencia-do-Chile.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-realiza-reuniao-com-Grupo-de-Trabalho-sobre-Genero-e-Populacoes-Vulneraveis.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-realiza-reuniao-com-Grupo-de-Trabalho-sobre-Genero-e-Populacoes-Vulneraveis.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-realiza-reuniao-com-Grupo-de-Trabalho-sobre-Genero-e-Populacoes-Vulneraveis.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-realiza-reuniao-com-Grupo-de-Trabalho-sobre-Genero-e-Populacoes-Vulneraveis.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/%E2%80%9CUm-Por-Todos%E2%80%9D--CGU%2C-OEI-e-Transforma-Brasil-firmam-parceria-para-ampliar-o-programa-e-captar-mais-volunt%C3%A1rios.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/%E2%80%9CUm-Por-Todos%E2%80%9D--CGU%2C-OEI-e-Transforma-Brasil-firmam-parceria-para-ampliar-o-programa-e-captar-mais-volunt%C3%A1rios.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/%E2%80%9CUm-Por-Todos%E2%80%9D--CGU%2C-OEI-e-Transforma-Brasil-firmam-parceria-para-ampliar-o-programa-e-captar-mais-volunt%C3%A1rios.aspx


BOLETIM CGU Internacional  •  Edição 22 – novembro e dezembro de 2022
Divulgação destinada ao público interno da CGU 2

ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL
ACORDO DE ESCAZÚ
CGU apresenta precedente de decisão em evento da 
UNESCO sobre transparência e meio ambiente

DECLARAÇÃO DE SHARM EL-SHEIKH
Especialistas discutem riscos e medidas para 
prevenção e combate à corrupção em tempos de crise

No dia 30 de novembro de 2022, representando a Controladoria-Geral da União 
(CGU), a Ouvidoria-Geral da União participou do webinário “Transparência e Meio Am-
biente: Entidades Garantidoras de Acesso à Informação Pública e o Acordo de Escazú”, 
organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO). 

A reunião contou com exposições da Universidade dos Andes (Colômbia), da Co-
missão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), e da Ouvidoria-Geral da 
União.

Os painelistas discutiram diversos aspectos do Acordo Regional sobre Acesso à 
Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais, o Acordo 
de Escazú, e sobre o acesso a informações ambientais. O auditor Marcos Lindenmayer, 
da Ouvidoria-Geral da União, contribuiu para a discussão sobre o papel dos órgãos ga-
rantidores no acesso a informações ambientais, apresentando precedente de decisão 
da CGU em que foram afastadas alegações de sigilo bancário e contratual para dar 
acesso a informações relacionadas ao cumprimento de condicionantes socioambien-
tais relativas à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

A Controladoria-Geral da União, por 
meio da Secretaria Federal de Contro-
le Interno, participou de um encontro de 
especialistas acerca da implementação 
da Declaração de Sharm el-Sheikh so-
bre o Fortalecimento da Cooperação In-
ternacional para Prevenção e Combate 
à Corrupção em Tempos de Emergên-
cias e Respostas e Recuperação de Cri-
ses. A declaração foi adotada na 9ª Ses-
são da Conferência dos Estados Partes 

da Convenção das Nações Unidas con-
tra a Corrupção, presidida pelo Egito em 
Sharm El-Sheikh, em dezembro de 2021.

O evento foi organizado pelo Escri-
tório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) na cidade do Cairo, Egito, 
nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, e 
contou com a participação de especialis-
tas de diversos países e de representan-
tes de organismos internacionais.

O primeiro painel da agenda, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9-resolutions.html#Res.9-1
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9-resolutions.html#Res.9-1
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9-resolutions.html#Res.9-1
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9-resolutions.html#Res.9-1
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9-resolutions.html#Res.9-1
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9-resolutions.html#Res.9-1
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Foto oficial do encontro de especialistas acerca da implementação 
da declaração de Sharm el-Sheikh

intitulado “Compreender os contextos de 
emergência: tipologias de riscos e restri-
ções para uma resposta e recuperação de 
crises eficazes e tempestivas”, aprofundou 
a identificação e avaliação de tipologias 
de riscos de corrupção, que se agravam 
em diferentes momentos de crise. As dis-
cussões abordaram a compreensão das 
restrições legais, políticas e institucionais 
para desenvolver estratégias anticorrup-
ção eficazes; permitindo a tomada de me-
didas adequadas e o mapeamento dos 
papéis para garantir uma resposta ideal à 
crise. O servidor Rodrigo Eloy Arantes re-
presentou o Brasil como painelista acerca 
das experiências dos países na prevenção 
e no enfrentamento da corrupção durante 
a pandemia. 

O segundo painel, sob o título “Me-
didas para prevenir e combater a corrup-
ção em tempos de emergência, inclusi-
ve por meio de políticas internacionais e 
multilaterais de cooperação”, abordou a 
promoção de resposta multilateral aos 
impedimentos enfrentados pela coope-
ração internacional, bem como a inclusão 
de atores externos ao setor público para 
mitigar os riscos na assistência financeira 
internacional. 

O objetivo do encontro foi a elabo-
ração de um guia sobre as boas práticas 
a serem adotadas pelos países em con-
textos de crises, incluindo crises sanitá-
rias, desastres ambientais, conflitos, entre 
outros. 
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A Revista da CGU, com o apoio ins-
titucional da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), apresenta cha-
mada de trabalhos para o dossiê especial 
Auditoria Interna Governamental - Análi-
se, Discussão e Perspectivas no Espaço 
Lusófono, previsto para publicação em 
junho de 2023. 

A coordenação editorial do dossiê 
será capitaneada pelas editoras convida-
das Rossana Guerra de Sousa, da Univer-
sidade Federal da Paraíba, e Ana Calado 
Pinto, do Instituto Universitário de Lisboa. 
Os interessados em contribuir podem 
submeter trabalhos até o dia 31 de janeiro 
de 2023. Esta edição tem como objetivo 
ampliar a difusão, promoção do conheci-
mento e da pesquisa em auditoria interna 
governamental para além do Brasil, inte-
grando o debate em todo o espaço lu-
sófono. A proposta é buscar a integração 
entre três dimensões que levem ao pro-
gresso, com a seguinte categorização: 

• Análise das experiências, cenários 
e objetos já examinados e aplicados na 
área de auditoria interna, a perspectiva do 
que já foi feito no passado ou no caminho 
até o presente:

• Discussão do que está sendo pes-
quisado e utilizado hoje, como ferramen-
tas, estruturas e regulações; e 

• Perspectivas para os caminhos fu-
turos da função de auditoria interna no 
âmbito governamental. 

A chamada de trabalhos está sen-
do amplamente divulgada nos canais ins-
titucionais da CPLP e dos Estados que a 
integram, projetando internacionalmente 

REVISTA DA CGU
Chamada de artigos para dossiê especial sobre 
Auditoria Interna Governamental no Espaço Lusófono

a dimensão “Pesquisa, Conhecimento e 
Inovação” em matérias de interesse da Casa.

A última edição da Revista, publi-
cada em dezembro de 2022, contou com 
treze trabalhos inéditos. Os dez primeiros 
constituíram o Dossiê Especial “Ciência de 
Dados na Administração Pública: Desafios 
e Oportunidades”. Taka Ariga, cientista de 
dados, chefe da Diretoria do Laboratório 
de Inovação do U.S. Government Accoun-
tability Office (U.S. GAO), concedeu entre-
vista para compor o dossiê e se demons-
trou honrado pelo convite em suas redes sociais:

https://www.cplp.org/id-4447.aspx?Action=1&NewsId=9698&M=NewsV2&PID=10872
https://www.sec-geral.mec.pt/pt-pt/node/7811
https://www.sec-geral.mec.pt/pt-pt/node/7811
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FOROS E REUNIÕES 
INTERNACIONAIS

Entre os meses de novembro e de-
zembro de 2022, a Controladoria-Geral da 
União (CGU) participou de diversas reu-
niões no âmbito dos grupos de trabalho 
sob a Convenção da Nações Unidas con-
tra a Corrupção. Destaca-se a apresenta-
ção da experiência brasileira com cruza-
mento de dados no acompanhamento do 
pagamento do auxílio emergencial. 

No âmbito da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), a 44ª Reunião do Comitê 
de Governança Corporativa se dedicou 
à discussão sobre o “Terceiro projeto de 
revisão dos Princípios de Governança 
Corporativa do G20/OCDE”. A Reunião do 
Grupo de Trabalho de Altos Funcionários 
de Integridade Pública foi precedida por 
encontro específico sobre o desenvolvi-
mento de indicadores para aferição do 
grau de implementação da Recomenda-
ção sobre Integridade Pública. Já o en-
contro do Grupo de Trabalho foi marcado 
por discussões a respeito da importância 
da integridade para a construção da con-
fiança nas instituições públicas e fortale-
cimento da democracia. Por fim, a última 
reunião do Grupo de Trabalho sobre Su-
borno Transnacional da OCDE (Working 
Group on Bribery - WGB) marcou o tér-
mino do mandato de Drago Kos na presi-
dência do grupo. 

Por sua vez, o XXIII Encontro da Rede 
de Transparência e Acesso à Informação 
(RTA) discutiu sobre o impulso tecnoló-
gico para o acesso à informação como 

instrumento de inclusão, participação ci-
dadã e responsabilização nas sociedades 
democráticas. 

Ainda na área de acesso à informa-
ção, a CGU e o Órgão Garantidor do Di-
reito de Acesso à Informação (OGDAI) da 
Argentina promoveram reunião do Grupo 
de Trabalho sobre Gênero e Grupos Vul-
neráveis da Conferência Internacional de 
Comissários de Informação (ICIC) no dia 
25 de novembro de 2022.

Outras redes temáticas promove-
ram atividades no período. A reunião da 
Rede de Agentes de Combate ao Subor-
no Transnacional na América Latina e Ca-
ribe (LAC-LEN) abrangeu painéis sobre 
cooperação internacional; cumprimento 
da lei em delitos relacionados a pesso-
as jurídicas; resoluções multijurisdicionais 
de casos de corrupção e perspectivas de 
gênero. O evento foi sucedido por um se-
minário sobre investigação financeira e 
patrimonial.

A Rede Operacional Global das Au-
toridades de Aplicação da Lei Anticor-
rupção (Global Operational Network of 
Anti-Corruption Law Enforcement Autho-
rities - GlobE Network) promoveu a tercei-
ra reunião plenária, alcançando diversos 
temas.

A 6ª Reunião da Rede de Integridade 
Pública da América Latina e Caribe OCDE-
-BID focou a inovação e integridade para 
um melhor controle da gestão pública.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/cgu-participa-do-xxiii-encontro-da-rede-de-transparencia-e-acesso-a-informacao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/cgu-participa-do-xxiii-encontro-da-rede-de-transparencia-e-acesso-a-informacao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/cgu-participa-do-xxiii-encontro-da-rede-de-transparencia-e-acesso-a-informacao
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-realiza-reuniao-com-Grupo-de-Trabalho-sobre-Genero-e-Populacoes-Vulneraveis.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-realiza-reuniao-com-Grupo-de-Trabalho-sobre-Genero-e-Populacoes-Vulneraveis.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-realiza-reuniao-com-Grupo-de-Trabalho-sobre-Genero-e-Populacoes-Vulneraveis.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-realiza-reuniao-com-Grupo-de-Trabalho-sobre-Genero-e-Populacoes-Vulneraveis.aspx
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A Controladoria-Geral da União 
(CGU), o Ministério das Relações Exterio-
res, o Ministério da Justiça e a Advocacia-
-Geral da União constituíram a delegação 
brasileira em uma série de eventos pro-
movidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em Viena, Áustria, entre os 
dias 07 e 11 de novembro de 2022.

Nesse período, ocorreu a 13ª Sessão 
Continuada do Grupo de Revisão da Im-
plementação da Convenção da ONU con-
tra a Corrupção (UNCAC), a 16ª Sessão do 
Grupo de Trabalho sobre Recuperação de 
Ativos, a 11ª Reunião de Peritos sobre Co-
operação Internacional e o treinamento 
para pontos focais e peritos governamen-
tais do 2º Ciclo do Mecanismo de Revisão 
da Implementação da UNCAC. 

Cabe destacar que a auditora Elia-
ne Viegas Mota, da Secretaria Federal de 
Controle Interno, compôs o painel “Melho-
res práticas e desafios envolvendo coope-
ração internacional no combate à corrup-
ção em tempos de emergência e crise, e 
esforços para aprofundar o conhecimento 
de ligações entre corrupção e outras for-
mas de crime”, juntamente com represen-
tantes do Egito e dos Estados Unidos. 

Os painelistas apresentaram experi-
ências em iniciativas voltadas ao combate 
à corrupção em tempos de crise, a exem-
plo da situação de emergência decorren-
te da Covid-19. O Brasil abordou o seguin-
te tema: “Coordenação interinstitucional 
e cruzamento de dados governamentais 
para a identificação de fraudes poten-
ciais e corrupção”, apresentando a expe-
riência da CGU no acompanhamento do 

ONU
UNCAC
CGU participa de Grupos de Trabalho no âmbito da 
Convenção da ONU contra a Corrupção

pagamento do Auxílio Emergencial, que 
subsidiou o Ministério da Cidadania com 
informações que pudessem evitar a reali-
zação de pagamentos indevidos.

O relatório final da sessão fez alu-
são ao discurso da painelista brasileira, 
que ressaltou o papel das bases de da-
dos atuais na prevenção e detecção da 
corrupção durante a pandemia da Co-
vid-19 e sua utilização como ferramen-
tas de compartilhamento de informações 
tanto nacional quanto internacionalmen-
te. Ela ressaltou a importância de cruzar 
as bases de dados para prevenir fraudes 
e identificar beneficiários reais de auxílios 
financeiros, para garantir que o dinheiro 
público de fato chegue aos grupos mais 
vulneráveis. Ademais, alertou os presen-
tes sobre alguns desafios, como dificulda-
des para garantir o devido tratamento de 
informações confidenciais, a necessida-
de de carregamento frequente de dados 
para manter a atualização e a necessida-
de de coordenação interinstitucional em 
alto nível. Como medidas mitigatórias de 
tais riscos, a painelista mencionou o fo-
mento da comunicação entre as institui-
ções (inclusive de maneira informal) e o 
desenho tempestivo de políticas para for-
talecer a coordenação dos órgãos e enti-
dades necessários.

Às margens dos eventos, foi realiza-
da reunião entre a delegação brasileira e 
a delegação dos Estados Unidos. Dentre 
outros temas, o encontro pautou a reali-
zação da Conferência dos Estados Par-
tes da UNCAC, que ocorrerá nos Estados 
Unidos em 2023, na cidade de Atlanta. A 
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Entre 21 e 23 de novembro de 2022, 
a Controladoria-Geral da União (CGU) 
participou da 44ª Reunião do Comitê de 
Governança Corporativa da Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico, realizada em Paris, na sede 
da Organização. 

Representando a CGU, a Secretaria 
de Transparência e Prevenção da Cor-
rupção fez parte da comitiva brasileira, 
ao lado de representantes do Ministério 
da Economia, da Comissão de Valores 
Mobiliários e do Ministério das Relações 
Exteriores. 

O evento reuniu membros do Comi-
tê, acadêmicos e representantes de insti-
tuições convidadas, e pautou a discussão 
sobre o “Terceiro projeto de revisão dos 
Princípios de Governança Corporativa do 
G20/OCDE”. 

A discussão abrangeu temas como 
a mudança no foco dos princípios, antes 
restrito aos acionistas e que atualmente 

delegação estadunidense afirmou que 
pretende priorizar os seguintes temas: 
(1) participação das organizações da so-
ciedade civil no combate à corrupção; 
(2) participação dos jovens no combate à 
corrupção; (3) celebrar os 20 anos de en-
trada em vigor da UNCAC e refletir sobre 
o que esperar dos próximos 20 anos na 
luta contra a corrupção.

Dois temas que sobre os quais ainda 
não há consenso e que devem reverbe-
rar nos debates das reuniões de 2023 são: 
o funcionamento do Mecanismo após a 

OCDE
GOVERNANÇA CORPORATIVA
44ª Reunião do Comitê de Governança Corporativa

abrange todos os stakeholders; a impor-
tância da agenda ambiental, social e de 
governança (ESG) na gestão empresarial; 
e a necessidade de incremento da trans-
parência por parte das empresas, não 
apenas no que tange às suas demonstra-
ções financeiras, como também a ques-
tões relacionadas à responsabilidade so-
cial e à sustentabilidade.  

A participação da CGU no evento foi 
de grande importância, já que os princí-
pios discutidos, especialmente os relacio-
nados à sustentabilidade e à responsabili-
dade social das empresas, influenciam as 
atividades de avaliação de programas de 
integridade em processos administrativos 
de responsabilização e acordos de leni-
ência, bem como a fixação dos parâme-
tros de avaliação das empresas no âmbito 
do projeto Empresa Pró-Ética, contribuin-
do para a atualização de sua metodologia 
de avaliação a cada nova edição. 

conclusão do Segundo Ciclo de Revisão 
e o momento a partir do qual o Segun-
do Ciclo poderá ser considerado como 
concluído.

O auditor Adriano Freitas participou 
do Treinamento para Pontos Focais e Peri-
tos no âmbito do Segundo Ciclo do Meca-
nismo de Revisão da Implementação da 
UNCAC. O Brasil atuará como avaliador 
de Santa Lúcia no Segundo Ciclo de Re-
visão, que terá início após a conclusão da 
avaliação daquele país no Primeiro Ciclo.
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Nos dias 24 e 25 de novembro 
de 2022, ocorreu a reunião do Grupo 
de Trabalho de Altos Funcionários de 
Integridade Pública, em Paris, França.

 O Grupo tem por finalidade discutir 
as melhores formas de implementação 
de políticas de integridade pública, 
seguindo as diretrizes estabelecidas pela 
Recomendação da OCDE sobre o tema. 

Nas reuniões do Grupo de Trabalho 
– que geralmente ocorrem duas vezes 
ao ano – são colocadas em debate as 

questões emergentes relacionadas com 
o tema, tais como o risco existente na 
interface entre os setores público e privado, 
conflito de interesses e lobby. Também 
são trazidos à baila outros assuntos que 
afetam a integridade pública como, por 
exemplo, aprimoramento dos canais de 
denúncia de irregularidades, controle 
interno e responsabilização administrativa 
e criminal. 

No último encontro, as discussões 
centraram-se na importância da 

Os representantes dos países que 
compõem a força-tarefa dedicada ao de-
senvolvimento de indicadores de inte-
gridade pública se reuniram na sede da 
Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), em Paris, 
França, no dia 23 de novembro de 2022, 
precedendo o encontro do Grupo de Tra-
balho de Altos Funcionários de Integrida-
de Pública (Working Party of Senior Pu-
blic Integrity Officials – SPIO). Servidores 
da Secretaria de Transparência e Preven-
ção da Corrupção, da Controladoria-Ge-
ral da União, representaram o Brasil, que 
faz parte do grupo de nações que estão 
trabalhando no aprimoramento desses 
parâmetros. 

Trata-se do estabelecimento de re-
ferenciais passíveis de mensuração, para 
aferir o grau de aderência dos países à Re-
comendação da OCDE sobre Integridade 
Pública, de 2017. Os dados objetivos auxi-
liarão os tomadores de decisão a enten-
der os pontos fortes e fracos dos sistemas 

nacionais de integridade e, a partir daí, de-
cidir quais ações serão necessárias para 
enfrentar desafios específicos. 

No último encontro, a OCDE apre-
sentou os últimos dados coletados dos 
países, bem como as melhorias realizadas 
na apresentação dessas informações, que 
se encontram disponíveis para consulta 
na página da Organização.

Quanto aos dados do Brasil, desta-
cam-se positivamente aqueles sobre a 
qualidade da implementação de uma es-
tratégia de integridade pública, acima da 
média dos países da OCDE, alcançando o 
quarto maior índice na colocação geral, 
com 74% de implementação. 

No referido encontro, os países inte-
grantes da força-tarefa também debate-
ram quais os indicadores que se mostram 
mais promissores na aferição do grau de 
implementação da Recomendação sobre 
Integridade Pública e compartilharam as 
experiências obtidas na coleta dos dados.

INTEGRIDADE
Especialistas discutem indicadores de integridade 
pública e participam de reunião do Grupo de Trabalho 
de Altos Funcionários de Integridade Pública

Grupo de trabalho

https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf
http://oecd-public-integrity-indicators.org/
http://oecd-public-integrity-indicators.org/
http://oecd-public-integrity-indicators.org/


BOLETIM CGU Internacional  •  Edição 22 – novembro e dezembro de 2022
Divulgação destinada ao público interno da CGU 9

integridade para a construção da confiança 
nas instituições públicas, bem como para 
o fortalecimento da democracia, com 
base na recente publicação Building trust 
and reinforcing democracy. 

A agenda de trabalho contou, ainda, 
com apresentações de representantes de 
diversos países sobre boas práticas em 

temas relacionados à integridade pública, 
tais como controle interno, auditoria 
e gerenciamento de risco, proteção 
ao denunciante e riscos à integridade 
decorrentes de processos de aquisição 
de cidadania através da realização de 
investimentos privados. 

A última reunião plenária de 2022 
do Grupo de Trabalho sobre Suborno 
Transnacional da OCDE (Working Group 
on Bribery - WGB), realizada entre os 
dias 6 e 9 de dezembro, em Paris, França, 
marcou o fim do mandato do esloveno 
Drago Kos a cargo da presidência do 
grupo, após um período de 8 anos. Ele foi 
substituído pela procuradora holandesa 
Daniëlle Goudriaan, em janeiro de 2023.

Durante seu mandato, Drago Kos 
esteve à frente de importantes marcos 
alcançados pelo WGB, como a acessão 
de novos membros, a criação e amplia-
ção das redes de cooperação, a aprova-
ção da Recomendação sobre o Gerencia-
mento de Riscos de Corrupção por Atores 
de Cooperação para o Desenvolvimento 
e a importante revisão da Recomenda-
ção Antissuborno de 2021, para aprimorar 
e reforçar os mecanismo de combate ao 
suborno transnacional.

A agenda de trabalho incluiu, ainda, 
o monitoramento regular da implemen-
tação da Convenção pelos países mem-
bros, com destaque especial para a par-
ticipação de representantes do Brasil, 
juntamente com especialistas da África 
do Sul, na avaliação da fase 4 da Espanha. 

Auditores da Controladoria-Geral da 
União (CGU) atuaram como examinadores 
e participaram da discussão e aprovação 
do relatório final de avaliação.

Outro ponto de destaque da agen-
da foi a realização da quinta reunião do 

WGB
Grupo de Trabalho sobre Suborno Transnacional da 
OCDE tem nova presidência

Participantes do Grupo de Trabalho sobre 
Suborno Transnacional da OCDE

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/76972a4a-en/index.html?itemId=/content/publication/76972a4a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/76972a4a-en/index.html?itemId=/content/publication/76972a4a-en
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378#mainText
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378#mainText
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A reunião da Rede de Agentes de Com-
bate ao Suborno Transnacional na América 
Latina e Caribe (LAC-LEN) ocorreu nos dias 
15 e 16 de novembro de 2022, em Santia-
go, Chile. Servidores da Assessoria Especial 
para Assuntos Internacionais, da Corregedo-
ria-Geral da União e da Secretaria de Com-
bate à Corrupção da Controladoria-Geral da 
União (CGU) estiveram presentes. Membros 
da Advocacia-Geral da União e do Ministé-
rio Público Federal também representaram 
o Brasil na ocasião. No dia 17, o governo chi-
leno promoveu um workshop sobre investi-
gação financeira e patrimonial.

Durante a abertura da reunião, os co-
presidentes da Rede ressaltaram a importân-
cia da LAC-LEN para fortalecer a cooperação 
entre os diferentes agentes anticorrupção na 

REDES
CGU participa de reunião da Rede de Agentes de Combate 
ao Suborno Transnacional na América Latina e Caribe 

região. Também destacaram a oportunidade 
de a Rede se reunir novamente de maneira 
presencial, após dois anos de encontros vir-
tuais, em virtude da pandemia da Covid-19. 
O último encontro presencial ocorreu em 
2019, em Brasília, sob a organização da CGU.  

A reunião abordou temas diversos re-
lacionados ao combate ao suborno transna-
cional na região, de modo a fornecer plata-
forma para a troca de experiências e desafios 
comuns, incluindo-se painel específico so-
bre apresentação de casos reais. Também 
houve momento para troca de informações 
e contatos, e para debate de casos hipotéti-
cos entre as autoridades presentes, que dis-
cutiram as possíveis soluções jurídicas e as 
medidas que comumente são adotadas em 
seus respectivos países

subgrupo de monitoramento do Brasil 
(SGM), para discutir os desenvolvimentos 
recentes dos quatro itens remanescentes 
sob monitoramento. Após o reporte da 
delegação brasileira, o SGM decidiu por 
concluir o acompanhamento de um item 
e passar os demais itens para a fase 4 de 
avaliação do Brasil, que se inicia em janei-
ro de 2023.

Com a proximidade da avaliação, os 
membros do SGM decidiram por encerrar 
definitivamente os trabalhos do subgru-
po, que foi estabelecido em dezembro 
de 2020 para acompanhar mais de per-
to diversas questões identificadas pela 
Missão de Alto Nível da OCDE em 2019 e 
demais itens que pudessem impactar a 

implementação da Convenção da OCDE 
pelo Brasil. Ao relatarem à plenária sobre 
os resultados dos trabalhos, os membros 
do SGM ressaltaram a efetividade e o su-
cesso desse modelo no monitoramento 
de questões sensíveis para a implementa-
ção da Convenção pelos países do WGB.

A delegação brasileira junto ao WGB 
foi chefiada pela Assessoria Especial para 
Assuntos Internacionais e composta por 
representantes das diretorias de Res-
ponsabilização de Entes Privados e de 
Acordos de Leniência da CGU, da Advo-
cacia-Geral da União e do Ministério das 
Relações Exteriores.
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Representante do Ministério Pú-
blico brasileiro, Marcelo Ribeiro, des-
tacou como desafios as diferenças 
entre os sistemas nacionais para trata-
mento e proteção de dados, além das 
dificuldades técnicas na formulação 
dos pedidos de cooperação. Também 
apontou para a falta de coordenação 
entre países requerentes e requeridos 
– o que vem sendo mitigado a partir 
de contatos prévios informais – e a in-
definição sobre a possibilidade de re-
quisição direta, sem tramitação por 
autoridades centrais. Como aspecto 
positivo, mencionou a crescente ade-
são à Convenção de Budapeste, as 
boas práticas advindas das investiga-
ções paralelas e a parceria, ainda inci-
piente, com o setor privado, inclusive a 
partir da autorregulação proposta por 
alguns setores (notadamente o setor 
de criptoativos). Por fim, destacou a 
relevância da transmissão espontânea 
de informações.

Representante da Fiscalía Nacional 

O Chile abordou as atualizações 
no seu regime jurídico de responsa-
bilização penal de pessoas jurídicas, 
inclusive com a primeira condenação 
em juízo oral no âmbito da lei e a al-
teração legislativa ocorrida em 2016 
para inclusão do delito de receptação. 
Também abordou as novidades da Lei 
21.121, editada em 2018, que incluiu no 

do Chile, o Ministério público chileno, 
falou da crescente importância das 
evidências em meios digitais e os de-
safios de adaptação das normas pro-
cedimentais internas e internacionais 
para validação dessas provas, inclusi-
ve para determinação de jurisdição, já 
que, frequentemente, os arquivos es-
tão armazenados em nuvem. Também 
destacou a importância da Convenção 
de Budapeste, único instrumento que 
traz procedimentos e base jurídica es-
pecificas para a troca de informações 
para combater o crime cibernético.

Representante da Comissão de 
Valores Mobiliários (Securities and Ex-
change Commission - SEC) dos Esta-
dos Unidos abordou a experiência em 
matéria não-criminal, sublinhando as 
possibilidades de cooperação direta 
com empresas que armazenam dados 
e com contrapartes ao redor do mun-
do, por meio de acordos bilaterais ou 
redes de cooperação.

Boas práticas e desafios na obtenção de provas digitais por 
cooperação internacional

Cumprimento da lei em delitos relacionados a pessoas jurídicas

Código Penal chileno os delitos de ne-
gociação incompatível, corrupção pri-
vada, apropriação indébita e adminis-
tração desleal, além de aumento nas 
sanções previstas.

Na sequência, o Panamá apre-
sentou o andamento do caso Odebre-
cht naquele país, assim como os de-
safios impostos pela responsabilidade 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1125600&buscar=21121
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1125600&buscar=21121
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Resoluções multijurisdicionais de casos de corrupção na região

Perspectivas de gênero em casos de corrupção 

de pessoas jurídicas, os quais incluem 
a capacitação de juízes e procurado-
res, a necessidade de reformas no 
Código Penal para aumentar a pena 

prevista para delitos de corrupção e 
a implementação de programas para 
conscientizar os representantes das 
empresas sobre o tema. 

O Peru ressaltou a criação de 
unidades específicas para o caso Lava 
Jato na Procuradoria e no Ministério 
Público, de modo a tratar de maneira 
uniforme e coordenada as ações de-
rivadas desse importante caso. Res-
saltou que a cooperação internacional 
com o Brasil foi intensa e fundamental, 
auxiliando na imposição de sentenças 
e acordos de colaboração eficaz que 
resultaram em mais de 200 milhões 
de dólares (com retorno efetivo de 
mais de 30 milhões de dólares, utiliza-
dos no financiamento da Defensa del 
Estado).

Os Estados Unidos menciona-
ram o papel da SEC na supervisão de 
mais de 90 trilhões de dólares a par-
tir de suas ações, sendo sua missão 

reforçada a partir de investigações 
impulsionadas pela cooperação inter-
nacional, realizada com parceiros ao 
redor do mundo. Ressaltou a impor-
tância de os agentes anticorrupção 
serem flexíveis para entender os siste-
mas de cada país e superar eventuais 
barreiras, inclusive de comunicação.

Por fim, representante do Banco 
Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID) abordou a cooperação com 
unidades de investigação de ban-
cos multilaterais de desenvolvimen-
to. Mencionou a competência do BID 
quanto a procedimentos de sanção, 
dentro de contratos de financiamen-
to, e a possibilidade de cooperação a 
partir de acordos bilaterais para troca 
de informações.   

Representante do Chile apresen-
tou a abordagem do país no combate 
à “sextortion”, entendido sob três pers-
pectivas: abuso da autoridade pública, 
intercâmbio (quid pro quo) e coerção 
psicológica e física. Também desta-
cou a importância de se fortalece-
rem os canais de denúncia e de gerar 

confiança para que as vítimas desse 
tipo específico de delito encontrem 
amparo no sistema judicial.

Representante da Argentina 
apresentou as iniciativas do país no 
sentido de incorporar a perspectiva 
de gênero em suas ações anticorrup-
ção, que têm por objetivo visibilizar os 
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Foto oficial do encontro da LAC-LEN

efeitos específicos da corrupção em mulheres, meninas e população trans, e evi-
tar a sobrecriminalização de mulheres em casos de corrupção.  

da CGU, exemplificou essa atuação 
a partir da apresentação de um caso 
concreto em andamento. Na sequên-
cia, representante do Chile apresentou 
a metodologia adotada pelo Ministério 
Público para a investigação patrimo-
nial, a qual conta com cinco fases: 

1) definição do objeto e do período; 
2) identificação de antecedentes; 
3) análise da informação e conclusões 
preliminares; 
4) validação fática das conclusões; 
5) conclusões definitivas. 

Representante da Argentina co-
mentou a relação de seu país com a 
RRAG – Rede de Recuperação de Ati-
vos do GAFILAT. 

Por fim, o oficial de ligação do 
Federal Bureau of Investigation (FBI) 
no Chile apresentou o seu papel no 
combate ao suborno transnacional e 
as ferramentas de investigação dispo-
níveis, com ênfase nas fontes abertas 
de busca, imagem e redes sociais.

Em seguimento às reuniões da 
Rede LAC-LEN, no dia 17, o governo 
chileno organizou um seminário para 
debater os desafios e boas práticas na 
investigação financeira e patrimonial 
em casos de corrupção. O fiscal na-
cional do Chile participou da abertura 
do evento, que se iniciou com um pai-
nel focado na discussão sobre investi-
gação envolvendo pessoas jurídicas e 
cooperação internacional.

Durante o painel, representan-
te da Colômbia abordou o desafio de 
combater a impunidade em crimes 
envolvendo grandes corporações, nos 
quais, frequentemente, os dirigentes e 
controladores conseguem escapar à 
justiça, com sanções impostas somen-
te a funcionários de cargos mais bai-
xos, elos mais fracos dentro da cadeia 
produtiva. O Brasil expôs um panora-
ma do ordenamento jurídico nacional 
para o combate à corrupção corpora-
tiva, que exige que diferentes órgãos 
trabalhem em estreita coordenação. 
Marcelo Pontes Vianna, representante 

Seminário sobre Investigação Financeira e Patrimonial 
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A Controladoria-Geral da União 
(CGU) participou, entre 15 e 17 de novem-
bro de 2022, da 3ª Reunião Plenária da 
Rede Operacional Global das Autoridades 
de Aplicação da Lei Anticorrupção (Glo-
bal Operational Network of Anti-Corrup-
tion Law Enforcement Authorities - GlobE 
Network) na cidade de Madri, Espanha. O 
evento tem como objetivo promover uma 
rede de compartilhamento formal e in-
formal de ações de combate à corrupção 
transnacional entre autoridades operacio-
nais de diversos países. 

A participação da CGU ocorre no 
âmbito das atribuições previstas na Lei nº 
12.846/2013, de investigação e responsa-
bilização do suborno transnacional por 
parte de empresas brasileiras. A Advoca-
cia-Geral da União e a Polícia Federal, que 
nesse encontro não enviou representante, 
também integram a Rede GlobE. 

Nos dias 1 e 2 de dezembro de 2022, 
em Tegucigalpa, Honduras, ocorreu a 
sexta reunião da Rede de Integridade Pú-
blica da América Latina e Caribe OCDE-
-BID, com participação de diversos paí-
ses da região. O Brasil foi representado 
pela Controladoria-Geral da União (CGU), 
por meio da Assessoria Especial para As-
suntos Internacionais e da Secretaria de 
Transparência e Prevenção da Corrup-
ção, e pelo Tribunal de Contas da União. 

Durante as reuniões dos grupos de traba-
lho, os países foram convidados a com-
partilhar suas boas práticas, passando por 
todas as funções e os procedimentos afe-
tos à integridade. 

O Brasil foi convidado a falar sobre 
as suas boas práticas no que tange à me-
dição de integridade, ponto que vem sen-
do colocado em pauta, pela OCDE, em 
diversos países. A CGU apresentou inicia-
tivas como o Painel Integridade Pública, a 

A agenda do evento incluiu pales-
tras sobre boas práticas para coopera-
ção internacional entre agências anticor-
rupção, combate à lavagem de dinheiro 
e demonstração de aplicativos para agi-
lizar a comunicação entre a comunidade 
de combate ao suborno transnacional de 
forma segura. Foram oferecidas vagas 
para a participação da CGU, por meio da 
Corregedoria-Geral da União (CRG), em 
forças-tarefas destinadas à elaboração 
de propostas de melhorias em aspectos 
operacionais de cooperação internacio-
nal, à capacitação para os integrantes do 
grupo e ao desenvolvimento de um apli-
cativo próprio para troca de informações. 

Composta por 53 países, a GlobE é 
uma iniciativa do Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e 
teve início em junho de 2021, com um pri-
meiro encontro em novembro de 2021. 

REDE GLOBE
Autoridades anticorrupção discutem cooperação e 
comunicação para troca de informações

6ª Reunião da Rede de Integridade Pública da América 
Latina e Caribe OCDE-BID 
Inovação e Integridade para um melhor controle da 
gestão pública 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/cgu-contra-corrupcao/temas/painel-de-integridade-publica
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O webinário sobre “Combate à Cor-
rupção em Compras Públicas” ocorreu 
no 15 de dezembro de 2022, como parte 
das atividades da Rede de Autoridades de 
Prevenção da Corrupção (Network of Cor-
ruption Prevention Authorities – NCPA), 
sob a presidência da Autoridade Nacio-
nal de Transparência da Grécia. O evento 
concluiu a série de webinários do plano 
de trabalho voltado para o aprimoramen-
to da integridade pública. Servidores da 
Controladoria-Geral da União acompa-
nharam a transmissão. 

Representantes do Tribunal de Con-
tas Europeu, do Secretariado da Meto-
dologia para Avaliação de Sistemas de 
Compras (Methodology for Assessing 
Procurement Systems - MAPS) e mem-
bros de agências anticorrupção da Gré-
cia, Palestina e Itália explicaram o manda-
to e as competências de cada instituição 
no combate à fraude nos contratos públi-
cos, bem como apresentaram suas inicia-
tivas e medidas tomadas para combater a 
corrupção.

O representante do Tribunal de Con-
tas Europeu esclareceu que as ativida-
des de compliance são realizadas junto a 

Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública e a Avaliação dos Programas de In-
tegridade Pública.

diversas agências de países europeus. O 
Tribunal emite opiniões acercam da con-
fiabilidade das contas, legalidade e regu-
laridade das receitas e pagamentos. Con-
tudo, não tem competência para apurar 
suspeitas de fraude e corrupção. Nes-
ses casos, encaminha os subsídios para 
as agências responsáveis. Em relação às 
boas práticas para redução de irregulari-
dades em compras públicas, mencionou 
a adoção de compras conjuntas e desta-
cou a importância da transparência. 

Dentre as ferramentas apresentadas 
no evento, citam-se a Metodologia para 
Avaliação de Sistemas de Compras, pa-
drão internacional criado em 2003 pelo 
Banco Mundial em parceria com o Co-
mitê de Assistência ao Desenvolvimento 
da OCDE, a ISO 37001:2016 que trata de 
sistemas de gestão antissuborno, recen-
temente implementada pela Grécia. A Pa-
lestina e a Itália apresentaram portais so-
bre contratações públicas.  

A segunda parte do webinário foi 
dedicada às perguntas dos participan-
tes sobre as ferramentas e os projetos 
apresentados. 

NCPA
CICLO DE WEBINÁRIOS
Rede discute corrupção em compras públicas

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/11/cgu-participa-de-divulgacao-dos-resultados-de-pesquisa-inedita-sobre-etica-e-corrupcao-no-servico-publico
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/12/cgu-conclui-avaliacao-dos-programas-de-integridade-publica
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/12/cgu-conclui-avaliacao-dos-programas-de-integridade-publica
https://www.mapsinitiative.org/
https://www.mapsinitiative.org/
https://www.iso.org/standard/65034.html
http://shiraa.gov.ps/
http://shiraa.gov.ps/
https://dati.anticorruzione.it/#/home
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O Selo de Integridade do Paraguai 
foi uma iniciativa desenvolvida no âmbito 
da cooperação trilateral entre Brasil, Ale-
manha e Paraguai, no escopo do projeto 
“Fortalecendo a integridade em tempos 
de crise”.

O projeto surgiu como uma estraté-
gia para fortalecer atividades relaciona-
das à temática da integridade no Paraguai 

COOPERAÇÃO
COOPERAÇÃO TRILATERAL
Cerimônia de premiação do Selo de Integridade do Paraguai

durante a pandemia da Covid-19. A Secre-
taria Nacional Anticorrupção e o Ministé-
rio de Indústria e Comércio participaram 
da implementação pelo lado paraguaio, 
a Controladoria-Geral da União (CGU), 
pelo lado brasileiro, sob a coordenação 
da Agência Brasileira de Cooperação, em 
conjunto com a Agência de Cooperação 
Internacional da Alemanha.  

Nesse contexto, o Selo de Integrida-
de do Paraguai foi elaborado nos moldes 
do projeto Empresa Pró-Ética, desenvol-
vido pela CGU desde 2010, com o obje-
tivo de fomentar a adoção voluntária de 
medidas de integridade pelas empresas 
que atuam naquele país e consiste no re-
conhecimento público daquelas que se 
mostram comprometidas em implemen-
tar medidas voltadas para a prevenção, 
detecção e remediação de atos de cor-
rupção e fraude. 

O governo paraguaio lançou o Selo 
de Integridade em maio de 2022. O proje-
to culminou com o evento de premiação 
das empresas aprovadas, realizado na ci-
dade de Assunção, Paraguai, no dia 16 de 
dezembro de 2022, e que contou com a 
participação de representante da Secre-
taria de Transparência e Prevenção da 
Corrupção da CGU.

https://sellointegridad.senac.gov.py/
https://www.gov.br/abc/es/temas/noticias/paraguay-lanza-201csello-de-integridad201d-inspirado-en-la-experiencia-brasilena-en-el-combate-a-la-corrupcion
https://www.gov.br/abc/es/temas/noticias/paraguay-lanza-201csello-de-integridad201d-inspirado-en-la-experiencia-brasilena-en-el-combate-a-la-corrupcion
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BRASIL EM FOCO
Universidade de Salamanca promove seminário 
“Acordos de Leniência no Brasil”

MINERAÇÃO DE DADOS
Servidores da CGU participam de conferência 
internacional nos Estados Unidos

EVENTOS

CAPACITAÇÃO

A Universidade de Salamanca pro-
moveu seminário sobre acordos de leni-
ência no Brasil, no dia 02 de dezembro, em 
sua sede, na Espanha. O auditor Renato 
Machado de Souza, da Diretoria de Acor-
dos de Leniência da Controladoria-Geral 
da União (CGU), e Vanir Fridriczewski, ad-
vogado da União, realizaram apresenta-
ção no evento. 

As servidoras Renata Guanaes Ma-
chado e Suene Bezerra Leite, e os ser-
vidores Glleddson Fryttys Menezes Lei-
te, Rodrigo Moreira da Silva e Victor de 
Souza Leão, da Controladoria-Geral da 
União (CGU), participaram da Conferên-
cia Internacional sobre Mineração de 
Dados 2022 (IEEE International Confe-
rence on Data Mining - ICDM), ocorrida 
no período de 28 de novembro a 01 de 
dezembro de 2022, em Orlando, Estados 
Unidos. 

A IEEE ICDM é uma conferência de 
pesquisa mundial relacionada à minera-
ção de dados, a qual abrange assuntos 
como big data, deep learning, reconhe-
cimento de padrões, aprendizado esta-
tístico e de máquina, bancos de dados, 
armazenamento de dados, visualiza-
ção de dados e sistemas baseados em 
conhecimento. 

De acordo com o relato dos servi-
dores, o evento trouxe a oportunidade 
de conhecimento sobre a aplicação de 

De acordo com o convite enviado 
pela Universidade, o tema foi de grande 
relevância para alunos e professores, pois 
está relacionado com o Direito Internacio-
nal aplicável ao combate à corrupção, es-
pecialmente considerando os resultados 
obtidos por meio da atuação institucional 
da CGU em casos transnacionais. 
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diversos algoritmos de aprendizado de 
máquina no auxílio da tomada de deci-
são de problemas relacionados a áreas 
como, por exemplo, sistemas de reco-
mendação, processamento de lingua-
gem natural, tratamento de imagens, re-
cuperação de informação, área médica, 
entre outros. Na área de Segurança Ci-
bernética foram vivenciadas pesquisas 
em sistemas inteligentes direcionados 
a, por exemplo, detecção de intrusão 
e varredura de vulnerabilidades, com 
base na correlação do comportamen-
to de usuários, anômalos e legítimos, e 
captação de dados pelos logs e trilhas 
de auditoria de forma a minimizar os ris-
cos de roubo de dados e prejuízos na 
usabilidade dos sistemas. 

A CGU realiza atividades de análi-
se e mineração de dados utilizando di-
versas bases dos sistemas de gestão 
do governo federal, como as de licita-
ções, convênios, contratos, pagamentos 
e de pessoal. Para isso, utiliza técnicas 
e ferramentas avançadas de mineração 
de dados, objetivando a produção de 
informações estratégicas. A instituição 
possui atualmente mais de 350 bases 
de dados de diversos assuntos diferen-
tes e já tem usado esse importante ativo 
para gerar valor tanto para a CGU quan-
to para o governo federal e a sociedade 
em geral. 

A conferência proporcionou o le-
vantamento de debates, networking e 
troca de experiências, além de aprimo-
rar o conhecimento a respeito dos últi-
mos avanços científicos e tecnológicos 
nas áreas de computação e estatística 
aplicadas a análises no campo da des-
coberta do conhecimento. O evento 
trouxe a percepção da importância de 
conhecimentos matemáticos e estatísti-
cos, uma vez que, após o entendimento 
do problema e da preparação da base 
de dados, é primordial que o profissional 
consiga escolher os algoritmos certos 

para os tipos de dados, bem como saber 
ajustá-los em suas fórmulas para que o 
conhecimento desejado para a tomada 
de decisão seja extraído.

Servidores da CGU na Conferência
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TECNOLOGIA 
Servidores da CGU participam de evento em Las Vegas

Entre os dias 28 de novembro e 02 
de dezembro de 2022, os servidores Gus-
tavo Moura de Sousa, Jefte Medeiros de 
Souza e Paulo Marcelo Barbosa Coelho 
participaram do evento re:Invent 2022, 
promovido pela Amazon Web Services 
(AWS), em Las Vegas, nos Estados Unidos 
da América.

O re:Invent é o principal evento glo-
bal da AWS no ano e é dedicado aos as-
suntos de estratégias de nuvem, arqui-
tetura de TI e infraestrutura, operação, 
segurança, aprendizado de máquina, 
inovação e produtividade para profissio-
nais de tecnologia. O evento contou com 
aproximadamente 50.000 participantes, 
mais de 1.500 sessões de conteúdo, além 
workshops e momentos de interação com 
especialistas, com foco nas experiências 
e produtos da empresa.

Atualmente, a AWS é a principal 
provedora dos serviços de cloud para a 

Controladoria-Geral da União (CGU) e es-
ses serviços têm sido fundamentais na 
migração de aplicações corporativas para 
a nuvem, o que tem contribuído para uma 
melhoria na disponibilidade e performan-
ce dessas aplicações. Por outro lado, os 
recursos disponíveis na nuvem têm as-
sumido papel relevante na estratégia de 
transformação digital da CGU, por impul-
sionar o uso de tecnologias inovadoras, 
como Inteligência artificial. Assim, o con-
tato com experiências de outros clien-
tes e especialistas da AWS, tendências 
e novas tecnologias geram ideias e insu-
mos para novos projetos e para melho-
ria das soluções em desenvolvimento na 
Controladoria.

Além dos aspectos técnicos, é espe-
cialmente importante que a AWS é uma 
empresa com foco no cliente e com um 
forte viés de inovação.

Servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação durante o re:Invent 2022
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No período de novembro a dezembro de 2022, outros servidores da Controladoria-
-Geral da União participaram de atividades internacionais de capacitação, conforme o 
quadro a seguir:

Curso Nome Período Carga 
Horaria

Modalidade

The International Conferen-
ce on Legislation and Law 

Reform (iLegis2022) 

 Jorge Luis Branco 
Aguiar 

03/11/2022 04/11/2022 8h Presencial 

Flávio Rezende 
Dematté 

Karen Daniele de 
Araújo Pimentel

Caroline Alves de 
Oliveira Ribeiro

Jônitas Matos dos 
Santos Duarte

Vinicius de Carvalho 
Madeira

XXVII Congresso Internacio-
nal CLAD sobre Reforma do 
Estado e da Administração 

Pública

Giovanni Cândido 
Dematté

22/11/2022 25/11/2022 32h PresencialMilena Luz Barbosa

Simei Susã Spada

2022 IEEE International Con-
ference on Big Data

Gustavo Fleury 
Soares 17/12/2022 20/12/2022 32h Presencial

Servidores participam de conferências e congressso

OUTRAS ATIVIDADES DE 
CAPACITAÇÃO
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- Memorando de Entendimento entre a 
Controladoria-Geral da União e a Vice-
-Presidência de Integridade do Banco 
Mundial visando a detecção, comprova-
ção e prevenção de fraude e corrupção 
relacionadas a condutas que possam 
configurar crimes graves no âmbito da 
legislação nacional ou delito passível de 
sanção, segundo as regras e políticas do 
Grupo Banco Mundial.
- Edição especial dos Cadernos Técnicos 
da CGU, dedicada aos temas relacionados 
à 12ª Conferência Internacional de Comis-
sários de Acesso à Informação (ICIC)
- Memorando de Entendimento com Uni-
versidade de Salamanca
- Memorando de Entendimento com Or-
ganização dos Estados Ibero-Americanos 
(OEI) e parceria conjunta com o Transfor-
ma Brasil 

- Avaliação da Política de Governo Aberto 
do Brasil pela OCDE
- Relatório da OCDE sobre a moderniza-
ção da avaliação dos riscos para a integri-
dade no Brasil
- Lançamento do Selo de Integridade do 
Paraguai por meio da cooperação trilate-
ral entre Brasil, Paraguai e Alemanha
- Dois anos do Programa QualiREG - Pro-
grama de Aprimoramento da Qualidade 
da Regulação Brasileira 
- Visita de pesquisadoras da Academia In-
ternacional Anticorrupção (IACA): O Brasil 
foi um dos quatro países inicialmente se-
lecionados para a realização de visitas in 
loco para o desenvolvimento de um índi-
ce de medição da corrupção, juntamente 
com África do Sul, Itália e Indonésia.
- Certificação no nível 2 do modelo IA-CM 
pelo Banco Mundial

Compromissos, resultados e avaliações

Acompanhamento de convenções

RETROSPECTIVA 2022

- 37ª Reunião da Comissão dos Peritos do MESICIC
- 38ª Reunião da Comissão dos Peritos do MESICIC

https://revista.cgu.gov.br/Cadernos_CGU/issue/view/40
https://revista.cgu.gov.br/Cadernos_CGU/issue/view/40
https://revista.cgu.gov.br/Cadernos_CGU/issue/view/40
https://revista.cgu.gov.br/Cadernos_CGU/issue/view/40
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/68559
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/68559
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/12/201cum-por-todos201d-cgu-oei-e-transforma-brasil-firmam-parceria-para-ampliar-o-programa-e-captar-mais-voluntarios
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/12/201cum-por-todos201d-cgu-oei-e-transforma-brasil-firmam-parceria-para-ampliar-o-programa-e-captar-mais-voluntarios
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/12/201cum-por-todos201d-cgu-oei-e-transforma-brasil-firmam-parceria-para-ampliar-o-programa-e-captar-mais-voluntarios
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/12/201cum-por-todos201d-cgu-oei-e-transforma-brasil-firmam-parceria-para-ampliar-o-programa-e-captar-mais-voluntarios
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-e-a-ocde/avaliacao-da-ocde-de-governo-aberto-no-brasil-1
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-e-a-ocde/avaliacao-da-ocde-de-governo-aberto-no-brasil-1
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/modernizando-a-avaliacao-dos-riscos-para-a-integridade-no-brasil_61d7fc60-pt
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/modernizando-a-avaliacao-dos-riscos-para-a-integridade-no-brasil_61d7fc60-pt
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/modernizando-a-avaliacao-dos-riscos-para-a-integridade-no-brasil_61d7fc60-pt
https://sellointegridad.senac.gov.py/
https://sellointegridad.senac.gov.py/
https://www.gov.br/abc/pt-br/assuntos/noticias/paraguai-lanca-201cselo-integridade201d-inspirado-em-experiencia-brasileira-de-combate-a-corrupcao
https://www.gov.br/abc/pt-br/assuntos/noticias/paraguai-lanca-201cselo-integridade201d-inspirado-em-experiencia-brasileira-de-combate-a-corrupcao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/qualireg/arquivos/diagnostico-da-capacidade-institucional-para-regulacao-qualireg.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/qualireg/arquivos/diagnostico-da-capacidade-institucional-para-regulacao-qualireg.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/qualireg/arquivos/diagnostico-da-capacidade-institucional-para-regulacao-qualireg.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/69011/3/BoletimCGU_Internacional
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/69011/3/BoletimCGU_Internacional
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/cgu-recebe-certificacao-no-nivel-2-do-modelo-ia-cm-pelo-banco-mundial
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/cgu-recebe-certificacao-no-nivel-2-do-modelo-ia-cm-pelo-banco-mundial
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- 1ª Reunião Plenária do Grupo de Trabalho so-
bre Suborno Transnacional da OCDE - 2022
- 2ª Reunião Plenária do Grupo de Trabalho so-
bre Suborno Transnacional da OCDE - 2022
- 3ª Reunião Plenária do Grupo de Trabalho so-
bre Suborno Transnacional da OCDE - 2022
- 4ª Reunião Plenária do Grupo de Trabalho so- 
bre Suborno Transnacional da OCDE - 2022
Visita in loco e avaliação da Espanha no WGB/
OCDE

- 13ª Sessão do Grupo de Revisão da Imple-
mentação da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção e a 13ª Sessão do Grupo de 
Trabalho sobre Prevenção da Corrupção
- Sessão Conjunta do Grupo de Revisão da Im-
plementação da Convenção das Nações Uni-
das contra a Corrupção, do Grupo de Trabalho 
sobre Recuperação de Ativos e do Grupo de 
Peritos sobre Cooperação Internacional
- Reunião Intersessional da Conferência dos 
Estados Partes e 13ª Reunião Grupo de Revi-
são da UNCAC
- 13ª Sessão (Continuada) do Grupo de Revi-
são da Implementação da Convenção da ONU 
contra a Corrupção, da 16ª Sessão do Grupo 
de Trabalho sobre Recuperação de Ativos e 
da 11ª Reunião de Peritos sobre Cooperação 
Internacional
- Reunião da Plataforma Regional para Améri-
ca do Sul e México para Aceleração da Imple-
mentação da UNCAC
- Visita in loco e avaliação do Brasil na UNCAC

https://www.oecd.org/spain/spain-oecdanti-briberyconvention.htm
https://www.oecd.org/spain/spain-oecdanti-briberyconvention.htm
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/06/sistema-alice-desenvolvido-pela-cgu-e-destaque-de-reuniao-da-onu-em-viena
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/06/sistema-alice-desenvolvido-pela-cgu-e-destaque-de-reuniao-da-onu-em-viena
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/68373/3/BOLETIM_CGU_Internacional_Edic%cc%a7a%cc%83o_19.pdf
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- 1ª Reunião do Grupo de Trabalho 
Anticorrupção do G20 - 2022
- 2ª Reunião do Grupo de Trabalho
 Anticorrupção do G20 - 2022
- 3ª Reunião do Grupo de Trabalho
 Anticorrupção do G20 – 2022

COMITÊS, REDES E GRUPOS TEMÁTICOS

OCDE
- 44ª Reunião do Comitê de Governança Corporativa
- 37ª reunião do Grupo de Trabalho sobre Pro- priedade Estatal e Práticas 
de Privatização
- Reunião do Grupo de Trabalho em Conduta Empresarial Responsável
- Avaliação do Ponto de Contato Nacional
- 5ª Reunião do Grupo de Trabalho de Governo Aberto
- Processo de acessão
- Fórum Brasil-OCDE
- Reuniões do Conselho Brasil-OCDE
- 1ª Reunião da CIRI-OCDE
- 2ª Reunião da CIRI-OCDE
- 3ª Reunião da CIRI-OCDE
- Webinários Revisão por Pares de Centro de Governo 

MERCOSUL
- XVIII Reunião Especializada de Organismos Governamentais de Controle 
Interno do Mercosul
- XIX Reunião Especializada de Organismos Governamentais de Controle 
Interno do Mercosul

BRICS
- Reuniões do Grupo de Trabalho Anticorrupção do BRICS
- Workshop sobre Anticorrupção e Desenvolvimento Econômico
- Encontro Ministerial Anticorrupção do BRICS 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/06/cgu-debate-sobre-governanca-publica-e-integridade-no-forum-brasil-ocde
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/06/cgu-participa-da-xviii-reuniao-de-organismos-de-controle-interno-do-mercosul
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/06/cgu-participa-da-xviii-reuniao-de-organismos-de-controle-interno-do-mercosul
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/secretaria-federal-de-controle-interno-participa-da-xix-reogci
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/secretaria-federal-de-controle-interno-participa-da-xix-reogci
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- Rede de Transparência e Acesso à Informa-
ção (RTA)
- XXII Encontro da Rede de Transparência e 
Acesso à Informação 
- XXIII Encontro da Rede de Transparência e 
Acesso à Informação
- Reunião do Grupo de Trabalho sobre Proto-
colo de Resposta a Crises

- Conferência Internacional de Comissários de 
Acesso à Informação (ICIC)
- 2ªReunião Ordinária de 2022 do Comitê Exe-
cutivo da ICIC
- XIII Conferência Internacional de Comissários 
de Acesso à Informação 
- Reuniões dos Grupos de Trabalho sobre 
Transparência por Desenho e Gênero e Grupos 
Vulneráveis

Iniciativa Global para a Transparência Fiscal 
(Global Iniciative for Fiscal Transparency - GIFT)
- Reunião Geral da Iniciativa Global para a 
Transparência Fiscal
- Encontro da Rede GIFT
- GIFT Stewards General Meeting 2022

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/05/cgu-participa-do-xxii-encontro-da-rede-de-transparencia-e-acesso-a-informacao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/05/cgu-participa-do-xxii-encontro-da-rede-de-transparencia-e-acesso-a-informacao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/cgu-participa-do-xxiii-encontro-da-rede-de-transparencia-e-acesso-a-informacao
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/cgu-participa-do-xxiii-encontro-da-rede-de-transparencia-e-acesso-a-informacao
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Controladoria-participa-da-13a-edicao-do-ICIC-em-Puebla-de-Zaragoza,-no-Mexico.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Controladoria-participa-da-13a-edicao-do-ICIC-em-Puebla-de-Zaragoza,-no-Mexico.aspx
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Rede de Autoridades de Prevenção da Corrupção (Network of Corrup-
tion Prevention Authorities - NCPA)
- Sessões Plenárias  
- Webinário “Tendências e Desafios na Regulamentação do Lobby”
- Webinário “Desenho e Implementação de Sistemas Efetivos de Proteção 
ao Denunciante”
- Webinário “Combate à Corrupção no Esporte no Século 21”
- Webinário: “Combate à Corrupção em Compras Públicas”

Demais redes e parcerias
- Semana de Governo Aberto da Parceria para Governo Aberto (Open Go-
vernment Partnership - OGP)
- Reuniões de monitoramento do 5º Plano de Ação da OGP  
- Reunião da Rede de Agentes de Aplicação da Lei Anticorrupção na Amé-
rica Latina e Caribe (LAC-LEN)
Reunião da Rede dos Oficiais de Aplicação da Lei (Law Enforcement Offi-
cials Network - LEO) 
- 3ª Reunião Plenária da Rede Operacional Global das Autoridades de 
Aplicação da Lei Anticorrupção 
(Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Autho-
rities – GlobE)
- Reunião da Rede Global de Autoridades Governamentais de Combate ao 
Suborno Transacional (Global Network of Law Enforcement Practitioners 
against Transnational Bribery - GLEN)

A Assessoria Especial para Assuntos Internacionais 
agradece as contribuições recebidas e a colaboração de todas as 

secretarias para a realização do Boletim CGU Internacional.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/05/semana-de-governo-aberto-cgu-participa-de-iniciativa-internacional-realizada-pela-ogp
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/05/semana-de-governo-aberto-cgu-participa-de-iniciativa-internacional-realizada-pela-ogp
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/03/finalizada-1a-rodada-de-monitoramento-do-5deg-plano-de-acao



