
MPFO
além do combate

à corrupção



Você                    pode contar 
       com o MPF na defesa 
dos direitos da 
             coletividade.

O Ministério Público Federal atua no combate ao crime 

e à corrupção, bem como na defesa dos direitos humanos. 

Trabalha pela construção de uma sociedade inclusiva e justa, 

defendendo os direitos de todos os brasileiros.



Defesa
da educação
O MPF está sempre atento ao cumprimento das políticas 

públicas de educação. Fiscaliza a correta aplicação dos 

recursos federais na área, o fornecimento regular de 

merenda nas escolas públicas e a prestação segura do serviço 

de transporte escolar. Também acompanha a adequação 

de salários de professores federais ao piso nacional do 

magistério defi nido pelo MEC. Tudo por uma educação de 

qualidade a todos os brasileiros. 



Defesa
do consumidor
Em respeito aos direitos dos consumidores, o MPF protege normas 

constitucionais, como liberdade de iniciativa, livre concorrência

e repressão ao abuso do poder econômico. Organiza ações em áreas 

como telefonia, transporte, planos de saúde, serviços bancários, 

energia e combustíveis. O MPF trabalha em conjunto com órgãos 

federais e agências reguladoras, responsáveis por fi scalizar

a prestação dos serviços. 



Defesa
do patrimônio
cultural
É interesse de todos os cidadãos a preservação dos bens que 

traduzem a história e a formação da nossa cultura. Com essa 

função, o MPF fi ca atento à combinação de ações do homem 

com a natureza para proteger o rico patrimônio cultural 

brasileiro. O trabalho abrange tombamentos, recuperação 

de bens deteriorados e a fi scalização de obras que possam 

prejudicar os bens protegidos.



Defesa
das mulheres
Garantir o respeito aos direitos humanos é uma das pautas

do MPF.  Em relação às mulheres, atua no enfrentamento de todas

as formas de violência, no combate ao tráfico internacional e contra

a discriminação no mercado de trabalho. Em diferentes frentes

de trabalho, o MPF demonstra o envolvimento com a promoção

e com a efetivação da equidade de gênero.



Defesa
da igualdade
racial
Uma das maiores riquezas do Brasil é a diversidade. 

Promover o respeito às diferenças de etnias, raças e 

culturas do Brasil, bem como a valorização dessas 

diferenças, faz parte das atribuições do MPF. Suas 

ações buscam a igualdade de oportunidades para 

todos, com mais inclusão na educação e no mercado 

de trabalho, além do combate ao preconceito.



Defesa
das pessoas
com defi ciência
Defender os direitos das pessoas com defi ciência é uma das atuações 

marcantes do MPF.  Esse trabalho pode ser percebido na inclusão de 

crianças com defi ciência no ensino regular, na preocupação de garantir 

acessibilidade aos prédios e transportes públicos e no combate

à discriminação por qualquer tipo de limitação.



Defesa
dos povos
indígenas e das
comunidades
tradicionais

Considerando a pluralidade de etnias e culturas

do Estado brasileiro, o MPF atua para garantir

os direitos de índios, quilombolas, ciganos, 

comunidades extrativistas e ribeirinhas, entre outras 

minorias. O trabalho visa assegurar a demarcação, titulação 

e posse das terras tradicionalmente ocupadas; o acesso à 

saúde e à educação; e a autossustentação

e preservação cultural desses povos.



   
      Conte com        
          oMPF

DENUNCIE QUALQUER AMEAÇA OU

DESRESPEITO AOS DIREITOS PRESENTES

NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS.

Acesse o site ou aplicativo do MPF Serviços:
www.mpf.mp.br/mpfservicos



Saiba mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público Federal em 

contecomagente.mpf.mp.br
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