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Resumo 

 

Com base em dados oficiais, neste artigo, procura-se analisar os motivos que fazem os 

funcionários não denunciarem os casos de corrupção nas empresas públicas. Mesmo com toda 

a estrutura administrativa das empresas estatais seus funcionários não denunciam as fraudes. 

O objetivo geral deste trabalho é encontrar uma ferramenta de denúncia específica ao 

empregado público da estatal Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS – que garanta a 

segurança do denunciante. A pesquisa foi realizada através da análise de material 

bibliográfico e documental. Foram levantados dados de sítios eletrônicos governamentais, que 

permitiram a análise dos crimes praticados contra a administração pública, sendo descritiva 

para verificação do grupo em questão. Observou-se que os funcionários não estão seguros 

para denunciar e assim sua omissão acaba corroborando com o desgaste da empresa pública. 

 

Palavras-chave: Corrupção, Petrobras, empregado público. 

 

1 – Introdução  
 

Conforme Rattner (1984) afirma, a importância das empresas estatais no âmbito 

nacional inclui o desenvolvimento econômico e tecnológico, pois a infraestrutura necessária 

para seu funcionamento demanda altos investimentos, que são inviáveis financeiramente ao 

setor privado. 

Ainda segundo Rattner (1984), a importância das estatais também inclui o 

desenvolvimento social, pois está relacionado ao capital intelectual, tendo em vista à forma de 

ingresso por concurso público e os treinamentos e experiências adquiridas no exercício do 

cargo público e também é fundamental no que se refere à política de industrialização, 

fomentando os setores estratégicos da economia e contribuindo para o desenvolvimento 

social. 

Segundo dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2016), 

atualmente o Brasil possui 135 empresas públicas, destas, 48 são controladas diretamente pelo 

Governo e ligadas ao Tesouro Nacional e outras 87 são empresas públicas indiretas, ou seja, 

possuem capital próprio. É um universo de 552.856 empregados públicos atuando 

diretamente, divido em dois setores: produtivo com 323.749 empregados, e financeiro com 

229.107 empregados. Tendo a estatal Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e subsidiárias 

um quantitativo de 80.774 efetivos. ¹ 

No entanto, apesar de se apresentar como uma estatal de destaque no cenário nacional 

e internacional, a PETROBRAS está atrelada à umas das maiores investigações de corrupção 

do país, segundo publicação do Ministério Público Federal (MPF) em seu site oficial. 

 

 

_____________ 
¹ Caderno de práticas de gestão de pessoas das empresas estatais federais/Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. - Brasília: MP, 2016. 
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A operação ‘Lava Jato’ descobriu diversas fraudes e formação de cartel entre as 

empreiteiras que prestavam serviço à estatal Petróleo Brasileiro, cujos esquemas envolvem 

desde políticos, empresários e funcionários da empresa. 

Analisando o exposto pelo MPF sobre a operação ‘Lava Jato’, é possível fazer alguns 

questionamentos: esses empregados da Petrobras possuem todo o conhecimento das rotinas 

dos seus setores? Será que eles não percebem anomalias em seu setor? Os empregados têm 

preocupação com os gastos superfaturados da empresa? Eles têm acesso aos dados, valores, 

prazos das licitações ou contrato?  Porque as denúncias feitas pelos empregados públicos são 

mínimas ou inexistentes na questão dessas corrupções, segundo dados da Corregedoria Geral 

da União (CGU, 2016)? Por conseguinte, a questão central que norteia este trabalho é como 

garantir que possíveis denúncias de empregados públicos sejam devidamente investigadas e 

que não sofram retaliações. 

Filgueiras (2009) demonstra que a sociedade brasileira tem uma percepção distorcida 

da gravidade da corrupção. Nota-se que os atos impróprios muito nocivos à comunidade, 

como por exemplo, o fato de funcionário público deixar de denunciar, são considerados 

menos graves que outros atos também nocivos como, por exemplo, um Policial receber 

vantagem indevida. Segundo o autor, certas atitudes corruptas são socialmente mais toleradas 

ou menos reprovadas moralmente pela população. 

Neste contexto, este artigo tratará da ocorrência de condutas ilícitas na empresa estatal 

brasileira Petrobras e suas subsidiárias. Não obstante aos recentes esforços da empresa 

visando à prevenção e o combate à corrupção, conforme trata o Manual do Programa 

Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), publicado em dezembro de 2014, levantou-se o 

seguinte questionamento: há formas seguras de denúncia dos atos ilícitos, disponíveis aos 

empregados públicos da estatal Petrobras, no exercício de suas funções? 

Observou-se a presença da tolerância dos empregados públicos perante a corrupção, 

como nos orienta Filgueiras (2009, p. 403) “a antinomia entre juízos de valor e juízos de 

necessidade permite compreender a antinomia existente entre moralidade e prática social, 

explicando a tolerância à corrupção nas sociedades contemporâneas”. 

Sendo assim, foi definido como objetivo geral da pesquisa buscar ferramentas que 

viabilizem as denúncias, por parte dos empregados públicos, de maneira segura e eficaz, a fim 

de atingir sua finalidade. Como objetivos específicos, buscou-se entender o que é empresa 

pública e seu papel no contexto socioeconômico nacional; e compreender as causas que levam 

esse servidor a não denunciar condutas ilícitas que porventura tenha conhecimento em razão 

de suas funções. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, onde foram 

utilizados dados oficiais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2016), 

publicado no documento Perfil das Empresas Estatais Federais (2016).  

O trabalho organiza-se da seguinte maneira: inicialmente foi feito uma revisão 

bibliográfica sobre o tema abordado; posteriormente foi realizada a apresentação e discussão 

dos resultados do estudo. O objetivo da pesquisa não é exaurir o tema corrupção na Petrobras, 

mas refletir o assunto, com o propósito de melhoria contínua e aperfeiçoamento da questão. 

 

2 – Referencial Teórico 

 

2.1 Empresas Públicas 

 

As empresas públicas têm forte atuação no mercado interno, exemplo disso são as 

oscilações da bolsa de valores quando é puxada pela Petrobras² ou o grande impacto no setor 

imobiliário que a Caixa Econômica Federal realizou com a facilidade nos financiamentos dos 
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imóveis, conforme descreve Shimbo (2013) em seu artigo “O aquecimento imobiliário e o 

mercado de habitação na área central de São Paulo (2001-2010)”.  

Historicamente, essas empresas apresentam certo grau de vinculação com o grupo 

político dominante, pois os dirigentes ou presidentes destas empresas ocupam cargos 

comissionados, os quais são indicados pelo chefe do poder executivo, refletindo diretamente 

na gestão das empresas, (Bin e Castor, 2007). 

Os tipos de dominação e a burocracia de Max Weber, podem auxiliar na compreensão 

dos motivos que impedem a atuação dos funcionários nas denúncias contra a corrupção. 

Weber descreve os três tipos de dominação: a legal, a tradicional e a carismática, assim, a 

dominação tradicional refere-se ao poder patriarca, exercida pela tradição e costumes, já a 

dominação carismática é exercida através de dotes pessoais, oratória, heroísmo e intelecto do 

líder, enquanto a dominação legal refere-se as regras regidas pelas leis ou estatutos 

sancionados pela sociedade ou organização. É justamente a dominação legal que é exercida 

pelo Estado moderno, aplicando-se aos empregados e servidores públicos. 

Weber demostrou a estrutura da dominação das duas formas, a burocrática e a 

carismática, sendo a burocrática a utilizada no atual sistema de administração e organização, 

aplicando os procedimentos, normas e estatutos, relacionado diretamente à dominação legal.   

Há também uma perigosa relação entre Presidente (políticos), empregados 

(funcionário de carreira) e contratados (terceirizados), pois as empresas privadas tem uma 

única finalidade: obter o máximo de lucros nessa relação, diferentemente das empresas 

públicas que possuem as finalidades sociais para a população (FILGUEIRAS, 2009). 

Outro problema é o financiamento das campanhas eleitorais feitas por essas empresas 

privadas, conhecidas como empreiteiras ou terceirizadas, chegando a contribuir com altos 

valores para todos os políticos que estão disputando a eleição³. 

Esse ambiente acaba sendo propício para a corrupção, problema que nos últimos anos 

vem sendo assunto constante nos noticiários, quase sempre envolvendo as empresas públicas 

e as privadas ou relacionadas a obras específicas na Administração Direta, como em 

construção de prédios ou outra obra pública. 

Ao analisar detalhadamente essas corrupções entre político-empregado-terceirizado, 

comparado àquele universo de empregados públicos, apenas uma fração pequena torna-se 

corrupta. Conforme Relatório de acompanhamento das punições expulsivas aplicadas a 

estatutários no âmbito da administração pública federal, da Controladoria Geral da União 

(CGU) (2016), no total de 583.861 funcionários, 343 foram expulsos por corrupção, ou seja, 

0,06% do efetivo. Desta forma, depreende-se que grande parcela do funcionalismo público 

não participa dessas fraudes nas empresas públicas.  

Esse problema é tão grave que devido à corrupção, algumas empresas podem falir ou 

ser privatizadas. Sobre isso, Jessé de Souza (2015, p. 57), destaca: 

 
Desse modo, os partidos doutrinariamente liberais no Brasil – ainda que todos os 

partidos sem exceção estejam submetidos à sua hegemonia –, que representam 

interesses de uma elite muito pequena, podem “universalizar” seus interesses 

particulares ao demonizar a intervenção estatal como sempre ineficiente e corrupta. 

 

Tendo isso exposto, é necessário analisar as ferramentas disponíveis e suas adaptações 

para criar condições dos empregados públicos exercerem seu dever junto à lei e sua cidadania 

perante a sociedade: denunciar atos ilícitos em sua empresa. 

 

__________________ 
³ BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Caso Lava Jato. Disponível em: 

http://lavajato.mpf.mp.br/ Acesso em: 11 ago. 2017. 
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2.2 – Histórico da corrupção no mundo e no Brasil 

 

Segundo Fernandes (2011), a história da corrupção é tão antiga quanto da humanidade. 

Não há registros de seu surgimento, porém as primeiras atividades corruptas foram apontadas 

em Roma, desde crescimento do império até seu fim. Surgiu em Roma, devido à necessidade, 

os controles internos da Administração Pública, como os livros de contabilidade e o diário 

oficial, instrumento que auxiliavam o combate à corrupção.  

Ainda de acordo com Fernandes (2011), os militares ficavam responsáveis pela prisão 

dos fraudadores, mas no meio militar existia o corporativismo e a propina para que o soldado 

pudesse tirar folga quando quisesse e também eram esses mesmos militares que faziam a 

coleta dos impostos. 

Entretanto não eram os militares o mais corruptos do sistema político antigo, foram os 

Governadores das províncias romanas, devido a sua relação com os inspetores imperiais, 

sendo o caso do Cícero um dos mais conhecidos, pois enriqueceu em apenas um ano e logo se 

tornou um senador do império Romano (FERNANDES; ROBÉRIO, 2011). 

Já a história da corrupção no Brasil teve início em sua própria colonização. Conforme 

Laurentino Gomes descreve em seu livro 1808 (2007): a carta de Pero Vaz de Caminha, que 

após o relato pede um emprego público ao imperador para seus sobrinhos, podendo ter sido o 

primeiro caso de nepotismo no Brasil. 

Continuando com os famosos casos, Gomes (2007) lembra a chegada da família 

imperial em 1808, que recebeu um presente de Elias Antônio Lopes, um traficante de 

escravos, e um imóvel, que se tornaria a casa do imperador, conhecido como Quinta da Boa 

Vista. Elias obteve bons resultados com esse presente, inclusive título de nobreza. 

Gomes (2007), em suas pesquisas relata dois casos bastante emblemáticos: Joaquim 

José de Azevedo e Targini, o primeiro era responsável pela área de compras e os estoques da 

casa real. De acordo com autor Azevedo enriqueceu rapidamente no Brasil e ao retornar a 

Portugal havia ganhado fama pela corrupção na qual estava envolvido. Devido a este fato fora 

impedido de desembarcar em Lisboa no ano de 1821. Targini, por sua vez, começara como 

guarda-livros e foi promovido, virou escrevente do erário, sendo encarregado de administrar 

as finanças públicas, com gestão dos contratos e pagamentos da corte, também enriquecendo 

rapidamente.   

Apesar das ilicitudes cometidas pelos personagens – Joaquim José de Azevedo e 

Targini – suas condutas não foram devidamente punidas e estes ainda lograram benefícios 

pessoais para si, tinham um prestígio tão grande dentro do governo D. João VI que foram 

promovidos de barão a visconde, Azevedo sendo visconde do Rio Seco e Targini passou a ser 

visconde de São Lourenço (GOMES, 2007). 

No caso apresentado a conduta corrupta dos personagens em vez de acarretar punição 

proporcionou-lhes obter sucesso em suas vidas públicas no cenário nacional, recebendo títulos 

vitalícios. 

 

 

2.3 – Tipos de corrupção 
 

Existem vários tipos de corrupção, sendo algumas toleradas e até mesmo praticadas 

pela sociedade, conforme evidencia Filgueiras (2009), os cidadãos comuns que condenam a 

corrupção, pelos valores morais fundamentais que são importantes para o bom funcionamento 

da sociedade, são os mesmos cidadãos comuns que flexibilizam a tolerância da corrupção, 

pois acreditam que deveriam incorporar-se ao sistema que já está corrompido. 
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Os tipos de corrupção de acordo com o Código Penal são: Corrupção ativa, Corrupção 

ativa em transação comercial internacional, corrupção passiva e associação criminosa.  

Já a Lei Anticorrupção de n° 12.846/13, pune as empresas que participam das 

corrupções. Segundo ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage, para 

haver corrupção é necessário um agente público e outro privado e é imprescindível punir 

severamente o privado também. 

Outro argumento que Jorge Hage ensina é a menção do artigo 173 da Constituição 

Federal de 1998, que deverá existir um estatuto da empresa pública e de sociedade de 

economia mista, definindo as regras de contratação, licitação, transparência específico as 

empresas públicas. 

Neste sentido em junho de 2016 foi sancionado a lei 13.303, estabelecendo o estatuto 

das empresas públicas, entrando em vigor na data de sua publicação, por motivos de 

abrangência excessiva, o erro nas investiduras dos cargos de gestão e a violação do princípio 

da igualdade nos regime jurídico, gerou diversas ações de inconstitucionalidades.  

Na Constituição Federal de 1988, a questão corrupção foi abordada pelo parágrafo 10 

do artigo nº 14, capítulo IV dos direitos políticos: “o mandato eletivo poderá ser impugnado 

ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com 

provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”.  

Continuando com as legislações sobre corrupção, será analisada a Lei 8.666/93 – 

Licitação e contratos. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello (2004) fornece uma 

definição de licitação importante para este estudo: 

 
Licitação – em suma síntese – é um certame que as entidades 

governamentais devem promover... Estriba-se na ideia de competição, a ser travada 

isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 

cumprimento das obrigações que se propõem assumir (MELLO, 2004. p. 483). 

 

A legislação brasileira que regula as compras e alienações realizadas pela 

Administração Pública – direta e indireta – é a lei Nacional Nº 8.666/93. A referida legislação 

estabelece como objetivo do processo licitatório, em seu artigo 3º, garantir que o princípio 

constitucional da isonomia seja observados pelo poder público. 

O processo licitatório é instrumento que garante transparência nas compras realizadas 

pelos poder público com as empresas privadas, visando coibir práticas de corrupção que 

beneficiem particulares nos contratos realizados pela administração pública. (Mello, 2004) 
 

 

2.4 – Leis que preveem os crimes de corrupção 
 

No Brasil há os crimes de corrupção ativa e passiva, especificada nos artigos 317 e 

333 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940). São 

tipificações de corrupção voltadas ao funcionalismo público brasileiro no modo geral. 

O crime de corrupção ativa, conforme previsto no art. 333 do código penal brasileiro é 

caracterizada por “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (BRASIL). Já o crime de corrução 

passiva, mencionado no mesmo decreto-lei, em seu art. 317, se qualifica por “solicitar ou 

receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem” 

(BRASIL). 

A lei 8.112/90 rege os direitos e deveres dos servidores públicos civil da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais do Brasil e descreve como dever dos servidores 

comunicar casos de corrupção que cheguem ao seu conhecimento. 
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Em junho de 1994, foi aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal, cuja aplicação é para todo o servidor público, conforme 

descrito em seu inciso XXIV capítulo II. Também é notória a alínea m “comunicar 

imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, 

exigindo as providências cabíveis”. 

Na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em outubro de 2003 o Brasil 

assina um tratado, aprovando o decreto 5.687 / 2006 que regulamenta o texto da Convenção. 

Uma das novidades é o artigo 21 que especifica o suborno no setor privado, expondo um 

grande tabu na corrupção, que a existência da corrupção somente ocorre no setor público. 

Lei nº 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação - os órgãos e entidades públicas devem 

resguardar suas informações pessoais, protegendo as informações denunciadas quando 

classificadas como sigilosas. 

Há alguns anos entrou em vigor a Lei 12.846 de 2013, codinome Lei Anticorrupção. O 

avanço tecnológico da referida lei é a responsabilização da pessoa jurídica por atos contra a 

Administração Pública, ou seja, as empresas privadas que participarem, de alguma forma, na 

corrupção (atos definidos em seu artigo 5º, lei 12.846/13) será responsabilizada ou até mesmo 

será dissolvido compulsoriamente, caso se comprove a sua habitualidade nas corrupções 

(artigo 19, lei 12.846/13). Outro avanço para a prevenção e combate à corrupção é a criação 

do CNEP – Cadastro Nacional das Empresas Punidas, prevista em seu artigo 22, cuja 

finalidade é reunir e publicar as sanções aplicadas às empresas punidas, com dados das três 

esferas dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Já o inciso VII do artigo 7° da Lei 

12.846 de 2013, dispõe que se houver mecanismo de incentivo à denúncia no órgão, em caso 

de sanção estes mecanismos deverão ser considerados na aplicação das multas nas pessoas 

jurídicas, responsáveis pelos atos lesivos. 

Concluindo as legislações, será pertinente ao tema mencionar a súmula 390 do TST, 

pois refere-se a estabilidade do funcionalismo público garantido pelo artigo 41 da CF\88. Essa 

estabilidade abrange os estatutários e o celetista - cujo regime contratual de trabalho será 

CLT. O TST manteve a estabilidade dos celetistas da Administração Direta, porém decidiu 

que não se estende tal garantia de estabilidade aos empregados de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista, mesmo sendo admitido via concurso público. 

 

 

2.4 – Ferramentas, controle e medidas para combater a corrupção. 

 

Além das leis que orientam sobre este assunto, devem-se buscar instrumentos que irão 

auxiliar na prevenção e combate a corrupção nas empresas públicas. Tendo como núcleo de 

análise o empregado público e suas dificuldades em relatar as anormalidades do setor, 

buscou-se técnicas, estudos, manuais, ouvidorias e órgãos que podem ser utilizados para que o 

empregado possa defender a empresa na qual trabalha. 

Atualmente está em curso o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção, um 

manual que foi elaborado pela Gerência Geral de Controladoria tendo tolerância zero às 

atividades fraudulentas dentro da companhia, surgindo palestras e cursos sobre o assunto, 

exemplificando uma ferramenta de prevenção. 

Já no que tange à órgão fiscalizador, com sua criação em 2001, a CGU, tem como sua 

principal função administrar políticas anticorrupção no Brasil, passando a exercer o controle 

interno no Governo.  

Para o ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage (2014) a CGU 

tem uma boa atuação na representação em convenções internacionais e nas criações 

legislativas, como Lei da Transparência Pública (Lei Federal nº 12.527/2011), Lei de Conflito 
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de Interesses no Governo Federal (Lei Federal nº 12.813/2013) e da Lei Anticorrupção 

Empresarial (Lei Federal nº 12.846/2013).  

Jorge Hage (2014) relata que o Brasil não possui somente a CGU como órgão de 

combate a corrupção, o Ministério Público da União e dos Estados, assim como o Tribunal de 

Contas da União e dos Estados podem receber denúncias sobre específicos crimes. 

Entretanto com a mudança do Governo após o impeachment de Dilma Rousseff, o 

então presidente Temer, mudou a CGU para Ministério da Transparência, em 2016.  

Uma importante ferramenta também foi criada no ano de 1995, através de iniciativa da 

sociedade organizada e setores privados, o programa de denúncias anônimas – Disque-

Denúncia, a fim de auxiliar as autoridades a resolver a crise de segurança pública que passava 

a cidade do Rio de Janeiro na década de 90.  

Com ajuda da imprensa, o Disque-Denúncia obteve êxito nos objetivos que levaram a 

sua criação: o número de denúncias aumentou devido ao sigilo e a garantia do anonimato para 

os denunciantes, inclusive auxiliando nas soluções dos crimes mais complexos, como 

sequestros e tráfico de drogas, conforme Marco Aurélio e Ângela Britto (2004).  

 

 

3 – Metodologia 
 

Segundo Gil (2008, p. 26) conceitua-se pesquisa todo o procedimento formal e 

sistemático que tem como finalidade proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa utilizou-se de método documental através da 

análise de publicações gerais e governamentais, assim como a pesquisa bibliográfica 

consultando as publicações científicas sobre o tema, juntamente com a realização de 

entrevista informal, que contribuiu com informações relevantes acerca da realidade do 

problema abordado. 

Entende o professor Gil que através da pesquisa documental obtém-se os dados sem o 

constrangimento das pessoas envolvidas, deste modo justifica-se o método empregado nesta 

pesquisa, devido a indisposição dos funcionários ao tema delicado (Gil, 2008). 

Na pesquisa informal obtém-se informações mais próxima da realidade devido a não 

identificação dos pesquisados expressando livremente sua opinião.   

A pesquisa documental conforme Lakatos e Marconi (2001) é uma coleta de fontes 

primárias, como: documentos públicos, publicações parlamentares e administrativas, 

estatísticas, cartas, dentre outros. Já a pesquisa bibliográfica tem como finalidade colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto (LAKATOS E MARCONI, 2001, p.66). 

Será utilizado o registro institucional escrito, como fonte de pesquisa documental, cuja 

finalidade é obter dados através dos registros fornecidos por instituições governamentais (Gil, 

2008), neste caso, utilizou-se leis e relatório anual da Petrobras 2017. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa realizada foi descritiva, com a finalidade de estudar 

as características de um determinado grupo, relacionando a uma pesquisa sobre corrupção e a 

tolerância desta pela população (GIL, 2008. pag. 28). 

Quanto à classificação da observação, é sistemática e estruturada, porque são 

conhecidas as características do grupo observado o que foi importante para a obtenção dos 

objetivos pretendidos (GIL, 2008. p. 104). 

No aspecto da abordagem do problema o presente estudo é qualitativo, ressaltando a 

ideia de que, na produção de conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa 

mais compreender e interpretar seus conteúdos (MINAYO, 1998). 

Os registros dos dados foram feitos de forma simples à medida que as informações 

foram sendo compreendidas e se enquadravam na linha de pesquisa estudada, O grupo 
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supramencionado foi a Empresa Estatal Petrobras, analisando as ações cotidianas e suas 

implicações sobre o assunto abordado, assim confrontando estas análises com os dados dos 

livros e sites específicos. 

Foram analisados dados retirados do sitio eletrônico do Ministério Público Federal, 

referentes à crimes praticados contra a administração pública, que permitiram identificar quais 

os autores dos mesmos, a saber, agente público em geral, ou particulares. 

 

 

4 – Resultados e discussões 

 
Como esta pesquisa foi feita através de observações documentais, será relatado um 

fato ocorrido em 2009, quando uma gerente da Petrobras, Venina Velosa do Fonseca, 

denunciou os desvios e irregularidades na refinaria Abreu Lima, localizado em Pernambuco. 

Em reportagem publicada, a revista Carta Capital (2015) mostrou que a funcionária 

Venina fez uma denúncia relatando problemas em contratos, licitações e compras irregulares e 

consequentemente foi demitida da função e ameaçada de morte.  

Este fato corrobora com a problemática central deste trabalho, uma funcionária 

querendo exercer um de seus deveres de denunciar desvios na empresa e sofreu represálias e 

também ameaças. 

A partir do exemplo da funcionária Venina há a exemplificação de um dos motivos 

pelo qual os empregados públicos hesitam em denunciar atos ilícitos em suas empresas. O 

caso de Venina também contribui para o sentimento de injustiça que os demais funcionários 

terão e que possivelmente deixarão de realizar denúncias.  

Compreendendo a preocupação dos empregados públicos com as consequências que 

sofreram em denunciar atos irregulares da empresa, nota-se a importância da denúncia 

anônima utilizada pelo programa Disque-Denúncia, inclusive com recompensa e os bons 

índices dos resultados. Entende-se que a garantia do anonimato nas denúncias contribui para 

aumento de denunciantes.    

No Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção, existe orientação para a 

Ouvidoria Geral, vinculada ao Conselho Administrativo, mantenha a preservação do 

anonimato do denunciante, com inclusão de sanção disciplinar aos que vazarem a 

identificação. Este programa criou uma ferramenta - via telefone externo 0800 601 6925 - que 

facilitará muito as denúncias anônimas, pois garantirá o anonimato do funcionário. 

O relatório anual da Petrobras de 2017, foi o primeiro relatório a mensurar dados 

relativos as denúncias recebidas através do Programa Petrobras Prevenção da Corrupção – 

PPPC – essas denúncias foram recebidas pelo canal de denúncia administrada por uma 

empresa externa, as informações são averiguadas e protocoladas. 

Os valores de denúncias apuradas pelo Programa Petrobras Prevenção da Corrupção – 

PPPC são de 41% para fraudes e corrupção, como descrito no relatório supracitado. Nesse 

relatório observa-se, com destaque, a importância da garantia do anonimato nas denúncias, 

mostrando o bom funcionamento dessa ferramenta e corroborando com a tese deste artigo. 

Analisando os demais relatórios anuais, o do ano 2017 foi o primeiro a mostrar 

resultados relativo a denúncia de fraude e corrupção, com destaque para suas investigações e 

na importância da manutenção do anonimato, legitimando o programa PPPC. 

Outro fator foram os dados acurados no site do Ministério Público Federal – MPF – 

uma estatística dos números de crimes praticados ora por particular ora por funcionário 

públicos contra a Administração Púbica em Geral. Estes dados foram coletados no período de 

2010 a 2016, abrangem outros crimes, contra a ordem tributária, o patrimônio, de 

responsabilidade e de improbidade administrativa, mas para nossa discussão abordaremos 
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somente os contra a Administração Pública. Também possui uma divisão das apurações, um 

por inquérito policial e outro judicial. 

 

No gráfico 1 observa-se os crimes praticados por Funcionários Públicos contra a 

Administração em Geral – inquérito policial – 1.301 casos no estado do Rio de Janeiro 

(2010-2016). 

 
 

Figura 1 – Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração Geral – inquérito 

policial. 

 
Extraido de: Ministério Público Federal (2016) 

 

No gráfico 2 observa-se os crimes praticados por Funcionários Públicos contra a 

Administração em Geral – inquérito judicial – 2.039 casos no estado do Rio de Janeiro 

(2010-2016). 

 

 
Figura 2 – Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração Geral – inquérito 

judicial. 

 
Extraido em: Ministério Público Federal (2016) 

 

 

 

No gráfico 3 observa-se os crimes praticados por Particulares contra a Administração 

em Geral – inquérito policial – 3.472 casos no estado do Rio de Janeiro (2010-2016). 
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Figura 3 – Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Geral – inquérito policial. 

 
Extraido em: Ministério Público Federal (2016) 

 

 

No gráfico 4 observa-se os crimes praticados por Particulares contra a Administração 

em Geral – inquérito judicial – 6.014 casos no estado do Rio de Janeiro (2010-2016).  

 

 
Figura 4 – Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Geral – inquérito judicial. 

 
Extraido em: Ministério Público Federal (2016) 

 

Tomando como base o estado do Rio de Janeiro, é possível observar as diferenças dos 

valores dos crimes cometidos pelos Funconários Públicos, onde tem-se 1.306 casos (inquérito 

policial) e 2.039 casos (inquérito judicial), e para os crimes cometidos pelo Particular, tem-se 

3.472 casos (inquérito policial) e 6.014 casos (inquérito judicial). 

É interessante destacar que os Funcionários Públicos envolvidos em corrupção 

representam 27,3% dos inquéritos policiais e 25,3% dos inquéritos judiciais, ou seja, do total 

dos crimes apurados pelo MPF, em média ¼ são funcionários públicos. Para compreensão 

dessa discrepância, foi elaborado um gráfico, onde é possível visualizar melhor os dados 

apresentados. 

 

 

 

 

 



 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

11 

 

 

 

Gráfico 5 – Comparação entre particular X Funcionários Públicos nos crimes 

cometdidos  

 
Fonte: criado pelo autor - adaptado com os dados do MPF (2017) 

  

 

Os dados do Ministério Público Federal confirmam a tese do trabalho, de que a grande 

maioria dos Funcionários Públicos não estão ligados às fraudes, pois os crimes praticados por 

particulares são 5.575 casos judiciais a mais que dos Funcionários Públicos. 

Por fim, a obra dos autores Marco Aurélio e Ângela Britto (2004) – Criminalidade, 

Sociedade e a Prática da Denúncia Anônima de Crime – ressalta o quanto é importante a 

função do programa Disque-Denúncia para apuração de vários tipos de crime, principalmente 

nas denúncias anônimas, pois tem uma estreita relação com essa discussão, envolvendo a 

preocupação do denunciante na sua identificação, porquanto o denunciado em muitos casos é 

um indivíduo próximo. Pode-se fazer uma analogia com os funcionários que temem a 

represália da empresa. 

 

 
Quanto aos elementos indutores da prática da denúncia, cabe destacar a importância 

da visibilidade proporcionado pelas mídias televisivas e jornalísticas e, 

fundamentalmente, a questão do anonimato, que surge como fator indutor para 

população, visto que essa não quer se expor ou receia retaliações de criminoso ou 

mesmo de policiais. Assim, a possibilidade de anonimato surge como elemento forte 

e opcional à denúncia em delegacias, criando um novo locus de participação da 

sociedade civil, em questão que, antes, eram a ela restritas (AURÉLIO E BRITTO, 

2004. p.228). 

 

Na pesquisa de Marco Aurélio e Ângela Britto (2004) é possível observar os 

crescentes índices nas denúncias anônimas, chegando a mais de 85% em oito anos – 18.423 

(1996) e 123.914 (2004). Os autores destacam como fator indutor para população denunciar a 

questão do anonimato, como descrito acima na citação da obra (grifo nosso). Percebe-se um 

crescimento expressivo no número de denúncias. 

Sendo assim, os futuros Administradores Públicos, terão uma grande missão em criar 

uma estratégia e ferramentas que facilitarão a relação dos Funcionários com os órgãos 
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fiscalizadores, tendo em vista que essa engrenagem não dependerá somente da vontade do 

Administrado Púbico, pois deve-se respeitar o príncipio de legalidade (BRASIL,1988). 

Tanto na na Administração Pública, e contexto mais específico como o da Empresa 

Pública, uma ferramenta eficaz que garanta ao denunciante a sensação de segurança que ele 

necessita para relatar atos ilícitos que chegaram ao seu conhecimento. 

Tal ferramenta, para ser eficaz, deveria assegurar que o funcionário ao fazer a 

denúncia, tivesse o direito de não se identificar, pois como exposto neste trabalho um dos 

grandes empecilhos para que as denúncias sejam feitas é que há certo receio por parte dos 

empregados de que sofrerão represálias quando denunciarem atos ocorridos na empresa.  

Assim como a criação do Disque-Denúncia, que possibilitou a população relatar 

crimes sem ser identificado, aumentou o número de relatos de crimes, acredita-se que a 

criação de uma ferramenta direcionada aos empregados públicos, feita nos moldes do Disque-

Denúncia, estimulará o empregado a denunciar atos de corrupção a que tiver ciência no seu 

ambiente de trabalho. 

 

 

5 – Conclusão 

 

De acordo com o que foi discutido neste artigo e pautando os questionamentos 

instigados na introdução, foi possível concluir que em uma instituição com 80.774 

funcionários (MP, 2016), tendo um índice apurado pela CGU de 0,06% de todo efetivo do 

executivo foi demitido por corrupção, percebe-se que há uma vantagem nessas grandezas 

numéricas em benefício dos funcionários incorruptíveis. 

Desse modo, no gráfico 5 mostrou-se a grande diferença nos números de corruptos 

entre os particulares e os empregados públicos, corroborando com a tese que os melhores 

fiscais contra a corrupção na empresa são seus próprios funcionários, pois os detalhes dos 

assuntos são melhores compreendidos pelos mesmos do que pelos fiscais do órgão 

competente pela fiscalização.   

Avaliou-se a importância das empresas públicas nos diversos setores sociais e no 

fomento da economia nacional e demonstrou-se que tais entidades contribuem de diversas 

formas para o crescimento e desenvolvimento do país. 

Não obstante, mesmo existindo as leis, código de éticas e tratados para coibir atos 

ilícitos na Petrobras, não obteve-se sucesso, como foi descoberto pela operação Lava Jato, que 

trouxe ao conhecimento da população em geral os grandes esquemas de corrupção que 

movimentavam vultuosas quantias de dinheiro público para benefício de interesses 

particulares. 

O Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), criado em 2014, ainda está 

em sua fase de adaptação, algumas implantações terão grandes impactos, como a criação do 

telefone 0800 601 6925, o qual os empregados poderão ligar externamente. Deste modo os 

resultados dos índices apurados posteriormente terão grande valor nas futuras pesquisas sobre 

esse assunto, sendo possível fazer a comparação da participação dos funcionários. 

Em análise do Relatório Anual da Petrobras, referente aos índices das denúncias 

recebidas em 2017, há destaque ao compromisso da garantia do anonimato e da não retaliação 

dos denunciantes. Foi incluído como uma das metas de melhoria futura a revisão dos 

procedimentos de monitoramento das denúncias, a fim de proporcionar confidencialidade ao 

denunciante. 

Desse modo, mesmo havendo funcionário disposto a fornecer informações e denúncias 

contra as práticas corruptas da companhia, como a Engenheira Venina Velosa, a conclusão do 

caso desestimulou os demais profissionais a denunciarem e entende-se que somente a criação 
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de novas ferramentas para denunciar é que contribuirão para que os empregados, sentindo-se 

mais seguros, relatem as práticas ilícitas. 

Somando ao descrito acima, inclui-se a súmula 390 do TST, que não garante a 

estabilidade dos empregados da Petrobras, resultando em uns dos problemas que é objeto 

dessa pesquisa – o receio da demissão do empregado caso uma denúncia feita por ele venha a 

público mostrando sua  identidade.  

Pelas análises e reflexões realizadas neste artigo, conclui-se que existe uma lacuna 

entre os funcionários públicos que se preocupam com a empresa e os meios, formas ou canais 

de denúncias das práticas ilícitas vista pelos mesmos. Os tradicionais canais não garantem 

segurança aos funcionários que desejam denunciar, mesmo tendo esses funcionários posição 

privilegiada para fiscalizar as práticas rotineiras da empresa. São notórios os avanços obtidos 

pelo canal Disque-Denúncia e o PPPC para relatar crimes. Após a implementação do sigilo 

absoluto, houve aumento no número de denúncias e talvez seja essa a engrenagem que falta 

para criar uma grande ferramenta de combate a corrupção dos órgãos públicos: a garantia de 

que os empregados terão protegidas as suas identidades. 

Espera-se que este trabalho contribua para futuras reflexões sobre o tema e que surjam 

outros estudos sobre corrupção nas empresas públicas para que sejam criados novos meios de 

proteção das instituições públicas da corrupção.  
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