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RESUMO 

O presente trabalho gravita sobre a análise do combate à corrupção a partir dos meios de 

prevenção elaborados pelos instrumentos normativos internacionais que abordam a 

temática e são consolidados pelas Organizações de Direito Internacional Público. O cerne 

do trabalho enfocará na Convenção das Unidas Contra a Corrupção, por ser o primeiro 

tratado acerca do tema feito pelas Nações Unidas e o de maior extensão normativa sobre 

a corrupção. Além disso, serão analisadas as medidas implantadas pela Controladoria-

Geral da União, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

e do Ministério Público no plano interno. Por fim, será delineado a relação entre a 

Corrupção e os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais. O problema da pesquisa 

gira em torno do questionamento: Qual a contribuição das Convenções Internacionais no 

combate à corrupção no Brasil, do ponto de vista normativo e da alteração social do 

comportamento? A pesquisa se utiliza do método de abordagem dedutivo, partindo de 

uma análise geral adstrita às Convenções e normativas internacionais para o particular, 

de modo aplicado. Utiliza-se a técnica de pesquisa procedimentos de revisão bibliográfica 

para a sua elaboração. Acredita-se que as convenções internacionais estimulam a criação 

de normativas, tipificações e condutas repressivas no plano interno.  

 

 

Palavras-Chave: Brasil. Corrupção. Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. 

Direito Internacional. Direitos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The working in review is about the fight against corruption based on the means of 

prevention elaborated by international normative instruments that address the theme and 

are consolidated by Public Internal Law Organizations. The work in question will focus 

at the United Nations Convention Against Corruption, as it is the first treaty on the subject 

made by the United Nations and the largest normative on corruption. In addition, it will 

be analyzed the measures implemented by Brazilian’s institutionalized organs responsible 

for combating corruption. It will study the link between corruption and the Human Rights 

and the Fundamentals Rights. The research problem revolves around the question: What 

is the International Convention’s contribution on combating corruption in Brazil, from 

the normative point of view and the social change of behavior? The research uses the 

deductive approach method, starting from a general analysis attached to the International 

Conventions and norms for the particular, in the applied way. It is used in the research 

procedures of bibliographic revision for its elaboration.  We believe that the International 

Conventions stimulate the creation of norms, typifications and repressive behaviors 

internally. 

 

Keywords: Brazil. Corruption. International Law. Human Rights. United Nations 

Convention Against Corruption.  
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INTRODUÇÃO 

A corrupção é um tema de preocupação estatal e internacional. O crescimento de 

escândalos corruptos, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, cada vez mais 

noticiados vem chamando a atenção de estudiosos, governos, organizações internacionais 

e organizações não governamentais. Seguramente, a erradicação da corrupção é um dos 

grandes desafios a ser cumprido de nossa época. 

O combate e os malefícios trazidos pela corrupção estão rotineiramente presentes 

em nosso cotidiano. Presente nas conversas entre amigos, em estudos, manifestações, 

publicações, notícias de jornais, relatórios de organizações internacionais e programas de 

governos. Todas as pessoas estão expostas aos atos corruptos. A escolha pessoal pelo 

tema passa por tais considerações e pauta-se na preocupação dos impactos causados pelas 

práticas corruptas na sociedade brasileira e como o país busca inibir essas atitudes por 

meio de compromissos internacionais. 

Nesse contexto, a corrupção é vista como um fenômeno multifacetário, com 

aspectos culturais, políticos, sociais, institucionais e econômicos, não podendo ser 

considerada como um fenômeno exclusivamente de uma sociedade ou de um momento 

evolutivo, haja vista estar presente em todas as culturas e países.1  

Greco equipara a corrupção a uma forma de patologia, a coloca como um vício 

que impulsiona o sujeito a sempre querer mais, fazendo do corrupto uma pessoa que 

nunca se satisfaz com um único ato de corrupção2. 

Diferentemente, Abdalla, liga os atos corruptos com o capitalismo, os 

relacionando com a desigualdade social e como uma estrutura institucional3. Schilling 

                                                             
1 LEAL, Rogério Gesta; KAERCHER, Jonathan Augustus Kellerman. Os impactos da Corrupção frente à 

violação dos direitos humanos e de cidadania: um debate a ser compreendido. Barbarói, Santa Cruz do 

Sul, Edição Especial n.47, p.271-288, jan./jun. 2016. P. 280. 
2 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. 14a ed. Niteroi, RJ: Impetus, 

2017. P. 803. 
3 “(...) a corrupção não é um desvio na política que possa ser corrigido pelo lado moral, mas forma 

essencial e necessária de funcionamento do Estado no capitalismo. (...) Nesse modelo de sistema 

político, os setores sociais que conseguem controlar os representantes eleitos são os que realmente 

detêm a soberania. Uma vez que esse controle é exercido geralmente por quem tem mais dinheiro (para 

investir em campanhas, pautar a mídia, bancar propinas e mesadas para os eleitos, fazer lobby, etc.) (...) 

Não raro, o controle sobre eleitos se exerce pelos que enriquecem e mantém seu status por meios ilícitos 

e criminosos, que vão desde as fraudes e favorecimentos em concorrências e licitações até o tráfico de 

drogas e armas, passando por grilagens de terras, exploração de trabalho escravo, etc., caso em que se 

estabelece uma cleptocracia (kleptós = ladrão). (...) A corrupção, portanto, é uma questão de 

sobrevivência do capitalismo.” ABDALLA, Maurício. Le monde diplomatique Brasil. Capitalismo e 

Política (primeira parte): A corrupção. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/capitalismo-e-

politica-a-corrupcao-primeira-parte/>. Acesso em: 22 nov. 2019.  

 

https://diplomatique.org.br/capitalismo-e-politica-a-corrupcao-primeira-parte/
https://diplomatique.org.br/capitalismo-e-politica-a-corrupcao-primeira-parte/
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aponta que as práticas corruptas são vistas progressivamente como um “mal público” 

que contrapõe com um “bem público”, que deve ser defendido, olhando para a 

corrupção como uma violência, um crime que causa um mal estar na sociedade.4 Neste 

mesmo contexto, Soares e Pereira destaca como a corrupção como o ato mais gravoso 

de improbidade administrativa e o pior comportamento mostrado pelo agente público5. 

Nesse sentido, a luta contra a corrupção ganha destaque, necessitando do 

esforço coletivo para o seu combate em nível global. Em âmbito internacional, o 

combate à corrupção se viu através dos esforços de Organizações Internacionais, na 

realização de Convenções, recomendações e iniciativas voluntárias. A partir da 

movimentação internacional para a realização de instrumentos, o combate à corrupção 

tem ganhado cada vez mais destaque. 

São três as Convenções já assinadas e ratificadas pelo Brasil, a Convenção sobre 

Corrupção de Funcionários Públicos em Transações Comerciais Internacionais, 

elaborada pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

a Convenção Interamericana contra a Corrupção, elaborada pela Organização dos 

Estados Americanos – OEA e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, 

elaborada pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

 Dentre as três Convenções, a Convenção das Nações Unidas Contra a 

Corrupção (CNUCC) é o instrumento com maior alcance internacional sobre o tema e 

o maior juridicamente vinculante, por tratar a corrupção nos patamares de prevenção, 

penalização, recuperação de ativos e da cooperação jurídica.  

Desta feita, o presente trabalho buscará analisar o combate à corrupção através 

dos instrumentos internacionais elaborados, com enfoque para a Convenção das 

Nações Unidas Contra a Corrupção, tratando de responder o problema de “qual a 

contribuição das Convenções Internacionais no combate à corrupção no Brasil, do 

ponto de vista normativo e da alteração social do comportamento?”. A pesquisa se 

utilizará do método de abordagem dedutivo, partindo de uma análise geral adstrita às 

Convenções e normativas internacionais para o particular, de modo aplicado. Utiliza-

se a técnica de pesquisa a partir de procedimentos de revisão bibliográfica.  

                                                             
4 SCHILLING, Flávia. O estado do mal-estar: corrupção e violência. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88391999000300007&script=sci_arttext>. Acesso em: 23 

nov. 2019. 
5 SOARES, Marcos José Porto; PEREIRA, Alexandre Araujo. Distinção entre corrupção, improbidade 

administrativa e a má gestão da coisa pública. Revista dos Tribunais, RT VOL.959, 2015. P. 10. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88391999000300007&script=sci_arttext
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Nessa perspectiva, o primeiro capítulo tratará do enfoque internacional, 

especificamente na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e das 

generalidades do tema, trazendo o seu contexto histórico de criação da Convenção e os 

meios de prevenção deste instrumento como uma importante forma de combate à 

corrupção. Ademais, serão demonstrados quais são as práticas corruptas que devem ser 

coibidas e o conceito dado para o tema dentro do contexto das Nações Unidas, no plano 

internacional. 

O segundo capitulo tratará de enfocar na corrupção no Brasil e as medidas 

tomadas para o seu combate, trazendo o contexto histórico da corrupção, como o tema 

é tratado no ordenamento jurídico brasileiro e as medidas de prevenção e combate 

voltado para a atuação de instituições, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e 

da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), 

além das medidas repressivas tomadas pelo Ministério Público Federal. 

No terceiro capítulo será abordado a temática da corrupção com os Direitos 

Humanos e os Direitos Fundamentais, com a relação dos instrumentos internacionais.  
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1 A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO 

1.1. Contexto Histórico-Social 

A corrupção é um fenômeno complexo, o qual não possui as suas raízes no mundo 

contemporâneo, sendo um fato social que acompanha a sociedade desde os seus 

primórdios. Por ser um tema sistêmico, não é possível analisar a raiz de onde adveio as 

práticas corruptas, mas é possível analisar o contexto histórico-social do tema no âmbito 

nacional e internacional.  

A corrupção até a década de 80 era considerada como o “óleo que lubrifica” as 

engrenagens do Estado e da economia, trazendo efeitos positivos para o 

desenvolvimento econômico se controlada6. Entretanto, a partir da década de 90 estas 

práticas passaram a serem vistas como um fenômeno a ser combatido, a partir de 

análises dos prejuízos que a corrupção traz a sociedade, com alertas para os custos 

sociais, econômicos e políticos que estes acarretam, tendo um amplo destaque como 

tema de extrema importância e preocupação para a jurisdição internacional e o direito 

internacional.7   

Como principais efeitos diretos da corrupção vêm à desconfiança nas instituições 

públicas, impacto nos recursos públicos, a descrença na legitimidade política, 

enfraquecendo, com isso, o desenvolvimento dos países, afetando principalmente os 

países subdesenvolvidos8.  

Através de fortes impactos na miséria dos países subdesenvolvidos e fortes 

escândalos corruptos em países desenvolvidos - sendo possível citar o episódio da 

“Operação Mãos Limpas” ocorrido na Itália, que abalou o mundo como uma das mais 

impressionantes operações contra a corrupção política e administrativa9 -, conjuntamente 

com outros fatores e diversos casos de corrupção, a questão da corrupção tornou-se um 

tema de urgente necessidade de regulamentação, ou seja, um fato social que necessitava 

urgentemente ser tratado como uma conduta global a ser evitada e era preciso tratativas 

                                                             
6 JÚNIOR, Elias Pereira Lopes; CÂMARA, Samuel Façanha; ROCHA, Leonino Gomes; BRASIL, 
Alexander. Influência da corrupção nos gastos das empresas estatais. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

76122018000400695&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 23 nov. 2019. 
7 ROCHA, Leonino Gomes. O combate à corrupção em redes interorganizacionais: um estudo da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Revista da CGU / Presidência da República, 

Controladoria-Geral da União. Ano III, nº 5, dezembro/2008. Brasília: CGU, 2008. P. 70. 
8 BATISTA, Pedro Magalhães. OLIVEIRA, Vitor Eduardo Tavares de. O controle da corrupção e a 

internacionalização do direito. Univ. JUS, Brasília, v. 22, n.2, p. 239-279, 2011. 
9 MORO, Sergio Fernando. Considerações sobre a operação Mani Pulite. Revista CEJ. Brasília, n. 26, p. 

56-62, 2004. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122018000400695&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122018000400695&lng=pt&nrm=iso
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na seara da jurisdição e cooperação internacional, a fim de guiar os países da melhor 

maneira possível com medidas a coibir tais práticas. Deste modo, é imprescindível 

analisar o contexto histórico da criação da Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, a fim de se entender a importância deste instrumento. 

A influência do contexto social dos países foi uma questão decisiva para a criação 

dos variados instrumentos internacionais acerca do tema. Na década de 1970, o contexto 

social-político dos Estados Unidos foi um dos fatores para se iniciarem as discussões 

sobre os impactos da corrupção, nessa época os EUA passavam pela situação de sérias 

investigações em seu governo, acabando por desvendar uma sucessão de subornos de 

empresas transnacionais norte-americanas para corromper governos estrangeiros10. 

Conjuntamente a isto, a fim de internacionalizar as normativas contra a corrupção, os 

EUA buscaram levar a questão para fóruns internacionais. 

Acerca disto, a Comissão sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal11, órgão 

pertencente ao Sistema das Nações Unidas, coordena, a cada cinco anos, a realização do 

Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Internacional, 

proporcionando um fórum de discussões acerca das principais preocupações dos 

legisladores, acadêmicos, administradores e profissionais de campo, estes fóruns foram 

de grande ajuda para estimular a criação e prevenção de políticas contra a corrupção.12 

Após as discussões em fóruns internacionais, em 1975 o tema tornou-se ponto 

central de uma Resolução editada pelas Nações Unidas, a Resolução 3.514, trazendo 

medidas contra práticas corruptas de transnacionais e outras corporações, seus 

intermediários e outros envolvidos, condenando principalmente os atos de suborno feito 

por estes atores e clamando pela cooperação internacional entre os países para coibir essas 

atitudes em suas legislações, trazendo dizeres como 

Calls upon home Governments to co-operate with Governments of the 

host countries to prevent such corrupt practices, including bribery, and 
to prosecute, within their national jurisdictions, those who engage in 

such acts13. 

                                                             
10 FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. A implementação da Lei Internacional 

Anticorrupção no comércio: o controle legal da corrupção direcionada às empresas transnacionais. Revista 

Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais. Vol. 2, n.3, p.257-277, 2013. P. 263. 
11 Comissão pertencente ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Um dos 

principais órgãos da ONU para a criação de políticas e recomendações internacionais sobre questões de 

justiça criminal. É possível encontrar mais informações sobre a Comissão no site <www.unodc.org>. 
12 NOTARI, Marcio Bonini. As convenções internacionais ratificadas pelo Brasil no combate a corrupção. 

Rev. de Direito Internacional e Globalização Econômica. Vol. 1, nº 1, p. 60-77, 2017. 
13 Clama aos governos de origem a cooperarem com os governos de países anfitriões para a prevenção de 

práticas corruptas, incluindo suborno, e a processar, em suas jurisdições nacionais, aqueles que praticam 
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Entretanto, somente após alguns anos da edição desta resolução as Organizações 

Internacionais voltariam às discussões sobre o assunto, sendo a vez da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a elaborar uma recomendação 

contra o suborno, que mais uma vez recomendava que se usassem mecanismos para coibir 

tais práticas14. 

Diante disso, mecanismos para se evitar atos corruptos tornaram-se um dos 

objetos de discussões na agenda internacional, sendo criada no ano de 1996 a Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, no âmbito da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), entrando em vigor no plano no ano de 1997, mas ratificada pelo Brasil apenas no 

ano de 2002, através do Decreto Legislativo nº 4.410. Sendo o primeiro instrumento 

internacional a tratar do tema de corrupção. 15  

Ainda referente ao ano de 1996, no âmbito nas Nações Unidas são aprovadas mais 

duas Resoluções importantes para o combate a corrupção: a Resolução 51/59 e a 

Resolução 51/191. A primeira adota o Código Internacional de Conduta para os Titulares 

de Cargos Públicos, recomendando que todos os Estados-membros o utilizem como uma 

ferramenta para guiar os esforços contra a corrupção16. Já a segunda resolução traz a 

Declaração das Nações Unidas Contra Corrupção e Suborno nas Transações Comerciais 

Internacionais, pedindo pela cooperação internacional dos países e a cooperação de outras 

Organizações internacionais trazendo informações relevantes para ajudar a coibir os atos 

corruptos dentro das relações comerciais internacionais17. 

No ano de 1997, foi elaborada a Convenção da OCDE chamada de Convenção 

sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais, ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 

3.678/00. Esta Convenção estabelece diretrizes para Empresas Multinacionais, prevendo 

que empresas não devem conceder ou serem solicitadas a conceder qualquer espécie de 

propina e outros benefícios a quaisquer funcionários públicos18 Além disso, prevê que os 

                                                             
tais atos. UNITED NATIONS. Resolutions adopted by the General Assembly during its thirtieth 

session. Resolution 3.514 (XXX). New York, p. 69-71, 1976. 
14 MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt; NÓBREGA, Guilherme Pupe da. Improbidade em debate: 

uma viagem na história em contexto mundial. Rev. Consultor Jurídico, 2019. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2019-mar-22/mudrovitsch-nobrega-historia-normativa-coibicao-

improbidade> . Acesso em: 14 out. 2019. 
15 RAMINA, Larissa. A Convenção Interamericana contra a Corrupção: uma breve análise. Rev. Direitos 

Fundamentais & Democracia. Vol.6, p. 01-11, 2009. P. 03. 
16 UNITED NATIONS. Resolution adopted by the General Assembly 51/59, p. 1-4. 1997. 
17 UNITED NATIONS. Resolution adopted by the General Assembly 51/191, p. 1-5. 1997. 
18 NOTARI, Marcio Bonini. As convenções internacionais ratificadas pelo Brasil no combate a corrupção. 

Rev. de Direito Internacional e Globalização Econômica. Vol. 1, nº 1, p. 60-77, 2017. 

https://www.conjur.com.br/2019-mar-22/mudrovitsch-nobrega-historia-normativa-coibicao-improbidade
https://www.conjur.com.br/2019-mar-22/mudrovitsch-nobrega-historia-normativa-coibicao-improbidade
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Estados que ratificaram a Convenção devem criminalizar o oferecimento, a promessa ou 

a concessão de vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer outra natureza a funcionário 

público estrangeiro19. 

Após os precedentes instrumentos, a Organização das Nações Unidas cria a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção em Mérida (México) em quinze de 

Dezembro de 2003 e assinada pelo Brasil em nove de Dezembro deste ano, sendo 

aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 348, de dezoito 

de maio de 2005, promulgada em trinta e um de janeiro de 2006 pelo Decreto nº 5.687, 

entrando no ordenamento jurídico com força de lei ordinária. Trazendo o incentivo à 

criminalização de práticas de corrupção, ampliando a cooperação internacional para o 

enfrentamento de paraísos fiscais e facilitando a recuperação de ativos desviados para o 

exterior.  

1.2. Conceito de Corrupção utilizado pela ONU  

A palavra “corrupção” vem do latim “corruptus” que significa o ato de quebrar 

aos pedaços20.  A dificuldade de se utilizar um conceito único de corrupção encontra-se 

exatamente no fato da existência de diversos conceitos e alcances para o termo, utilizados 

desde eras antigas e por numerosos filósofos clássicos, como Platão, Aristóteles e 

filósofos modernos como Maquiavel, Montesquieu e Rousseau. Por ser uma expressão 

que abarca um grande número de práticas, cada estudioso utiliza o seu próprio conceito 

de corrupção, o que, de certa forma, se torna mais difícil a busca de uma única definição 

para o tema.  

Com isso, Sila, demonstra em seu estudo as dificuldades para lidar com o combate 

à corrupção e as consequências, sendo: 

A luta contra a corrupção é complicada por inúmeros fatores; porém, a 
dificuldade básica é definir o que seja a corrupção, independentemente 

se sua definição legal, que varia enormemente de uma sociedade para a 

outra. O termo tem sido empregado para se referir a um amplo espectro 
de ações. Pode ser usado para designar ações ilegais ou antiéticas 

perpetradas por pessoas em posição de autoridade ou de confiança no 

serviço público, ou por cidadãos e empresas em sua relação com os 

agentes públicos. Conseqüentemente, parece claro que a luta contra esse 
mal não pode ser confinada ao setor público e restringir-se a medidas 

punitivas, penais e administrativas, dirigidas a agentes individuais, pois 

                                                             
19 Disposto no art. 1º da referida Convenção. BRASIL, Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm>. 

Acesso em: 14 out. 2019. 
20 FREITAS, Eduardo de. O que é corrupção? Disponível em 

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-que-corrupcao.htm>. Acesso em: 26 de out de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-que-corrupcao.htm
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não há dúvida de que a corrupção interna quase sempre depende da 

relação entre os agentes públicos e os cidadãos.21 

Trazer o conceito do tema será o que ditará o que pode ser considerado como 

corrupção, ou seja, os atos que devem ser criminalizados e coibidos, sendo assim, a sua 

conceituação afeta diretamente os atos que podem acontecer na prática e todo o seu 

deslanchar. Com isso, um tipo de conceituação pode ser trazido com foco nos atos 

somente dos servidores públicos, como definido pelo cientista político V.O. Key: 

[A corrupção é o] controle abusivo do poder e dos recursos do governo 

visando tirar proveito pessoal ou partidário. Tal proveito (...) pode ser 
na forma de poder ou controle dentro da organização política ou na 

forma de apoio político por parte de vários indivíduos (...). 22 

É possível, também, demonstrar uma conceituação em que se coloca em foco não 

só a atitude do servidor público, como também a atitude de quem corrompe, como 

conceituado por Zaffaroni: 

Por corrupção deve-se entender a relação que se estabelece entre uma 
pessoa com poder decisório estatal e uma outra pessoa que opera fora 

deste poder. O objetivo desta relação é uma troca de vantagens, onde 

ambas obtêm incremento patrimonial, em função de um ato (ou 

omissão) da primeira pessoa em benefício da segunda. 23 

Plausível, também, apresentar a definição de Miranda, que abarca os conceitos de 

corrupção feita por agentes públicos ou privados, trazendo benefícios pessoais ou 

políticos para os corruptores:  

Corrupção é o pagamento ilegal (financeiro ou não) para a obtenção, 

aceleração ou para que haja ausência de um serviço feito por um 

funcionário público ou privado. A motivação da corrupção pode ser 
pessoal ou política tanto para quem corrompe quanto para quem é 

corrompido.24  

                                                             
21 OLIVEIRA, Chaiene Meire. Lei Anticorrupcao Brasileira: Breve Estudo Da Responsabilidade Da 

Pessoa Jurídica, 2016. P. 415. apud SILA, Jorge da. Criminologia crítica: segurança pública e 

política. P. 575-576. Disponível em: 

< http://www.fmp.com.br/imgs_upload/file/anais%20do%20i%20seminario%20nacional.pdf#page=41

4/ >. Acesso em: 26 out. 2019. 
22 MIRANDA, Luiz Fernando. Unificando os conceitos de corrupção: uma abordagem através da nova 

metodologia dos conceitos. P. 256. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 25. Brasília, janeiro - abril 
de 2018, pp 237-272. apud KEY, Valdimer Orlando. The techniques of political graft in the united 

states. P. 5-6. Tese de Ciência Política. Chicago: University of Chicago, 1936. 
23 MIRANDA, Luiz Fernando. Unificando os conceitos de corrupção: uma abordagem através da nova 

metodologia dos conceitos. P. 242. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 25. Brasília, janeiro - abril 

de 2018, pp 237-272. apud ZAFFARONI, Eugenio Raul. La corrupcion: su perspectiva latinoamericana. 

P. 371. In: OLIVEIRA, E. (org.), Criminologia crítica. Belém: Edições CEJUP, 1990. 
24 MIRANDA, Luiz Fernando. Unificando os conceitos de corrupção: uma abordagem através da nova 

metodologia dos conceitos. P. 256. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 25. Brasília, janeiro - abril 

de 2018, p. 237-272. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
http://www.fmp.com.br/imgs_upload/file/anais%20do%20i%20seminario%20nacional.pdf#page=414/
http://www.fmp.com.br/imgs_upload/file/anais%20do%20i%20seminario%20nacional.pdf#page=414/
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Em razão disso, há uma grande dificuldade enfrentada pelas Organizações 

Internacionais para lidar com o tema, pois é necessário que a definição utilizada se adéque 

aos mais diversos contextos históricos, as mais diversas jurisdições e as culturas dos 

países.   

Diante disso, antes de entrar em vigor a Convenção das Nações Unidas Contra a 

Corrupção, debateu-se acerca da definição que seria amplamente utilizada para o termo. 

O problema em pauta seria como unificar e conceituar a corrupção para que pudesse 

abranger todas as espécies práticas, não gerando impunidade e podendo simplificar o tema 

para ser utilizado pelos mais diversos países.  

Nesse sentido, a ONU não trouxe uma conceituação legal e vinculante, não 

estando o seu conceito presente em nenhuma parte da Convenção ratificada. Devido a 

isso, a ONU e a UNODC em seu Manual de Políticas Anticorrupção trazem uma 

conceituação de corrupção como um abuso do poder público a fim de se obter ganhos 

pessoais que prejudicam o interesse público – “in general terms, we can all agree that 

corruption is an abuse of (public) power for private gain that hampers the public 

interest”25. 

Além disso, esse ganho pode ser direto ou indireto, partindo de uma pessoa 

privada ou de uma pessoa pública. Para ilustrar e simplificar o tema, a UNODC em seu 

manual divide a corrupção em grand corruption e petty corruption26. A grand corruption 

ocorre quando há um prejuízo em criar políticas públicas ou quando a implementação das 

políticas públicas já criadas são prejudicadas por práticas corruptas. Nesse caso, pode ser 

envolvido com qualquer ato corrupto que na prática traga um impacto maléfico 

diretamente às políticas públicas.  

Já a petty corruption recairia sobre a utilização do cargo público para ganhar um 

benefício pessoal enquanto o serviço público já está sendo prestado, podendo ser 

traduzido como uma “corrupção mesquinha” 27. Incorreria, por exemplo, nos casos de 

suborno e fraude.  

Portanto, em sua missão de trazer um conceito universal de corrupção para 

formular a Convenção, a ONU traz, de certa forma, um conceito amplo que pode 

caracterizar vários tipos de atos. Por fim, acaba se preocupando em deixar a conceituação 

                                                             
25 UNODCCP, Global Programme against Corruption, UN Anti-corruption policy, United Nations 

Manual on Anti-corruption Policy, 2001, p 15. 
26UNODCCP, ibid, p.15. 
27UNODCCP, Global Programme against Corruption, UN Anti-corruption policy, United Nations 

Manual on Anti-corruption Policy, 2001, p. 16. 
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final a cargo de cada país, buscando trazer apenas direções que visam ajudar a guiar os 

diversos legisladores no momento de tipificar os atos que envolva a corrupção em suas 

jurisdições e se importando, sobretudo, em trazer os principais males, dificuldades e 

complexidades acarretadas por atos corruptos.  

1.3. Tipos de Corrupção  

Como já visto, o conceito universal de corrupção estabelecido pela ONU não traz 

consigo os diferentes atos que se caracterizam como práticas corruptas, então, fez-se 

necessário que se organizasse em seu Manual de Políticas Anticorrupção os atos que se 

enquadrariam como categorias de corrupção e que se devem envidar esforços para 

combatê-las por todos os países criando políticas públicas a fim de coibir as suas práticas. 

Devido a isso, são elencados como tipos de corrupção os atos de: suborno; a 

fraude; a extorsão; a exploração de um conflito de interesse; o oferecimento ou 

recebimento de uma gratuidade ilegal, favor ou uma comissão ilegal; o favoritismo, 

nepotismo e clientelismo; as contribuições políticas ilegais e a lavagem de dinheiro.28 

Estes são os atos elencados e observados pela ONU pelo qual se acreditam que 

devem ser evitados, deste modo, não são atos taxativos dentro da categoria corrupção. 

Entretanto, tampouco são atos que obrigatoriamente os países devem considerar dentro 

de suas legislações como corrupção, ficando ao dever de cada país tipificar os atos que 

acharem que se enquadram como corruptos, respeitando a soberania e cultura jurídica de 

cada Estado.  

É importante salientar que o conceito de corrupção não se confunde com os 

conceitos das práticas corruptas aqui evidenciadas. Por este motivo é de extrema 

relevância que se diferencie os atos aqui explicitados e os seus conceitos.  

No Manual de Políticas Anticorrupção da ONU conceitua-se a prática do suborno 

como o ato de prometer, oferecer ou dar algum benefício que indevidamente afete os atos 

ou decisões de um funcionário público29. Este ato de subornar não só envolve 

funcionários públicos, como também pode envolver pessoas que estejam em comissões 

governamentais, organizações internacionais ou qualquer cargo que possa de alguma 

maneira impactar o interesse público. Assim pode envolver tanto pessoas públicas como 

pessoas privadas. 

                                                             
28 UNODCCP, ibid, p. 17.  
29UNODCCP, Global Programme against Corruption, UN Anti-corruption policy, United Nations 

Manual on Anti-corruption Policy, 2001, p 18.  
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O suborno pode consistir no oferecimento de dinheiro, ações de companhias, 

favores sexuais, informações privilegiadas, presentes, promessas, empregos30 e os mais 

diferentes atos que possa afetar a pessoa a receber o suborno. Bem como, pode também 

conter um ganho indireto, a partir do momento em que a pessoa aceita um suborno em 

benefício de outra pessoa, como um familiar ou amigo. Ferreira pontua o suborno como 

um dos principais tipos de práticas corruptas, dando destaque para a abordagem em que 

se coloca as organizações empresárias diretamente responsáveis pelas práticas, dando 

ênfase a responsabilidade das empresas transnacionais.31  

Em se tratando da fraude, é classificado no Manual feito pelo UNODC como o 

furto de recursos por pessoas encarregadas com autoridade e controle sobre bens de 

propriedade do governo32. Assim como o suborno, esta prática também pode advir tanto 

de servidores públicos como de cidadãos.  Pode incluir como prática também o ato de se 

utilizar de propriedades públicas para uso privado. Como exemplo desta prática seria o 

desvio de medicamentos destinados a uma certa área para outro lugar ou outras pessoas, 

a fim de se obter ganhos pessoais.  

Dentro deste tipo de corrupção, é possível citar, conjuntamente, quando um 

empregado se utiliza dos bens públicos para a sua vida privada, como, por exemplo, 

quando o empregado se utiliza da impressora do prédio público para imprimir coisas 

pessoais, quando utiliza o carro de uma empresa pública para realizar compromissos de 

cunho pessoal, quando se utiliza do telefone da empresa pública para fazer chamadas sem 

ter relação com o seu emprego e etc. Este tipo de corrupção se utiliza dos recursos 

públicos de uma maneira que ele não sirva para o propósito do bem comum e sim para 

propósitos particulares, esgotando os recursos públicos e prejudicando o interesse público 

no qual esses bens foram destinados.  

Como a fraude é uma atividade que também atinge as empresas, estes 

estabelecimentos necessitam mitigar a fraude e a corrupção em termos econômicos, para 

alcançar um patamar razoável de transparência e de condutas éticas.33 

                                                             
30UNODCCP, ibid, p.18. 
31 FERREIRA, Luciano Vaz. A construção do regime jurídico internacional antissuborno e seus 

impactos no Brasil: como o Brasil pode controlar o suborno praticado por empresas transnacionais? 
Disponível em: 

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/109268/000950746.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Acesso em: 26 out. 2019. 
32UNODCCP, Global Programme against Corruption, UN Anti-corruption policy, United Nations 

Manual on Anti-corruption Policy, 2001, p 19.   
33 SANTOS, Renato; AMORIM, Cristina; HOYOS, Arnoldo de. Corrupção e fraude: princípios éticos e 

pressão situacional nas organizações. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/risus/article/view/4513/3085>. Acesso em: 26 out. 2019. 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/109268/000950746.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.pucsp.br/risus/article/view/4513/3085
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Em relação à extorsão, é um ato que envolve na coerção de uma pessoa a pagar 

dinheiro ou providenciar outros bens valiosos ou pessoais favores em troca que esta 

pessoa realize alguma coisa ou que não o faça34. Neste tipo de corrupção, este ato também 

pode ser através de violência ou grave ameaça. Podendo acontecer tanto no setor público 

como no setor privado, dentro das atividades econômicas, financeiras e comerciais35.   

Neste caso pode ser utilizado como exemplo o ato de um servidor público se 

utilizar de sua posição para receber dinheiro de outras pessoas interessadas a fim de que 

seu trabalho seja feito de forma mais rápida. Este tipo de atitude faz com que, como no 

exemplo em tela, as pessoas que decidirem por acatar ao ato corrupto sejam beneficiadas 

em detrimento de pessoas que decidam por se manterem íntegras. 

Quanto à exploração de um conflito de interesse a ONU adota como uma prática 

através do envolvimento em transações, a venda de influência ou a aquisição de uma 

posição ou um interesse comercial que é incompatível com o papel e os deveres do 

funcionário público, buscando o enriquecimento ilícito36. Como exemplo deste tipo de 

corrupção pode ser citado a atitude de um funcionário público votar a favor de projetos 

que o beneficiarão pessoalmente sem realmente avaliar a viabilidade do projeto para o 

interesse público, buscando, com isso, apenas o seu próprio enriquecimento. Esse tipo de 

atitude afeta diretamente a sociedade, além de prejudicar toda a estrutura da democracia.37 

A respeito de oferecer ou receber uma gratuidade ilegal, favor ou uma comissão 

ilegal a UNODC direciona aos funcionários públicos que recebem alguma compensação 

extra para desempenhar as suas próprias funções38. Através do Manual feito pela UNODC 

é possível tirar como conclusão que essa prática se refere como uma “gorjeta” dada ao 

servidor público por ter feito o seu trabalho, entretanto, este tipo de atitude pode levar a 

atos como de extorsão. 

Em relação ao favoritismo, nepotismo e clientelismo, a ONU os classifica no 

mesmo gênero: o ato de oferecer recursos, trabalhos e compromissos de acordo com laços 

                                                             
34 UNODCCP, Global Programme against Corruption, UN Anti-corruption policy, United Nations 

Manual on Anti-corruption Policy, 2001, p. 20.  
35 International Council on Human Rights, Transparency International. Corruption and Human Rights: 

making the connection. Disponível em: <http://www.ichrp.org/files/reports/40/131_web.pdf>. Acesso 

em: 26 out. 2019 
36 UNODCCP, ibid, p. 21.  
37 AVRITZER, L.; FILGUEIRAS, F. Corrupção e controles democráticos no Brasil. Brasília, DF: Cepal-

Ipea, 2011. 
38 UNODCCP, Global Programme against Corruption, UN Anti-corruption policy, United Nations 

Manual on Anti-corruption Policy, 2001, p. 21.  

http://www.ichrp.org/files/reports/40/131_web.pdf
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familiares, filiação partidária, tribos, religião, seita e qualquer outro grupo que o 

funcionário dê preferência39. 

Este tipo de corrupção é a que busca o interesse de manter o poder em apenas um 

grupo, o qual já possui o poder e fazer com que a balança sempre continue da mesma 

maneira, fazendo com que a corrupção cada vez se propague mais, já que é esperado que 

a pessoa que adentrou em um serviço público através de um ato corrupto tenha a mesma 

atitude com outras pessoas de seu meio ou até mesmo tenha que “pagar o favor” pelo 

trabalho conseguido40. Garcia traz este ato como uma violação ao princípio da 

impessoalidade, ao privilegiar interesses individuais em detrimento de interesses 

coletivos, e ao princípio da moralidade administrativa.41 

Quanto às contribuições políticas ilegais, isto ocorre quando partidos políticos ou 

o governo no poder recebem dinheiro em troca pela não interferência ou pela 

benevolência para a entidade ou grupo que fez a contribuição42. Pode ser citado como 

exemplo quando uma empresa financia uma campanha política, a fim de conseguir 

benefícios para o seu desenvolvimento comercial.  

Acerca do ato de lavagem de dinheiro a ONU não a caracteriza como um ato de 

corrupção em si, mas sim como um ato intimamente ligado a corrupção e faz com que, 

muitas vezes, a corrupção seja possível. Por este motivo, se torna impossível de se falar 

sobre o combate a corrupção sem falar sobre o combate a lavagem de dinheiro, já que a 

prática da lavagem de dinheiro não afeta apenas as empresas particulares, mas como todo 

o sistema financeiro, afetando, deste modo, também o Estado.  

Desta forma, é possível demonstrar como os atos de corrupção aqui elencados, 

como, por exemplo, o suborno, a fraude a extorsão, acarretam um grave problema para o 

bem público, causando um forte impacto no desenvolvimento do país. Segundo The 

World Bank, o suborno traz resultados econômicos ineficientes nas nações, sendo que, 

em longo termo, impede investimentos nacionais e estrangeiros no país, por distorcer as 

prioridades e escolhas tecnológicas dos governos. Isso faz com que se reduza a habilidade 

dos Estados para providenciar os serviços públicos, criando, com isso, um ciclo vicioso 

de aumento da corrupção e uma atividade estatal econômica abaixo da esperada43.  

                                                             
39 UNODCCP, ibid, p. 21. 
40 UNODCCP, ibid, p. 21.  
41 GARCIA, Emerson. O nepotismo. Disponível em: 

<https://www2.mp.pa.gov.br/sistemas/gcsubsites/upload/40/o_nepotismo.pdf>. Acesso em: 26 out. 2019. 
42UNODCCP, Global Programme against Corruption, UN Anti-corruption policy, United Nations 

Manual on Anti-corruption Policy, 2001, p. 22. 
43 The World Bank. Corruption and development. Prem notes, Public Sector. Number 4. May, 1998. 

https://www2.mp.pa.gov.br/sistemas/gcsubsites/upload/40/o_nepotismo.pdf
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Já Abreu, traz como efeitos negativos da corrupção as destruições de 

oportunidades, da concorrência, da confiança nas instituições, da distribuição equitativa 

dos rendimentos, dos critérios de eficiência e suporte do bem-estar social, dos valores 

estruturantes da democracia e a destruição dos valores estruturantes da sociedade 

meritocrática44.   

Com isso, observa-se como estes tipos de corrupção acarretam um grande prejuízo 

para o interesse público, no qual os mais prejudicados serão os grupos economicamente 

mais pobres do país, que sofrerão com a falta de políticas públicas e com a desigualdade 

social acentuada, em razão da concentração de riquezas nas mãos de grupos com forte 

poderio econômico.  

1.4. Análise da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

A CNUCC é o primeiro Tratado global a tratar do tema, ratificado, até o momento 

por 186 Estados45, trazendo três centros como seus principais objetivos, são eles:  

A finalidade da presente Convenção é: 

a) Promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais 

eficaz e eficientemente a corrupção; 

b) Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência 
técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a 

recuperação de ativos; 

c) Promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida 

gestão dos assuntos e dos bens públicos. 46 

Além disso, a referida Convenção é composta de 71 artigos e considerada como o 

maior instrumento internacional vinculante acerca do combate a corrupção, com isso, os 

países que ratificaram o seu tratado, como é o caso do Brasil, são obrigados a 

implementarem e seguirem as suas disposições, sob pena de submeter-se à jurisdição 

internacional47.  

A criação desta Convenção demonstra a preocupação de forma global dos 

impactos causados pela corrupção em todos os países, trazendo já em seu preâmbulo notas 
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sobre os prejuízos causados às nações, a conscientização sobre atos corruptos que devem 

ser erradicados e clama pela cooperação internacional entre as nações para assegurar a 

prevenção da corrupção. Pedindo também a cooperação não só das nações soberanas, 

assim como a participação da sociedade civil, de organizações não-governamentais e 

organizações de base comunitárias, ou seja, é estabelecido um dever de todo cidadão 

analisar as atitudes tomadas pelos seus governos e exigir dos Estados Partes que as suas 

medidas contra corrupção sejam eficazes. 

Já em relação aos funcionários públicos, a CNUCC traz em seu artigo 2º a 

definição dos diferentes tipos de funcionários públicos e como eles devem ser entendidos 

no tocante da matéria da Convenção. Distinguindo os funcionários públicos de um 

Estado, funcionários públicos estrangeiros e funcionários de uma organização 

internacional pública, a fim de esmiuçar a variedade de pessoas que podem estar 

envolvidas com os atos corruptos e que a Convenção não traga lacunas em suas 

disposições. 

Primeiramente, a Convenção traz a definição de funcionário público trazendo três 

vertentes possíveis para que uma pessoa seja considerada como funcionária pública 

nacional. Trazendo em seu artigo 2º, “a”, os dizeres: 

a) Por “funcionário público” se entenderá: i) toda pessoa que ocupe um 

cargo legislativo, executivo, administrativo ou judicial de um Estado 

Parte, já designado ou empossado, permanente ou temporário, 
remunerado ou honorário, seja qual for o tempo dessa pessoa no cargo; 

ii) toda pessoa que desempenhe uma função pública, inclusive em um 

organismo público ou numa empresa pública, ou que preste um serviço 

público, segundo definido na legislação interna do Estado Parte e se 
aplique na esfera pertinente do ordenamento jurídico desse Estado 

Parte; iii) toda pessoa definida como “funcionário público” na 

legislação interna de um Estado Parte. Não obstante, aos efeitos de 
algumas medidas específicas incluídas no Capítulo II da presente 

Convenção, poderá entender-se por “funcionário público” toda pessoa 

que desempenhe uma função pública ou preste um serviço público 

segundo definido na legislação interna do Estado Parte e se aplique na 
esfera pertinente do ordenamento jurídico desse Estado Parte;48 

É possível observar como a Convenção traz uma conceituação bastante ampla 

sobre o funcionário público, com o propósito de não gerar obscuridades e nem lacunas 

sobre a caracterização do agente com o poder de agir pelo Estado. Adicionando, até 
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mesmo, a definição por parte da Legislação Interna de cada Estado Parte para que haja a 

identificação em todos os tipos de Estados. 

No tocante aos funcionários públicos estrangeiros a CNUCC, traz em seu artigo 

2º, alínea “b” a definição como 

b) Por “funcionário público estrangeiro” se entenderá toda pessoa que 

ocupe um cargo legislativo, executivo, administrativo ou judicial de um 
país estrangeiro, já designado ou empossado; e toda pessoa que exerça 

uma função pública para um país estrangeiro, inclusive em um 

organismo público ou uma empresa pública; 49 

Trazer a definição de funcionário público estrangeiro e não só a de funcionário 

público nacional é de extrema importância, principalmente ao analisarmos a corrupção 

como um crime transnacional. Não são poucos os casos de corrupção em que é possível 

observar o envolvimento de funcionários públicos estrangeiros em relações comerciais 

internacionais e empresas transnacionais. 

Por fim, como funcionário de uma organização internacional pública as Nações 

Unidas trazem a definição na Convenção em seu artigo 2º, alínea “c”, como sendo “um 

funcionário público internacional ou toda pessoa que tal organização tenha autorizado 

para atuar em seu nome” 50. Importante destacar a adição de funcionários de organizações 

internacionais públicas e sua definição na Convenção, por serem agentes que podem ter 

ligações com atos corruptos e prejudicar o interesse público, principalmente em se 

tratando de atos como suborno e em envolvimentos com empresas transnacionais.   

Já no tocante ao funcionário público na legislação brasileira, o conceito encontra-

se também no nosso Código Penal, em seu Título XI, Dos Crimes contra a Administração 

Pública, em seu artigo 327, considerando como funcionário público quem exerce cargo, 

emprego ou função pública, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração51. Essa 

definição é considerada apenas para efeitos penais, ou seja, é a conceituação levada em 

conta nos casos em há um crime, sendo a definição levada em conta para a Convenção e 

nos casos de combate a corrupção. Em seu §1º do artigo 327 do Código Penal aumenta-

se o raio da definição de funcionários públicos, sendo eles 

                                                             
49 BRASIL, Decreto nº 5.687, de 31 de jan. de 2006. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Artigo 2º, alínea b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 15 out. 2019. 
50 BRASIL, Decreto nº 5.687, de 31 de jan. de 2006. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Artigo 2º, alínea c. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 15 out. 2019. 
51 BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 15 out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm


26 
 

 § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego 

ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa 
prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de 

atividade típica da Administração Pública52.  

Já para o Direito Administrativo, ao conceituar o termo funcionário público ou agente 

público como o disposto acima, coloca esta caracterização como a forma mais genérica a se 

referenciar. Nesta matéria não se utiliza somente o conceito de agentes públicos, assim como os 

diferem em diferentes espécies: 

O gênero agentes públicos comporta diversas espécies: a) agentes 

políticos; b) ocupantes de cargos em comissão; c) contratados 
temporários; d) agentes militares; e) servidores públicos estatutários; f) 

empregados públicos; g) particulares em colaboração com a 

Administração (agentes honoríficos).53 

Com isso, tratar sobre funcionários públicos acaba por tornar-se uma matéria de 

alta complexidade, ainda mais considerando inúmeros tipos de legislações e as diferentes 

conceituações, sendo de grande eficácia a ampla conceituação de funcionário público e a 

implementação da legislação de cada Estado Parte na facilitação do diálogo e cooperação 

entre eles.  

1.4.1. Medidas de prevenção ao combate da corrupção 

Por ser uma Convenção bastante extensa referente ao tema, as Nações Unidas 

pormenorizam as medidas preventivas com a intenção de diminuir os incidentes de atos 

corruptos no setor público e privado. Dando bastante ênfase à proteção do interesse 

público, traz dez artigos relacionados à prevenção, diferindo as situações para cada tipo 

de agente, com diretrizes para a atuação dos Órgãos designados para o combate à 

corrupção, diretrizes para a atuação governamental em relação ao setor privado e, 

conjuntamente, orientações sobre a participação popular. 

Em seu artigo 5º a Convenção traz em termos gerais, quais práticas os Estados 

devem coibir com suas políticas públicas, entretanto, deixa de forma discricionária quais 

serão as políticas que cada Estado deverá tomar para que a finalidade da Convenção se 

concretize.  
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Deste modo, a Convenção estipula que cada Estado Parte deve revisar o seu 

ordenamento jurídico e fomentar estratégias coordenadas e eficazes contra a corrupção 

que promovam a participação da sociedade neste meio. Obrigatoriamente, os Estados, 

devem estimular atos que demonstrem os princípios do Estado de Direito, dando atenção 

especial a devida gestão dos assuntos e bens públicos, a integridade, a transparência e a 

obrigação de render contas54. 

Conjuntamente, estabelece a periodicidade de avaliação dos instrumentos 

utilizados por cada Estado Parte no intuito de avaliar a eficácia de cada mecanismo no 

combate à corrupção, com isso, é estabelecido que os instrumentos tenham que ser 

utilizados na prática e de maneira competente. Estipulando também a cooperação 

internacional de compartilhar os instrumentos utilizados com outros Estados Partes e 

Organizações internacionais, com o objetivo das Nações se ajudarem a formular políticas 

públicas e acordo regionais e internacionais sobre o tema, deixando a critério dos Estados 

a participação em programas e projetos internacionais organizados para prevenir a 

corrupção. 

A UNODC, órgão da ONU responsável pela implementação de medidas contra a 

corrupção, apresentou em janeiro de 2008 um guia técnico das medidas preventivas, 

prevendo qual deve ser a postura dos Estados ao periodicamente fazerem as análises, 

sendo assim 

Os Estados Partes devem determinar a política ou as políticas, com base 
em uma avaliação de riscos que, por sua vez, deve ser baseada em 

informações ou dados estatísticos relevantes. Por exemplo, os Estados 

Partes devem coletar dados que mostrem alegações, investigações e 
instaurações de processos relativos à corrupção, ou medidas 

disciplinares impostas a funcionários públicos por crimes de corrupção 

ou transgressão de regras de conduta profissional associadas a esses 
crimes (ex.: deixar de comunicar um conflito de interesses). Outros 

dados úteis incluiriam relatórios de auditoria de órgãos públicos, que 

possam fornecer indícios do uso corrupto de recursos públicos, ou 

demonstrar deficiências em procedimentos de controle ou 
contabilidade. [...] Entretanto, os Estados Partes devem estar cientes da 

necessidade de evitar basear uma política preventiva apenas na 

corrupção 'identificada' por meio de investigações, condenações ou 
outros indicadores pregressos. Os Estados Partes devem explorar e 

avaliar uma vasta gama de riscos, vulnerabilidade e ameaças associados 
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à corrupção. Pesquisas específicas para identificar causas, tendências, 

ameaças, riscos e danos devem ser encomendadas.55  

Deste modo, é possível dizer que a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, em suas medidas preventivas, não deve ser utilizada isoladamente pelos 

Estados Partes, tendo de ser analisados conjuntamente com os instrumentos criados pelos 

Órgãos especializados no tema. 

1.4.2. Órgãos de prevenção à Corrupção 

Os órgãos de prevenção ao combate à corrupção estão estipulados no artigo 6º na 

Convenção, conjuntamente com o artigo 11, trazendo o papel de destaque para o 

Judiciário e o Ministério Público. 

Com isso, a CNUCC prevê como obrigatório a cada Estado Parte existência de 

um ou mais órgãos a serem encarregados de prevenir a corrupção e traz as medidas que 

devem ser feitas por estes órgãos, deste modo, os órgãos de prevenção são encarregados 

de aplicarem, supervisionarem e coordenarem as políticas descritas no artigo 5º da 

Convenção e de difundir os conhecimentos acerca da matéria.  

A convenção garante a independência de tais órgãos de prevenção, ao mesmo 

passo que o governo de cada Estado Parte deve obrigatoriamente proporcionar recursos 

necessários para que estes órgãos realizem as suas funções, além de proporcionar o 

pessoal especializado, assim como conceder a capacitação para seus funcionários. Todas 

estas estipulações visam que os órgãos competentes para a prevenção não sejam 

influenciados em suas políticas, atos e decisões, a fim de que tais indivíduos não sofram 

com a mesma coisa da qual pretendem prevenir a sociedade.  

Já em seu artigo 11, a Convenção coloca o Poder Judiciário e o Ministério Público 

como órgãos com papel decisivo na luta contra a corrupção. Estabelecendo que estes 

devem ser independentes, impondo a adoção de medidas para reforçar a integridade dos 

membros pertencentes a estas instituições, a fim de evitar que se corrompam. Entretanto, 

deixa a arbitrariedade de cada Estado Parte estabelecer normas que regulem a conduta 

destes membros.  

Em seu guia técnico das medidas preventivas, a UNODC estabeleceu quais 

poderiam ser as funções assumidas por estes órgãos, de caráter discricionário para cada 

Nação, sendo estas 
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No âmbito do marco legislativo estabelecido no item I.2, o órgão ou os 

órgãos poderão assumir uma série de funções. O órgão ou os órgãos 
poderão: exigir que instituições do setor público formulem planos de 

ação específicos para abordar os problemas (inclusive aqueles 

identificados no artigo 8); realizar avaliações ou inspeções de 
instituições; receber e examinar reclamações do público, receber 

relatórios de auditoria, investigativos ou parlamentares daqueles órgãos 

responsáveis por investigar casos de corrupção; realizar pesquisas nas 

áreas de legislação e procedimentos administrativos; conduzir 
pesquisas de opinião pública e desenvolver outras fontes de informação; 

coletar provas e realizar auditorias para um exame anual do progresso 

da política ou das políticas gerais de combate à corrupção.56 
 

Portanto, a existência de órgãos de prevenção à corrupção é imprescindível para 

a sua efetiva erradicação, já que com estes é possível a coordenação para o 

estabelecimento de medidas de fiscalização, de participação popular, de adoção de novos 

atos normativos e de conscientização nacional dos malefícios causados por atos corruptos. 

Agregando, com isso, nas formas de luta contra a corrupção para além de apenas as 

normativas repressivas. 

1.4.2.1. Setor Público 

Como o setor público geralmente torna-se o alvo de atos corruptos, a Convenção 

busca trazer diretrizes visando que façam com que este setor não esteja fragilizado, para 

que os seus membros não sejam suscetíveis a corrupção.  

Deste modo, a Convenção em seu artigo 7º estabelece que cada Estado Parte deve 

adotar sistemas eficazes de contratação, promoção e aposentadoria de funcionário 

públicos, devendo também capacitar os funcionários titulares de cargo vulneráveis a 

corrupção, podendo até mesmo, proceder com uma rotação de pessoas em tal cargo 

suscetível.  

Cada Estado Parte deve proporcionar uma adequada remuneração para o 

funcionário público, demonstrando a evidente preocupação das Nações Unidas com os 

membros da Administração Pública. Podendo esta preocupação ser considerada, de certa 

forma, como uma medida de prevenção a corrupção.57 
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Como medidas eficazes contra a corrupção na seara de cargos eletivos, a 

Convenção considera como possível de cada Estado Parte adotar medidas legais ou 

administrativas mais rigorosas na inscrição e na eleição a cargos públicos, a fim de evitar 

que os cidadãos envolvidos com corrupção ou com evidentes propensões a atos corruptos 

possam ser eleitos.  

Assim como traz diretrizes quanto ao financiamento de candidaturas, fomentando 

que os Estados adotem medidas que tragam mais transparência ao financiamento de 

candidaturas a cargos públicos eletivos e ao financiamento de partidos políticos. Medida 

de extrema importância, já que a não transparência dos financiamentos políticos pode 

tornar os futuros ocupantes de cargos públicos eletivos vulneráveis a corrupção, por ser 

um ato obscuro de extrema dificuldade de comprovação. Entretanto, por serem medidas 

arbitrárias e não impostas, as Nações podem decidir por não adotarem tais diretrizes, o 

que, de certo modo, pode não cumprir com as finalidades da criação da Convenção58.   

Já em seu artigo 8º, a Convenção traz em foco a imposição de um Código de 

Conduta para os funcionários públicos, estabelecendo que os Estados Partes devem 

promover a integridade, a honestidade e a responsabilidade entre seus funcionários 

públicos. Com isso, os Estados são obrigados a criarem um Código de Conduta para os 

seus funcionários, a fim de garantir a probidade administrativa. Devendo, conjuntamente, 

analisar as iniciativas tomadas pelas Organizações Internacionais, levando em 

consideração o Código Internacional de Conduta para os titulares de cargo público 

constante na Resolução 51/59 da Assembleia Geral das Nações Unidas.  

Ao priorizar a conscientização do combate à corrupção, é estipulado aos Estados 

o dever de estabelecer medidas e sistemas eficazes para facilitar a denúncia feita por 

funcionários públicos de qualquer ato corrupto, assim como, estes devem dar declarações 

às autoridades competentes sobre suas atividades externas ao seu emprego e, até mesmo, 

sobre presentes ou benefícios conseguidos em razão de sua atividade laboral. Sendo de 

decisão arbitrária estipular medidas de sanções contra o funcionário público que infrinja 

alguma norma estabelecida em conformidade com o Código de Conduta. 

Outra preocupação trazida pela Convenção foi evitar atos corruptos em 

contratações públicas e licitações, devido a isso, traz uma série de mecanismo de como 

os Estados devem desempenhar as contratações públicas e licitações, se pautando sempre 
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na transparência, competência e em critérios objetivos e eficazes de adoção de decisões. 

Toda contratação deve ter notório conhecimento público, grande publicidade e critérios 

que possam permitir a ampla participação59. 

Quanto à gestão da Fazenda Pública, propõe a obrigação da prestação de contas, 

apresentando informações de gastos e ingressos, um estabelecimento de um sistema de 

normas de contabilidade e de autoria, assim como, sistemas eficientes de gestão de riscos 

e controle interno.  

Por fim, no tocante ao setor público, a Convenção expõe o princípio da 

transparência como um dos princípios basilares para a efetiva prevenção da corrupção, 

determinando que todo Estado Parte deve preconizar pela transparência em relação a sua 

organização, funcionamento e, principalmente, em decisões administrativas. Estabelece 

que cada Estado poderá ter sistemas de informação popular acerca dos procedimentos e 

decisões administrativas e para que haja melhor eficiência, recomenda a simplificação de 

procedimentos administrativos, visando facilitar o acesso do público.60 

1.4.2.2. Setor Privado e a sociedade civil  

Como setor essencial na seara da corrupção, a Convenção não poderia deixar de 

lado o setor privado, por ser muitas vezes o setor que estimula atos corruptos do setor 

público. Deste modo, a Convenção traz mecanismos para a prevenção da corrupção 

dentro deste setor. 

Portanto, os mecanismos estabelecidos são o melhoramento de normas contábeis, 

a realização de auditorias dentro de empresas, a inclusão de códigos de condutas visando 

à prevenção de conflitos de interesses e promoção de boas práticas comerciais, além de 

sempre objetivar e promover a transparência entre as entidades privadas e suas auditorias 

contábeis61. 

Ademais, a Convenção traz uma lista de atos que devem ser proibidos a realização 

por parte do setor privado e que cada Estado deve criar mecanismos para investigação e 

prevenir de ocorrerem, são tais 

                                                             
59 BRASIL, Decreto nº 5.687, de 31 de jan. de 2006. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Artigo 9º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 19 out. 2019. 
60 BRASIL, Decreto nº 5.687, de 31 de jan. de 2006. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Artigo 10. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 19 out. 2019. 
61 Todos os mecanismos recomendados pelas Nações Unidas para o setor privado encontram-se no artigo 

12 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. 
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a) O estabelecimento de contas não registradas em livros; 

b) A realização de operações não registradas em livros ou mal 
especificadas; 

c) O registro de gastos inexistentes; 

d) O juízo de gastos nos livros de contabilidade com indicação incorreta 
de seu objetivo; 

e) A utilização de documentos falsos; e 

f) A destruição deliberada de documentos de contabilidade antes do 

prazo previsto em lei.62 

Ainda, há a previsão no artigo 12 da Convenção de que cada Estado deve criar 

sanções administrativas, civis ou penais eficazes, proporcionadas e dissuasivas para 

aqueles que não cumprirem com as medidas impostas na prevenção da corrupção, estando 

descritos as penalizações no Capítulo III da Convenção. 

Além de trazer diretrizes para o setor público e privado, a CNUCC demonstra a 

sua preocupação com a participação popular ativa nas questões públicas, como medida 

eficaz para a prevenção da corrupção. Impondo que cada Estado deve adotar medidas que 

fomentem a participação da sociedade civil, de organizações não governamentais e de 

organizações com base na comunidade na luta contra a corrupção. 

Trazendo medidas que devem ser seguidas pelos Estados, como 

a) Aumentar a transparência e promover a contribuição da cidadania 

aos processos de adoção de decisões; 
b) Garantir o acesso eficaz do público à informação; 

c) Realizar atividade de informação pública para fomentar a 

intransigência à corrupção, assim como programas de educação 

pública, incluídos programas escolares e universitários; 
d) Respeitar, promover e proteger a liberdade de buscar, receber, 

publicar e difundir informação relativa à corrupção. Essa liberdade 

poderá estar sujeita a certas restrições, que deverão estar expressamente 
qualificadas pela lei e ser necessárias para: i) Garantir o respeito dos 

direitos ou da reputação de terceiros; ii) Salvaguardar a segurança 

nacional, a ordem pública, ou a saúde ou a moral pública. 63 

Assim como, cada Estado deve assegurar que a sociedade tenha ciência dos órgãos 

que lutam contra a corrupção, seus atos e deve garantir o total acesso da sociedade para 

com estes órgãos. Sustenta, conjuntamente, que a sociedade pode denunciar quaisquer 

atos que possam ser indicados como corruptos, podendo ser feita também de forma 

anônima.  

                                                             
62 BRASIL, Decreto nº 5.687, de 31 de jan. de 2006. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Artigo 12, parágrafo 3º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 19 out. 2019. 
63 BRASIL, Decreto nº 5.687, de 31 de jan. de 2006. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Artigo 13, parágrafo 1º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 19 out. 2019. 
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2 O COMBATE À CORRUPÇÃO NO BRASIL 

2.1. Contexto Histórico-Social da Corrupção no Brasil  

Não só se destaca a importância de trazer o contexto Histórico-Social para a 

criação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, como é imprescindível que 

se destaque o contexto da corrupção no Brasil. De salutar importância que se demonstre 

como se evoluíram estas práticas ao ponto de impactarem severamente o nosso 

desenvolvimento como Nação.  

Para uma grande massa de estudiosos acerca do tema, as raízes da nossa corrupção 

remontam desde a nossa colonização. Figueiredo conceitua o Brasil Colônia como a 

“América Portuguesa”, trazendo em sua interpretação que a corrupção é uma das heranças 

perversas da colonização64. Com isso, também diz Garcia sobre a Corrupção no Brasil 

colônia: 

Especificamente em relação ao Brasil, a corrupção tem suas raízes 
entranhadas na própria colonização do País. O sistema colonial 

português foi erguido sobre os pilares de uma monarquia absolutista, 

fazendo que o Monarca e administradores se mantivessem unidos por 
elos eminentemente pessoais e paternalistas, o que gerou a semente 

indesejada da ineficiência. Não bastasse isso, tinham por objetivo co-

mum o lucro desenfreado e, como única ação, o desfacelamento das 

riquezas da colônia a si subjugada, sem qualquer comprometimento 
com ideais éticos, deveres funcionais ou interesses coletivos. Remonta 

a essa época a concepção de que a coisa pública é coisa de ninguém, e 

sua única utilidade é satisfazer aos interesses da classe que ascendeu ao 

poder. 65 

Autores como Biason, trazem fatos da corrupção do Brasil Colônia praticado por 

funcionários públicos, alguns destes não cumpriam as suas devidas funções e 

organizavam o comércio ilegal de produtos brasileiros, elencados pela estudiosa como o 

pau-brasil, especiarias, tabaco, ouro e diamante66. Garcia retrata como o transporte ilegal 

de ouro em pó no interior de estátuas de madeira nesta época era uma prática tão comum, 

a ponto de criar-se a expressão “santo do pau oco”, amplamente utilizada em nossa 

sociedade até hoje. 

                                                             
64 FIGUEIREDO, Luciano Raposo. A corrupção no Brasil colônia. In: AVRITZER, l.; BIGNOTTO, N.; 

GUIMARÃES, J.; STARLING, H. M. M. (Orgs.). Corrupção: ensaios e críticas. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2012. 
65 GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 7. ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. 

P. 45-46. 
66 BIASON, Rita de Cássia. A corrupção na história do Brasil: sentidos e significados. Disponível em: 

<http://www.encontro2018.mg.anpuh.org/resources/anais/8/1534553717_ARQUIVO_ArtigocompletoAn

puh-MG2018.pdf> Acesso em: 02 nov. 2019. 
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Além do mais, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a corrupção 

no país apenas se intensificou. Através da inesperada fuga da Família Portuguesa de seu 

país, ao chegar ao Brasil eles se depararam com a necessidade de conquistar o apoio 

político da elite, encontrando a solução no regalo de títulos. Como dispõe Garcia acerca 

deste assunto: 

Com a chegada da família real ao Brasil, a distribuição de honrarias e 

títulos de nobreza foi uma das formas encontradas por D. João VI para 

conquistar o apoio político e financeiro da elite local, variando a 
importância dos títulos conforme a intensidade do “apoio” declinado à 

Coroa. Em apenas oito anos, D. João VI distribuiu mais títulos de 

nobreza que Portugal nos trezentos anos anteriores. Essa elite, 
destituída de valores éticos e movida pelo espírito de “troca” (“é dando 

que se recebe”), ascendeu ao poder e se sedimentou um verdadeiro 

cancro na estrutura administrativa. O tesoureiro-mor de D. João VI, 
Bento Maria Targini, um dos marcos da época, foi nomeado barão e 

depois visconde, sendo imortalizado nessa célebre quadrinha: “Quem 

furta pouco é ladrão/Quem furta muito é barão/ Quem mais furta e 

esconde/ passa de barão a visconde. 67 

Como a nossa colonização partia do ponto de apenas uma povoação para garantir 

que se retirasse o máximo de riquezas do país, não havia o sentimento de nação no Brasil 

Colônia, os laços de união e desenvolvimento da região não existiam, já que as pessoas 

não procuravam se estabelecer no país, apenas o viam como um ponto exploratório. 

Segundo Holanda, a influência da colonização criou uma cultura individualista e esta 

influência patriarcal e patrimonialista gerou uma não distinção entre o público e o 

privado, onde há o detrimento do que é público para o privado, a fim de garantir os 

privilégios das relações familiares, garantindo a prática do nepotismo desde as raízes 

brasileiras68.  

Com o passar do tempo, a corrupção também pode ser observada na história 

brasileira com a utilização do trabalho de mão-de-obra escrava. Mesmo após a proibição 

do tráfico negreiro, políticos e indivíduos de altas patentes continuavam a traficar, 

burlando a lei, com o governo tolerando e nada fazendo para coibir, mesmo com a 

existência de denúncias de autoridades internacionais. Isso advinha em parte pelos lucros, 

                                                             
67 GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 7. ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. 

P. 46-47 
68 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 1982. 26 ed. – São Paulo. Companhia das Letras, 

1995. 
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do suborno e da propina, que o tráfico negreiro gerava a todos os participantes, de tal 

forma que era preferível ao governo brasileiro ausentar-se de um controle eficaz.69 

Dessa forma, há o pensamento, enraizado na sociedade brasileira, que a 

participação na política representa uma forma de enriquecimento fácil e rápido, muitas 

vezes de não realização dos compromissos feitos durante as campanhas eleitorais, de 

influência e sujeição aos grupos econômicos dominantes do país. 70  

Ao longo da história, a corrupção tornou-se nítida no âmbito eleitoral, o “voto de 

cabresto”, o clientelismo e o coronelismo eram práticas comuns e amplamente utilizadas 

na República Velha. A elite oligárquica detentora de poderes, adquiridos através de trocas 

e regalos com a Monarquia, utilizava-se de seus dotes e privilégios para fraudar eleições. 

Além disso, com a política do “café com leite”, as grandes oligarquias paulistas e 

mineiras, utilizando-se de tais práticas, se mantinham no poder do país. Deste modo, 

manipulavam o cenário político e a realidade brasileira, já que as medidas políticas 

visavam apenas a satisfaçam da elite e a manutenção do poder.71 

Além da corrupção eleitoral, na história do Brasil é possível encontrar a corrupção 

representada de várias formas, como o nepotismo, o suborno, a fraude, o tráfico de 

influências. Como ilustrado por Nucci, a corrupção é vista, até mesmo, como prática 

incentivadora: 

Houve época, no Brasil, nos anos 1970, somente para exemplificar, em 

que havia uma propaganda de cigarros, encabeçada por um famoso 

jogador de futebol, dizendo que o brasileiro precisava mesmo era levar 
vantagem. Noutros termos, tolo era quem cumpria a lei rigorosamente. 

Inteligente, sagaz e esperto seria quem a descumpria. Foi o lema 

dominante durante a geração formada nessa década. Ora, se levar 

vantagem sobre outra pessoa é uma das modalidades de corrupção, 
mesmo que moralmente inaceitável, tínhamos um lema de alcance 

nacional evidenciando o lado podre da sociedade brasileira. 72 

                                                             
69 BIASON, Rita de Cássia. A corrupção na história do Brasil: sentidos e significados. P. 02. Disponível 

em: 
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70 BIASON, Rita de Cássia. A corrupção na história do Brasil: sentidos e significados. P. 03. Disponível 

em: 
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71Motta, Rodrigo Patto Sá. Corrupção no Brasil republicano – 1954-1964. P. 243. In: AVRITZER, 

Leonardo. et al. Corrupção: ensaios e críticas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 
72 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Parte Especial: arts. 213 a 361 do Código Penal. 3. 

ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 786. 
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Ao analisar a corrupção nos dias de hoje, a Organização da Transparência 

Internacional (TI)73 traz o mecanismo do Índice de Percepção da Corrupção, que analisa 

anualmente o índice de corrupção de 180 países do mundo. A Organização reúne os países 

em uma escala de 0-100 em que o zero é considerado o maior índice de corrupção e o 

cem o menor índice de corrupção. No último relatório da instituição, o Brasil batia a 

pontuação de trinta e cinco pontos, ocupando a 105º posição. 74 

Segundo os índices apresentados, este é o pior indicativo de corrupção que o Brasil 

já teve desde o ano de 2012. Do ano de 2012 até o ano de 2014, o país variava entra o 

índice de quarenta e três e quarenta e dois pontos. Tendo uma baixa de cinco pontos no 

ano de 2015 e diminuindo até o índice de trinta e cinco pontos no ano de 2018.75 

Demonstrando como a percepção da corrupção no Brasil está aumentando com o passar 

dos anos.  

Isto revela como consequência a baixa adesão da população em relação à 

confiança nas instituições. Segundo pesquisa divulgada em 9 de julho de 2013, realizada 

pela ONG Transparência Internacional demonstra que 56% dos brasileiros entrevistados 

acreditam que o Estado é ineficiente ou muito ineficiente no combate ao problema, 

apontando que as instituições brasileiras com maior descrédito no tocante à corrupção são 

os Partidos Políticos (81%), o Congresso Nacional (72%), a Polícia (70%), os serviços de 

saúde lato sensu (55%) e o Poder Judiciário (50%). 76 

Diante de todo o exposto, é possível notar como a nossa sociedade brasileira pode 

estar construido a partir de uma alta tolerância aos atos corruptos. Sedimentando, até 

mesmo, a forma cultural dos brasileiros de agirem de forma tolerante ao aumento dos 

índices de corrupção no país até os dias atuais. 

 

2.2. Conceito de corrupção para a legislação brasileira 

                                                             
73 É uma Organização não-governamental (ONG), fundada no ano de 1993, dedicada à luta contra a 
corrupção. Mais informações disponíveis em: <https://transparenciainternacional.org.br>. Acesso em: 21 

nov. 2019. 
74 Transparência Internacional Brasil. Índice de Percepção da Corrupção 2018. Disponível em: 

<https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/>. Acesso em: 21 nov. 2019. 
75 Transparência Internacional Brasil. Índice de Percepção da Corrupção 2018. Disponível em: 

<https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/>. Acesso em: 21 nov. 2019. 
76 ALVES, Felipe Dalenogare; LEAL, Mônia Clarissa Henning. O controle social como 

contraponto\complemento ao controle jurisdicional de políticas públicas: combate à corrupção enquanto 

empecilho à efetivação dos direitos fundamentais sociais. Unoesc International Legal Seminar, v. 2, n. 

1, Chapecó, 2013. P. 499. 
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Na legislação brasileira, assim como no âmbito internacional, não há um consenso 

quanto a uma definição única a ser utilizada para a prática da corrupção, se estabelecendo 

conceitos distintos para cada ramo do direito, deste modo, o conceito de corrupção é 

mutável conforme o caso concreto e em conformidade de qual será a norma aplicável para 

cada situação77. 

Na seara do Direito Administrativo temos a Lei nº 12.846/13, chamada de Lei 

Anticorrupção, tal instrumento é a primeira lei que estabelece a responsabilização 

objetiva no âmbito administrativo e civil de Pessoas Jurídicas pela prática de atos 

corruptos. Devido a isso, em seu artigo 5º a Lei estabelece o conceito de corrupção como  

Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas 

pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que 
atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil, [...]
78

  

Diante disso, são determinadas as práticas que são consideradas como lesivas à 

Administração Pública Nacional ou Estrangeira, sendo este rol taxativo, não podendo ser 

ampliado. Deste modo, as Pessoas Jurídicas só responderão se no caso concreto os seus 

atos se enquadrarem no artigo 5º da Lei Anticorrupção, elencando práticas como o 

suborno e fraudes às licitações79. 

Ainda no Direito Administrativo, é possível analisar conceitos de corrupção 

também presentes na Lei nº 8.429/92, chamada de Lei de Improbidade Administrativa. 

Esta Lei é voltada para tipificar os atos corruptos dos agentes públicos e conhecer dos 

atos que adentram na definição de corrupção. Desta maneira, os atos tipificados como 

corruptos por parte dos funcionários públicos são as práticas que importem o 

enriquecimento ilícito; que causem prejuízo ao erário; atos decorrentes de concessão ou 

aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário; e que atentem contra os 

princípios da Administração Pública. Estando descritos todas as definições nos artigos 9º, 

10, 10-A e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.  

                                                             
77 BASSO, Rafaela Barrancos. Definição do Conceito de Corrupção no Direito Administrativo 

Brasileiro. 2017. Disponível em <https://rafaelabasso.jusbrasil.com.br/artigos/555254522/definicao-do-

conceito-de-corrupcao-no-direito-administrativo-brasileiro>. Acesso em: 27 out. 2019. 
78 BRASIL, Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013. Artigo 5º. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 out. 2019. 
79 Todas as práticas tipificadas como corruptas e que devem ser coibidas no Brasil estão presentes no artigo 

5º da Lei 12.846/13. BRASIL, Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013. Artigo 5º. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 out. 2019. 
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 Conjuntamente, o conceito e criminalização da corrupção podem ser vistos na 

seara do Direito Penal. O nosso Código Penal, no Título XI - dos crimes contra a 

Administração Pública, divide a corrupção em diversos atos que podem ser praticados 

tanto por Agentes Públicos, como praticados pelos particulares, que são as pessoas físicas 

e pessoas jurídicas, estabelecendo também crimes praticados contra a Administração 

Pública Estrangeira. 

 Como dito por Greco, na parte especial do Código Penal, nos Crimes Contra a 

Administração Pública estão “catalogadas algumas das infrações penais mais nefastas e 

devastadoras, uma vez que, geralmente, mesmo atingindo diretamente a Administração 

Pública, indiretamente, causam dano a um número indeterminado de pessoas” 80. 

O legislador brasileiro ao elencar os atos corruptos criou os crimes de: peculato; 

emprego irregular de verbas ou rendas públicas; concussão; prevaricação; advocacia 

administrativa; trafico de influencia; impedimento, perturbação ou fraude de 

concorrência; sonegação de contribuição previdenciária e os únicos que possuem o nome 

“corrupção” em seu tipo penal: corrupção ativa e corrupção passiva81. Já nos crimes 

praticados contra a Administração Pública Estrangeira estão elencados a corrupção ativa 

em transação comercial internacional e o trafico de influencia em transação comercial 

internacional.  

Classificados evidentemente com o termo corrupção, temos apenas a corrupção 

ativa e passiva. Na qual se faz interessante analisar os dois tipos penais. Ao tipificar a 

corrupção para o funcionário público, o Código Penal traz em seu art. 317 o tipo penal da 

Corrupção Passiva, no qual condiz in verbis “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”82, ou seja, este tipo de 

crime só pode ser praticado pelo agente público e sempre será contra o Estado, atingindo 

indiretamente a sociedade. 

Conquanto, o crime de corrupção passiva embora muito parecido com o crime de 

concussão, a diferença se estabelece no objeto do tipo penal. Para se caracterizar como 

concussão o agente público precisar impor pela vantagem ilícita para que o seu trabalho 

                                                             
80 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III / Rogério Greco. 14a ed. Niteroi, 

RJ: Impetus, 2017. P. 750. 
81 Os crimes estão tipificados entre os artigos 312 ao 337-D do Código Penal. BRASIL, Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>.  Acesso em: 09 nov. 2019. 
82 BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Artigo 317. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 09 nov. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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seja realizado e para se caracterizar como corrupção passiva o funcionário público 

necessita somente receber ou pedir pela vantagem ilícita.  

Há de se analisar que, devido a isso, o crime de corrupção passiva é uma atitude 

“mais branda” em relação ao de concussão. Entretanto, as penas culminadas para cada 

tipo penal são diferentes, a pena para o crime de corrupção passiva é de reclusão de dois 

a doze anos e multa, sendo a pena para o crime de concussão a reclusão de dois a oito 

anos e multa. O que resulta de uma ofensa ao principio da proporcionalidade e a falta de 

interesse do legislador para um tema de tão extrema importância.  

Já o crime de Corrupção Ativa, presente no art. 333 do Código Penal, consiste no 

ato de “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-

lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” 83. Dentro deste crime está o ato de suborno 

cometido pelos particulares.  

Devido a isso, Nucci explica à necessidade de se dividir a corrupção passiva da 

ativa: “A opção do Código Penal brasileiro por separar a corrupção ativa da passiva deve-

se justamente a evitar a indispensável bilateralidade do delito, ou seja, se houver punição 

para o corruptor, deve-se punir também o corrompido”.84 

Além das searas penal e administrativo, o combate à corrupção também pode ser 

aludido através das diretrizes estabelecidas pela Constituição da República de 1988. Em 

seu artigo 1º, a Constituição estipula os princípios da cidadania, da dignidade da pessoa 

humana, do pluralismo político e da soberania popular. Neste contexto, a Constituição 

tem como um dos objetivos fundamentais de uma sociedade livre, justa e igualitária, por 

meio do artigo 3º. Como será estabelecido no decorrer da pesquisa, a corrupção afeta 

diretamente estes princípios tão importantes para a Constituição e a sociedade. 

Como atual medida contra a Corrupção, tramita o Projeto de Lei nº 1.864/2019, 

conhecido como Pacote Anticorrupção, que endurece a legislação contra a corrupção e o 

crime organizado. Tal Projeto de Lei conta com defesas e críticas, tipifica o crime de 

caixa dois eleitoral, que consiste na não declaração de recebimento de doação para a 

campanha eleitoral por parte do candidato, estipula punição para o abuso de autoridade, 

principalmente para juízes e procuradores.85 Ademais, o projeto tipifica os crimes de 

                                                             
83 BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Artigo 333. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
84 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Parte Especial: arts. 213 a 361 do Código Penal. 3. 

ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 902. 
85 Senado Federal. Pacote anticorrupção divide opiniões em debate na CCJ. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/06/pacote-anticorrupcao-divide-opinioes-em-debate-

na-ccj>. Acesso em: 23 nov. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/06/pacote-anticorrupcao-divide-opinioes-em-debate-na-ccj
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/06/pacote-anticorrupcao-divide-opinioes-em-debate-na-ccj
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corrupção ativa e passiva, peculato, concussão, excesso de exação qualificado pelo 

desvio, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção ativa em transação 

comercial internacional como crimes hediondos. Já as críticas quanto a este pacote, se 

encontram principalmente na estipulação da prisão em segunda instância e em como a 

repressão penal não chega efetivamente a raiz do problema da corrupção no Brasil.86 

Como visto, temos um vasto arcabouço legislativo para os atos de corrupção, 

tendo a sua penalização tanto em âmbito penal, quanto civil e administrativo. Os 

instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil geraram um grande destaque para o 

combate à corrupção através da criação de normas legislativas, o que causa os múltiplos 

sentidos para o conceito de corrupção e ratifica o estímulo internacional de atenção ao 

problema.  

2.3. Concretização no âmbito interno dos instrumentos internacionais 

Para o efetivo combate à corrupção faz-se necessário que sejam criados órgãos 

institucionais específicos em cada país para fiscalizar a elaboração de meios de prevenção 

à corrupção e de repressão aos atos e agentes corruptos. Como estipulado pela Convenção 

das Nações Unidas, há a obrigação estatal da existência de ao menos um órgão em cada 

país especializado na prevenção da corrupção. 

No Brasil, os órgãos mais importantes de combate à corrupção são a 

Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério da Justiça (MJ), o Tribunal de Contas 

da União (TCU), o Ministério Público Federal (MPF), o Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (COAF), assim como a Receita Federal e a Polícia Federal, este 

último encarregado de grandes investigações visando a descoberta de práticas corruptas 

na contemporaneidade. 

Deste modo, ainda que a CNUCC tenha entrado em vigor no Brasil somente no 

ano de 2006, no ano de sua promulgação em âmbito internacional já tivemos a criação de 

alguns órgãos nacionais de combate à corrupção, como a Controladoria-Geral da União 

(CGU) e a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

(ENCCLA). Sendo este último uma iniciativa de criação do Ministério da Justiça, no qual 

já existia antes de 2006, mas apenas com o intuito de combater à lavagem de dinheiro, 

                                                             
86STRECK, Lenio Luiz. O que fazer quando o Ministério Público quer violar a Constituição? Conjur. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-mar-22/lenio-streck-quando-mp-violar-constituicao>. 

Acesso em: 23 nov. 2019. 
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tendo sido adicionado em sua estratégia o combate à corrupção em razão da influencia de 

instrumentos internacionais e de casos de corrupção deflagrados em âmbito nacional.  

2.3.1. Principais medidas implementadas pela Controladoria-Geral da União - CGU 

A Controladoria Geral da União, por suas ações, pode ser considerada como a 

agência anticorrupção estipulada como de existência obrigatória de acordo com a 

previsão na Convenção das Nações Unidas87. Este órgão atua dentro do Poder Executivo 

Federal, sendo o órgão central para a realização das funções de controle da corrupção 

interna deste Poder, de correição e ouvidoria. Devido a isso, a CGU colabora com ações 

que visem à transparência e a prevenção da corrupção, sendo o órgão idealizador da Lei 

nº 12.527/11, conhecida como a Lei de Acesso à Informação (LAI), tendo a sua entrada 

em vigor em 16 de maio de 2012. 

A CGU, a fim de prevenir a corrupção, se divide em quatro unidades, são estas: a 

Secretaria Federal do Controle Interno88; a Secretária de Transparência e Prevenção da 

Corrupção89; a Corregedoria Geral da União90; e a Ouvidoria Geral da União91. 

Como uma ação importante de implementação das diretrizes da Convenção das 

Nações Unidas, está na criação da Lei de Acesso à Informação, garantindo que qualquer 

pessoa tenha direito de requerer documentos e informações sob guarda de órgãos públicos 

de todos os três Poderes e em todos os níveis Federal, Estaduais, Municipais e Distrital. 

Com a criação desta lei, a população não necessita demonstrar uma motivação para poder 

demandar informações públicas, fortalecendo, desta maneira, os mecanismos para que a 

sociedade possa exercer o controle de inspecionar o trabalho de seus representantes. 

                                                             
87 Controladoria-Geral da União. Convenção da ONU. Disponível  em: 

<https://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/articulacao-internacional/convencao-da-onu>. 

Acesso em: 09 nov. 2019. 
88 Responsável pelo controle interno, fazendo auditorias e fiscalizações sobre a aplicação do dinheiro 

público. Controladoria-Geral da União. Competências e Organograma. Disponível em: 

<https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
89 Órgão responsável por desenvolver mecanismos de prevenção e de fiscalizar as medidas tomadas pelo 

Brasil na implementação das Convenções contra a Corrupção em vigor no país. Controladoria-Geral da 
União. Competências e Organograma. Disponível em: 

<https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
90 Atua na repressão dos atos corruptos, promovendo ou acompanhando a execução de ações disciplinares 

de servidores públicos federais e de empresas que tenham irregularidades com a Administração Pública. 

Controladoria-Geral da União. Competências e Organograma. Disponível em: 

<https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
91 Tal órgão trabalha examinando as manifestações populares acerca da qualidade de prestação dos serviços 

públicos e busca aumentar as formas de participação popular no controle da corrupção. Controladoria-Geral 

da União. Competências e Organograma. Disponível em: 

<https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
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Constitui-se em um grande avanço para a legislação brasileira a estipulação de a 

população ter total acesso às informações públicas. 

Segundo o primeiro Balanço realizado pela CGU92 acerca da efetividade da 

criação da Lei nº 12.527/11, analisando desde a criação desta Lei até o último dia do ano 

de 2012, foram realizados 55.214 (cinqüenta e cinco mil duzentos e quatorze) pedidos de 

acesso à informação, sendo os órgãos mais solicitados a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), estabelecido em 6.890 (seis mil oitocentos e noventa) pedidos e o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o substancial de 4.195 (quatro mil cento 

e noventa e cinco) pedidos93. Os Estados que mais buscaram por solicitações de acesso 

encontram-se na região sudeste e, ademais, 61%94 dos solicitantes possuem como 

formação o ensino superior, sendo o maior percentual apresentado. Ocorrendo que 

pessoas sem instrução formal representam a taxa de 1% dos demandantes, pessoas com 

somente ensino médio correspondem ao percentual de 25% e Mestres e Doutores 

representam a taxa de 9% dos demandantes95. 

Entretanto, os dados trazidos pela análise da CGU no primeiro ano em vigor da 

Lei demonstram a falta de participação da sociedade ao comparar com os dados do país. 

Segundo um estudo realizado pela OCDE em 201396, o percentual de pessoas que 

possuíam nível superior no Brasil era de, aproximadamente, 10% entre pessoas de 25 a 

64 anos de idade97 e o percentual de pessoas entre 25 a 64 anos de idade que possuíam 

somente o nível médio no Brasil era de, aproximadamente, 30% da população98.  Pela 

análise, o perfil das pessoas que mais demandaram por informações representa um baixo 

                                                             
92 Controladoria-Geral da União. Lei nº 12.527: Lei de Acesso à informação. Poder Executivo Federal 

2011-2012. Maio 2013. Brasília. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/balanco1ano.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
93  Controladoria-Geral da União. Lei nº 12.527: Lei de Acesso à informação. Poder Executivo Federal 

2011-2012. Maio 2013. Brasília. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-

conteudo/publicacoes/arquivos/balanco1ano.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
94  Controladoria-Geral da União. Lei nº 12.527: Lei de Acesso à informação. Poder Executivo Federal 

2011-2012. p. 26. Maio 2013. Brasília. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-

conteudo/publicacoes/arquivos/balanco1ano.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
95 Controladoria-Geral da União. Lei nº 12.527: Lei de Acesso à informação. Poder Executivo Federal 

2011-2012. Maio 2013. Brasília. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-

conteudo/publicacoes/arquivos/balanco1ano.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
96 OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. 2013. Disponível 
em: <http://www.oecd.org/education/eag2013%20(eng)--FINAL%2020%20June%202013.pdf>. Acesso 

em: 09 nov. 2019. 
97 P. 28. OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. p. 28. 2013. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/education/eag2013%20(eng)--

FINAL%2020%20June%202013.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
98 OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. p. 30. 2013. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/education/eag2013%20(eng)--

FINAL%2020%20June%202013.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
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percentual da sociedade, já que a partir deste estudo realizado com toda a população 

Brasileira, o percentual de pessoas com ensino superior no Brasil representava apenas 

10% da população. 

Além disso, pelos indicativos de órgãos mais demandados de informações 

contidos no Estudo criado pela CGU da Lei de Acesso à Informação, as solicitações são, 

em sua maioria, relacionadas a informações particulares dos demandantes. Em suma, a 

Lei traz a melhoria para a população de conseguir acessar suas informações pessoais 

contidas em bancos públicos de forma mais facilitada, entretanto, ainda não há evidências 

de publicização de políticas públicas voltadas a conscientizar os brasileiros de 

demandarem informações acerca dos gastos públicos utilizados nos três Poderes através 

da Lei de Acesso à informação.  

Com isso, uma das principais ações utilizadas pela CGU visando combater atos 

corruptos pautou-se na criação do “Portal da Transparência”, a fim de que a Lei de Acesso 

à Informação fosse efetivada e cumprida. Essa medida tinha como objetivo garantir a 

transparência da utilização dos recursos públicos para com a sociedade, garantindo que 

todas as pessoas tenham o poder de controlar e ter acesso às ações governamentais99. 

Estando presente neste sitio eletrônico apenas dados do Poder Executivo Federal, não 

tendo a transparência do Poder Judiciário, Legislativo e nem os Poderes nos âmbitos 

Estaduais e Municipais. 

Como última análise, é de responsabilidade da CGU a instauração de 

procedimentos e julgamentos de processos administrativos de responsabilização (PAR) 

nos moldes da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) 100 e a celebração dos acordos de 

leniência101 no âmbito do Poder Executivo Federal102. Com isso, a CGU se encarrega de 

realizar cursos de capacitação para Auditores e Procuradores, a fim de aprimorar estes 

                                                             
99 JURUENA, Cynthia Gruendling; HERMANY, Ricardo. Uma análise dos portais da transparência do 

Rio Grande do Sul e a sua importância para concretização do controle social. P. 480. 2015. In: Seminário 

Nacional Tutelas à Efetivação de Direitos Indisponíveis (1. : 2015 : Porto Alegre, RS). Anais do I 

Seminário Nacional Tutelas à Efetivação de Direitos Indisponíveis– Porto Alegre: FMP, 2016. 
100 A Lei Anticorrupção foi uma importante regulamentação acerca do combate à corrupção. Tal 

instrumento traz a responsabilização objetiva, civil e administrativa da empresa que praticar um ato 

corrupto lesivo contra a Administração Pública nacional ou estrangeira. 
101 Por acordo de leniência as empresas podem ter atenuadas ou ficar isentas das respectivas sanções desde 

que colaborem efetivamente com as investigações e processos administrativos. Controladoria-Geral da 

União. Acordo de Leniência. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-

empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
102 Controladoria-Geral da União. Lei Anticorrupção. Disponível em: 

<https://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao>. Acesso em: 09 nov. 

2019. 
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profissionais no controle e combate à corrupção103. Em adição, é estimado que mais de 

um mil e duzentos agentes federais, estaduais, municipais e distritais foram capacitados 

pela CGU para compor as comissões de investigação104. 

Até o ano de 2018, tem-se em relatório que foram instaurados cento e oitenta e 

três Procedimentos Administrativos de Responsabilização para averiguar atos 

relacionados à corrupção por empresas, tendo sido trinta penalidades aplicadas até então, 

totalizando um ressarcimento de mais de doze milhões de reais, enquanto nas esferas 

administrativas seguindo a Lei anticorrupção foram feitas quatorze punições, com um 

total ressarcido de mais de seis milhões de reais105.  

Quanto aos acordos de leniência, até ano de 2019, a CGU conjuntamente com a 

Advocacia Geral da União - AGU assinaram o total de seis acordos de leniência com 

empresas investigadas pelos atos presentes na Lei Anticorrupção, na Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8429/92) e na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93). É estimado que 

com estes acordos, a Administração Pública consiga um ressarcimento de mais de seis 

bilhões de reais106.  

Portanto, podemos destacar que a instauração da Controladoria-Geral da União, a 

partir da ratificação da Convenção das Nações Unidas, foi de extrema importância para o 

combate à corrupção no Brasil. Trazendo bons avanços para a transparência 

governamental brasileira e trazendo, conjuntamente, diretrizes para se coibir a corrupção 

dentro do setor privado. 

2.3.2. Medidas trazidas pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro - ENCCLA 

A ENCCLA é a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em 

conjunto com uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

                                                             
103 Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. CGU realiza curso para auditores e procuradores 

do Estado sobre a Lei Anticorrupção. Disponível em: <http://www.cge.rj.gov.br/2019/02/15/cgu-realiza-
curso-para-auditores-e-procuradores-do-estado-sobre-a-lei-anticorrupcao/>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
104 Controladoria-Geral da União. Governo Federal aplica 30 punições a empresas por fraude, propina 

e financiamento ilícito. Disponível em: <https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-

30-empresas-por-fraude-propina-e-financiamento-ilicito>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
105 Controladoria-Geral da União. Governo Federal aplica 30 punições a empresas por fraude, propina 

e financiamento ilícito. Disponível em: <https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-

30-empresas-por-fraude-propina-e-financiamento-ilicito>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
106 Controladoria-Geral da União.  CGU e AGU passam a divulgar os Termos dos Acordos de Leniência. 

Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/noticias/2019/04/cgu-e-agu-passam-a-divulgar-os-termos-dos-

acordos-de-leniencia>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
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https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-30-empresas-por-fraude-propina-e-financiamento-ilicito
https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-30-empresas-por-fraude-propina-e-financiamento-ilicito
https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-30-empresas-por-fraude-propina-e-financiamento-ilicito
https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-30-empresas-por-fraude-propina-e-financiamento-ilicito
http://www.cgu.gov.br/noticias/2019/04/cgu-e-agu-passam-a-divulgar-os-termos-dos-acordos-de-leniencia
http://www.cgu.gov.br/noticias/2019/04/cgu-e-agu-passam-a-divulgar-os-termos-dos-acordos-de-leniencia
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e com o Ministério Público, tendo foco na criação de ações de combate à corrupção e à 

lavagem de dinheiro107.   

Tal estratégia busca traçar várias metas e objetivos anuais visando à persecução 

da corrupção e da lavagem de dinheiro, diferenciando tais ações em três frentes: 

capacitação e treinamento; prevenção, detecção e punição; e avanço e aperfeiçoamento 

das normas. Como tal órgão possui diversas metas e ações feitas, aqui serão escolhidas e 

analisados alguns dos principais resultados estipulados em seu sítio eletrônico, fazendo o 

recorte de ênfase às medidas voltadas para o combate à corrupção. 

Na seara das ações de capacitação e treinamento, em cumprimento da meta nº 

25/04 da ENCCLA, nasceu o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), um curso técnico específico, 

objetivando a capacitação e treinamento de agente públicos e de orientação à sociedade. 

Tendo na modalidade presencial, à distância e a modalidade avançada, até o ano de 2019 

o curso já esteve em todos os Estados Brasileiros e o Distrito Federal, tendo o marco de 

dezenove mil agentes públicos capacitados108. 

Tal programa age conjuntamente e internamente com o Grupo Nacional de 

Combate às Organizações Criminosas – GNCOC109 e a Escola Nacional do GNCOC. 

Com isso, a PNLD atua também capacitando Procuradores da República e Promotores de 

todos os Estados para combater à lavagem de dinheiro e à corrupção, aprimorando as 

investigações de organizações criminosas realizadas pelo Ministério Público. 

Analisando os dados, a iniciativa de capacitação e treinamento de agentes públicos 

é de extrema importância para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, pois a 

corrupção se perfaz por atos praticados de forma obscura, sendo a sua maior dificuldade 

de repressão encontrada na falta de produção de provas. Deste modo, só com profissionais 

capacitados e devidamente treinados será possível demonstrar os malefícios que os atos 

corruptos trazem para a nação e efetivamente corroborará para a diminuição de agentes 

públicos envolvidos em ações corruptas.  

                                                             
107 ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Quem somos. 
Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/quem-somos>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
108 ENCCLA. Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro. Disponível em <http://enccla.camara.leg.br/pnld>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
109 Órgão criado em 2002 por iniciativa do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios 

Públicos dos Estados e da União – CNPG, o grupo visa combater o crime organizado em todo país, 

trabalhando de maneira integrada com os Ministérios Públicos, as policias, a Agência Brasileira de 

Inteligência – ABIN, a Receita Federal e Estaduais, a Agência Nacional de Petróleo e outros órgãos de 

investigação e combate ao crime organizado. Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Grupo Nacional 

de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC). Disponível em: 

<https://www.cnpg.org.br/index.php/gncoc-menu>. Acesso em: 11 nov. 2019. 

http://enccla.camara.leg.br/quem-somos
http://enccla.camara.leg.br/pnld
https://www.cnpg.org.br/index.php/gncoc-menu
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Com isso, é possível constatar o esforço do governo brasileiro em tentar 

implementar as diretrizes contidas no art. 7º, alínea “d”110 da Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção de forma efetiva para melhorar a situação do país em relação 

à corrupção. 

 Todavia, faz-se necessário apontar a falta de dados que apresentem a real 

efetividade do curso ministrado por parte da ENCCLA. Devido a isso, temos acesso aos 

dados de existência do curso, do número de profissionais que participaram, mas não temos 

acesso se os agentes públicos realmente conseguiram se qualificar com a iniciativa. 

Conjuntamente, não há balanços feitos pela Estratégia do impacto causado na sociedade 

e se este curso de aperfeiçoamento realmente contribuiu para a diminuição de atos 

corruptos entre os servidores nestes quinze anos desde o início da iniciativa.  

Na frente de prevenção, detecção e punição, a ENCCLA lançou como importante 

meta a ação nº 02/2016, na busca de “fomentar a participação social através de 

instrumentos de transparência ativa para monitoramento das formas de transferência de 

recursos federais” 111. Esta ação resultou na criação de um aplicativo móvel para celulares 

intitulado como “as diferentonas”, com o objetivo de a população ter a possibilidade de 

acompanhar e fiscalizar de forma fácil e rápida os gastos públicos. 

O aplicativo, lançado no ano de 2016, envia perguntas a serem respondidas pelo 

usuário, sendo elas: “Minha cidade recebe mais ou menos recursos que a cidade 

vizinha?”, “Esses recursos estão sendo bem aplicados?”112, “No que a minha cidade é a 

diferentona com relação aos recursos que recebe do governo federal?” 113. Com isso, o 

aplicativo realiza o cruzamento de dados abertos sociodemográficos, econômicos e de 

convênios do governo federal com municípios para estimar o quanto cada cidade recebeu 

em determinada área comparado com o recebido por cidades demograficamente e 

economicamente semelhantes.114 

                                                             
110 Inteiro teor do artigo 7º, alínea d: Promoverão programas de formação e capacitação que lhes permitam 

cumprir os requisitos de desempenho correto, honroso e devido de suas funções e lhes proporcionem 

capacitação especializada e apropriada para que sejam mais conscientes dos riscos da corrupção inerentes 

ao desempenho de suas funções. Tais programas poderão fazer referência a códigos ou normas de conduta 
nas esferas pertinentes.  
111 ENCCLA. Ações 2016. Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/acoes/acoes-de-2016>. Acesso em: 

10 nov. 2019. 
112 Ministério da Justiça e Segurança Pública. MJC lança aplicativo que permite a fiscalização de gastos 

públicos. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/news/mjc-lanca-aplicativo-que-permite-a-

fiscalizacao-de-gastos-publicos>. Acesso em: 10 nov. 2019. 
113 Ministério da Economia. Aplicativo móvel “As diferentonas”. Disponível em: 

<http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/aplicativo-movel>. Acesso em: 10 nov. 2019. 
114 Ministério da Economia. Aplicativo móvel “As diferentonas”. Disponível: <http://prod.portal-

siconv.planejamento.gov.br/noticias/aplicativo-movel>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

http://enccla.camara.leg.br/acoes/acoes-de-2016
https://www.justica.gov.br/news/mjc-lanca-aplicativo-que-permite-a-fiscalizacao-de-gastos-publicos
https://www.justica.gov.br/news/mjc-lanca-aplicativo-que-permite-a-fiscalizacao-de-gastos-publicos
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/aplicativo-movel
http://prod.portal-siconv.planejamento.gov.br/noticias/aplicativo-movel
http://prod.portal-siconv.planejamento.gov.br/noticias/aplicativo-movel
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A presente iniciativa é uma ótima maneira de integração da sociedade com a 

fiscalização de gastos públicos, sendo uma forma moderna e eficiente para a 

implementação das diretrizes dos instrumentos internacionais firmados pelo Brasil. 

Entretanto, o óbice encontra-se na baixa adesão popular e na falta de campanhas de 

divulgação governamentais. 

Analisando os dados sobre o aplicativo disponível na plataforma de acesso Google 

Play é possível notar a baixa adesão populacional e a falta de funcionamento do 

aplicativo115. Em sua plataforma há o marco de apenas cinco mil instalações, tal faixa 

configura-se extremamente baixa se comparada com o número atual da população 

brasileira, na qual encontra-se com uma projeção de mais de duzentos e dez milhões de 

pessoas, segundo o IBGE116. Ademais, em suas avaliações na plataforma, o aplicativo 

encontra-se em um ranking de 2,8 pontos, sendo cinco a maior pontuação, contendo 

vários comentários negativos dos usuários, clamando que não há funcionamento na 

plataforma desde o ano de 2017 e que nada é feito para o seu conserto117.  

Já na ação 06/2017 da ENCCLA, criou-se o Programa Nacional de Prevenção 

Primária à Corrupção - PNPPC, tal Programa de âmbito nacional tem como fundamento 

três propostas: busca propor uma reflexão com a sociedade acerca do enfrentamento à 

corrupção através da Campanha “Todos Juntos Contra a Corrupção”, intenta formar um 

Banco de Propostas de Prevenção Primária à Corrupção, através de um chamamento 

público para seleção de propostas de prevenções primárias e, por fim, busca a formação 

de uma rede colaborativa composta por empresas, órgãos governamentais, ONG’s e 

universidades, visando o estudo e o fortalecimento das propostas de prevenções 

primárias118. 

O PNPPC tem como objetivo conscientizar a população e causar reflexões acerca 

dos problemas causados pela corrupção, tentando mostrar aos cidadãos que as pequenas 

práticas corruptas do cotidiano devem ser evitadas, tais práticas chamadas de 

“microcorrupção”, possuindo o lema de “Nada é mais transformador que ser íntegro onde 

                                                             
115 O aplicativo e os dados obtidos encontram-se na plataforma de acesso Google Play disponível em: 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.diferentonas906569&hl=pt_BR>. 

Acesso em: 10 nov. 2019. 
116  Projeção populacional disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso 

em: 10 nov. 2019, às 18 horas. 
117____. Disponível em: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.diferentonas906569&hl=pt_BR>. 

Acesso em: 10 nov. 2019. 
118 Ministério da Economia. Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção. Disponível em: 

<http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/programa-nacional-de-prevencao-primaria-a-corrupcao>. 

Acesso em: 10 nov. 2019. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.diferentonas906569&hl=pt_BR
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.diferentonas906569&hl=pt_BR
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/programa-nacional-de-prevencao-primaria-a-corrupcao
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a corrupção predomina” 119, trazendo a honestidade como um elo importante para o 

combate à corrupção. Tal ação visa o cidadão como um alicerce necessário para coibir a 

corrupção no país, intentando que o brasileiro denuncie atos corruptos. Isto se deixa claro 

através do sítio “todos juntos contra a corrupção”: 

Em conseqüência disso, e esse é nosso segundo motivo, ainda que o 

governo contratasse mais e mais pessoas para fiscalizar e conseguisse 
chegar em mais e mais municípios do imenso território deste país, não 

alcançaria o corrupto que corta madeira ilegal lá no meio da Amazônia, 

por exemplo. Mas, se o caminhoneiro honesto falar que não leva a 
madeira ilegal, se o cidadão que viu o sujeito mal intencionado 

denunciar, se no Brasil inteiro tivesse gente fazendo a coisa certa e 

cobrando o que é certo de todo mundo, aí sim, teríamos uma realidade 

diferente!120 

Segundo os dados apresentados no sítio eletrônico “Todos Juntos contra a 

Corrupção”121, atualmente existem vinte e seis propostas educacionais e trinta e uma 

propostas corporativas aprovadas para implementação. Todavia, não há no sítio 

informações suficientes acerca da efetividade das medidas ou se foram realmente 

implementadas tais propostas. Considera-se que por ser uma meta de longo termo ainda 

não há resultados acerca da execução de tais projetos.  

Outra importante medida tomada pela ENCCLA encontra-se na meta 19/2007, 

responsável por criar o Cadastro de Entidades Inidôneas e Suspensas (CEIS). Tal medida 

responsabiliza a Controladoria-Geral da União a instituir um cadastro com informações 

de pessoas físicas e jurídicas que sejam consideradas proibidas de contratar com a 

Administração Pública ou que sejam inidôneas. Entretanto, somente em 2012 tal Cadastro 

foi normativamente constituído, aparecendo legalmente, pela primeira vez, no artigo 23 

da Lei Anticorrupção nº 12.846/13. O Cadastro encontra-se atualmente atualizado no sítio 

eletrônico “Portal da Transparência” 122.   

Para aperfeiçoar tal meta, houve a criação da ação 11/2013123, responsabilizando 

a execução ao TCU. Com isso, a partir do decreto nº 8.420/2015 que regulamentava a Lei 

                                                             
119 Todos juntos contra a corrupção. Campanha nacional. Disponível em: 

<http://todosjuntoscontracorrupcao.mppb.mp.br/index.php/campanha/>.  Acesso em: 10 nov. 2019. 
120 Todos Juntos Contra a Corrupção. Chamamento Público – O que queremos com o chamamento 

público? Disponível: <http://todosjuntoscontracorrupcao.mppb.mp.br/index.php/chamamento-publico/>. 

Acesso em: 10 nov. 2019. 
121 É um sítio governamental utilizado para a publicização da campanha “Todos juntos contra a corrupção”, 

visando à colaboração e conscientização da população. 
122 Controladoria Geral da União. Portal da Transparência. Cadastro de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS. Disponível em 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc>. Acesso em: 11 

nov. 2019. 
123 Tinha o objetivo de criar um dispositivo legal que regulamentasse os cadastros de sanções 

administrativas, cíveis e penais e a obrigatoriedade de sua consulta, bem como definir requisitos de 

http://todosjuntoscontracorrupcao.mppb.mp.br/index.php/campanha/
http://todosjuntoscontracorrupcao.mppb.mp.br/index.php/chamamento-publico/
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
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Anticorrupção, há o detalhamento da criação e implementação do CEIS. Em razão disso, 

instituído a partir do artigo 43 do Decreto, todos os entes são obrigados a atualizar o 

Cadastro com informações relativas a Pessoas Físicas ou Jurídicas que sofreram sanções 

administrativas que restrinjam o direito de participar de licitações ou de celebrar contratos 

com a Administração Pública, assim como os que descumpriram acordos de leniência 

celebrados.  

Tal iniciativa feita pela ENCCLA, CGU e TCU gera um avanço e um 

aprimoramento da transparência nas contratações públicas, além de importante ajuda para 

os agentes públicos. Nesse sentido, a população possui amplo acesso para a fiscalização 

de quais Entidades estão sendo punidas por seus atos, aumentando a confiabilidade dos 

cidadãos para com seus Entes Públicos, além de facilitar que a Administração Pública 

não volte a contratar com entidades enquanto punidas. Deste modo, há eficazmente a 

implementação dos princípios de transparência e de participação da sociedade dos 

instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil.  

Como última iniciativa analisada dentro da frente de prevenção, detecção e 

punição, tem-se a meta 16/2006 que visa “implantar um laboratório-modelo de soluções 

de análise tecnológica de grandes volumes de informações para difusão de estudos sobre 

melhores práticas em hardware, software e adequação de perfis profissionais” 124, ou seja, 

a partir de uma análise feita pela ENCCLA viu-se a necessidade de aprimorar a tecnologia 

usada para as investigações de casos de lavagem de dinheiro ou corrupção, que envolviam 

uma massa de dados e quebras de sigilos bancários, telefônicos e fiscais, anteriormente 

feito de forma arcaica e ineficiente125.  

Devido a isso, há a criação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de 

Dinheiro – LAB-LD, a partir de um convênio firmado entre o Ministério da Justiça e a 

entidade Banco do Brasil, tendo sido este implementado no Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)126. Esta iniciativa 

trouxe extremas melhorias para o ramo de investigações acerca dos crimes relacionados 

com a lavagem de dinheiro e a corrupção, do ano de 2009 até o ano de 2018, foram 

                                                             
integração, aos cadastros, dos sistemas de gestão e controle. ENCCLA. Ações 2013. Disponível em: 

<http://enccla.camara.leg.br/acoes/acoes-2013>. Acesso em: 11 nov. 2019. 
124 ENCCLA. Metas de 2006. Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/acoes/metas-de-2006>. Acesso 

em: 11 nov. 2019. 
125 Ministério da Justiça e Segurança Pública. LAB-LD. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-

protecao/lavagem-de-dinheiro/LAB-LD>. Acesso em: 11 nov. 2019. 
126 Polícia Civil do Maranhão. A REDE-LAB. Disponível em: 

<https://www.policiacivil.ma.gov.br/labld/rede-lab/>. Acesso em: 11 nov. 2019. 

http://enccla.camara.leg.br/acoes/acoes-2013
http://enccla.camara.leg.br/acoes/metas-de-2006
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/LAB-LD
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/LAB-LD
https://www.policiacivil.ma.gov.br/labld/rede-lab/
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registrado um total de 9.447 (nove mil quatrocentos e quarenta e sete) casos analisados 

pelos Laboratórios e um total de sessenta e cinco bilhões de reais identificados com 

indícios de ilicitude127. 

Em razão dos resultados positivos obtidos pela criação do LAB-LD, decidiu-se 

por implementar a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia - REDE-LAB, criando 

diversos outros laboratórios nos mesmo moldes do LAB-LD, existente, hoje, em todos os 

Estados da Federação Brasileira e no Distrito Federal, contando com cinqüenta e seis 

unidades, estando trinta e nova em operação e dezessete em instalação128. A REDE-LAB 

tem como objetivo principal desenvolver e difundir estudos, práticas e soluções acerca de 

dados financeiros e promover e regular a colaboração de atuação entre todos os LABs 

existentes129. 

A criação de tais laboratórios visa uma efetiva implementação das obrigações de 

melhoria no combate à corrupção firmadas a partir da ratificação dos instrumentos 

internacionais, já que, como analisados pelos dados, trouxe um avanço significativa para 

as investigações acerca dos crimes ao qual a ENCCLA busca combater. Aprimorando, 

assim, o combate à corrupção no país. 

No quesito de avanço e aperfeiçoamento das normas, os esforços da ENCCLA ao 

combate efetivo à corrupção trouxeram diferenças no ordenamento jurídico brasileiro, a 

partir de estudos e debates com os órgãos envolvidos com a Estratégia. Como resultado, 

sancionou-se a Lei nº 12.683 de 2012, que impõe o aprimoramento da persecução penal 

dos crimes de lavagem de dinheiro. No entanto, importante salientar que a ação que visava 

à implementação era a de nº 20 de 2004, ou seja, prolongaram-se em oito anos os esforços 

para que se conseguisse apenas a sua normatização, demonstrando-se a excessiva demora 

na realização de metas das quais necessitam intimamente da atuação do Poder Legislativo. 

Sendo isso um grande obstáculo no ordenamento jurídico para a efetiva implementação 

dos instrumentos internacionais contra a corrupção.  

2.4. A atuação do Ministério Público no combate à corrupção 

                                                             
127 _____. Indicadores DRCI/SNJ – 2018 – JANEIRO – AGOSTO. 2018. 
128 Polícia Civil do Maranhão. A REDE-LAB. Disponível em: 

<https://www.policiacivil.ma.gov.br/labld/rede-lab/>. Acesso em: 11 nov. 2019. 
129 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro. 

Disponível em: 

<http://www.policiacivilrj.net.br/labld/oLab.php#:~:targetText=A%20REDE%2DLAB%20visa%20articu

lar,O%20objetivo%20principal%20%C3%A9%20%3F>. Acesso em: 14 nov. 2019. 

https://www.policiacivil.ma.gov.br/labld/rede-lab/
http://www.policiacivilrj.net.br/labld/oLab.php#:~:targetText=A%20REDE%2DLAB%20visa%20articular,O%20objetivo%20principal%20%C3%A9%20%3F
http://www.policiacivilrj.net.br/labld/oLab.php#:~:targetText=A%20REDE%2DLAB%20visa%20articular,O%20objetivo%20principal%20%C3%A9%20%3F
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A Constituição da República de 1988 nos traz em seu artigo 127 o Ministério 

Público como uma “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis” 130. Com isso, a Constituição coloca o Ministério 

Público como uma entidade autônoma, desvinculada de qualquer um dos três Poderes e 

o apresenta como responsável de proteger o Estado de Direito, o Estado democrático e os 

direitos mais fundamentais.131  

Em relação ao combate à corrupção, ao MP incumbe utilizar ações penais 

públicas132, ações de improbidade administrativa 133, o inquérito civil e a tutela do 

patrimônio público e dos direitos transindividuais134. Além disso, cabe destacar que este 

órgão também possui como finalidade a composição extrajudicial de conflitos, por meio 

de recomendações administrativas e termos de ajustamento de conduta135. 136  

 Nesse contexto, ao Ministério Público lhe é outorgado um papel determinante no 

controle e na fiscalização da administração pública137, sendo assim, uma forte entidade 

para o combate à corrupção.  

O órgão setorial do Ministério Público Federal responsável pelo combate à 

corrupção é a 5º Câmara de Coordenação e Revisão, esta atua nos feitos relativos aos atos 

de improbidade administrativa, aos crimes praticados por funcionários públicos ou 

                                                             
130 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 nov. 2019. 
131 BARBOZA, Márcia Noll. O combate à corrupção no mundo contemporâneo e o papel do Ministério 

Público no Brasil. P. 25. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/noticias-
1/eventos/docs-monografias/monografia_3_lugar.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
132 Artigo 257 do Código de Processo Penal, inteiro teor: Art. 257.  Ao Ministério Público cabe: I - 

promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e II - fiscalizar a 

execução da lei. BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de  1941. Código de Processo Penal. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 

15 nov. 2019. 
133 Incumbido ao Ministério Público através da Lei nº 8429/92, Lei de Improbidade Administrativa. 
134 Presente no art 129, III da Constituição da República, in verbis: III - promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
135 Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo que o ministério público celebra com o violador de 

determinado direito coletivo. Tem a finalidade de impedir a continuidade da situação, a reparação do dano 

e a evitar uma ação judicial. Conselho Nacional do Ministério Público. O que é o Termo de Ajustamento 

de Conduta? Disponível em: <https://www.cnmp.gov.br/direitoscoletivos/index.php/4-o-que-e-o-termo-

de-ajustamento-de-conduta>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
136 DINIZ, Claudio Smirne. Ministério Público e a Proteção do Patrimônio Público. In: Revista do CNMP: 

Ministério Público e o Combate à Corrupção: novas ferramentas de atuações resolutivas/ Conselho 

Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2017. Nº 6. P. 17 
137 MOURA, Angela Giovanini. A atuação do Ministério Público no combate à corrupção: oportunidade de 

resgate da cidadania. Revista da Faculdade Mineira de Direito, v.12, n. 23, jan./jun. 2011. P.07. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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particulares, crimes contra a administração pública crimes de responsabilidade de 

prefeitos e de vereadores, além de crime contra a administração pública estrangeira.138 

Como recorte, serão demonstrados aqui as ações mais recentes feitas pelo 

Ministério Público Federal, de forma a apresentar a atuação deste órgão no combate à 

corrupção. 

Como primeira medida elaborada pelo Ministério Público Federal a ser analisada 

estão as “dez medidas contra a corrupção” 139, tais medidas originaram o Projeto de Lei 

nº 4.850/2016, que visa amenizar a corrupção brasileira e sofisticar o sistema de justiça 

com soluções importadas pelo direito comparado140. Além disso, os dispositivos do 

Projeto de Lei foram feitos com inspiração na referida Convenção das Nações Unidas 

Contra a Corrupção141. 

Dentro das dez medidas contra a corrupção estão que se destine parte dos recursos 

com publicidade da Administração Pública para programas de marketing visando à 

conscientização popular dos danos causados pela corrupção e gerar uma cultura de 

intolerância à corrupção; tornar crime o enriquecimento ilícito de agentes públicos; 

aumento das penas para crimes de colarinho branco e tornar como crime hediondo a 

corrupção de altos valores; alterações no Código de Processo Penal para melhorar a 

celeridade dos processos judiciais; alterações na Lei 8.429/92 para aumentar a celeridade 

nas ações de improbidade administrativa; mudanças no Código Penal referentes ao 

sistema prescricional; ajustes no tocante à nulidade e exclusão de provas no processo 

judicial; responsabilização de forma objetiva dos partidos políticos e a criminalização de 

“caixa dois”; propõe mudanças na lei para a criação de uma hipótese de prisão preventiva 

a fim de evitar a dissipação do dinheiro ilícito; e inovações legislativas para a recuperação 

do lucro derivado do ato corrupto142.  

Entretanto, este pacote de medidas anticorrupção não chegou com bons olhos para 

os juristas brasileiros, a qual enfrenta várias críticas em razão do seu conteúdo, sendo 

                                                             
138 Ministério Público Federal. 5º Câmara – Combate à Corrupção. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/institucional>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
139 Ministério Público do Paraná. Conheça as 10 medidas contra corrupção. Disponível em: 

<http://www.mppr.mp.br/pagina-6193.html>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
140 CUNHA, Maria Carolina Santini Pereira da. Comentários ao projeto de lei nº 4.850/2016 e as dez 

medidas contra a corrupção. In: Revista Direito Mackenzie. v. 11. n. 1. p. 192-206. 2017. P. 193. 
141 Fala de Vladimir Aras, secretário de Cooperação Internacional. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/noticias/noticias-1-1/mpf-e-nacoes-unidas-contextualizam-

10-medidas-contra-a-corrupcao-em-legislacao-internacional>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
142 Ministério Público do Paraná. Conheça as 10 medidas Contra a Corrupção. Disponível em: 

<http://www.mppr.mp.br/pagina-6193.html>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
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inúmeras delas pautadas que as medidas ferem garantias individuais constitucionais. 

Como pode ser visto a crítica de Riboli: 

Todas essas medidas buscam conferir legitimidade aos órgãos 

governamentais, porém somente acarretam em mais prisão e negativa 

de direitos humanos, porque o Direito Penal passa a ser utilizado como 

prima ratio no Brasil, a primeira alternativa para modificar os 
problemas sociais crônicos da sociedade, sem que as suas verdadeiras 

origens sejam tratadas. Enquanto isso, nas superlotadas prisões 

brasileiras podemos encontrar o mesmo tipo de clientela de sempre: 
pessoas menos favorecidas que muitas vezes lá se encontram em razão 

de um descaso estatal, porque o governo brasileiro não as fornece 

ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento, sem acesso à 
saúde e à educação de qualidade. Percebe-se, portanto, que no Brasil 

existe “um intricado e contraditório mosaico de leis produzidas para não 

serem cumpridas, sem a possibilidade de operacionalização pelo 

próprio Judiciário, mas apenas para gerar a ilusão de solução dos 
problemas”. O Estado vê no delinquente apenas mais um consumidor 

falho, que por não apresentar qualquer utilidade para o capitalismo deve 

ser excluído do convívio social.143 

Segundo Lenio Streck, as medidas apresentadas pelo Ministério Público são uma 

forma de mudar as “regras do jogo” para que seja mais fácil para que o Ministério Público 

e a Polícia consigam vencer “a guerra contra a corrupção”, sem se importar realmente 

com o que a Constituição dispõe, criando uma “política pública de combate à de 

criminalidade de resultados”. Streck dispõe como o Ministério Público deveria ser o 

guardião da Constituição e, ao invés disso, se utiliza de meios para relativizá-la, 

apresentando a ponderação de cláusulas pétreas, podendo ter ideias interessantes em seu 

pacote, mas não produzindo um bom resultado pelo fato de trazer 

inconstitucionalidades144.   

Além disso, o Ministério Público Federal possui o projeto do Ranking Nacional 

da Transparência, que busca a total transparência das contas públicas de todos os 

governos municipais, estaduais e o federal. Mesmo com a Constituição Federal145, a Lei 

Complementar nº 101 de 2000146 e Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11) 

disciplinando que todos os Entes da Administração Pública devem publicizar suas contas 

                                                             
143 RIBOLI, Eduardo Bolsoni. O discurso do medo e a sua incidência na política criminal brasileira.  

2015. P. 59. 2015. 68 f. Monografia (Trabalho de conclusão de curso para obtenção de grau de especialista 

em Direito Penal e Política Criminal: Sistema Constitucional e Direitos Humanos) – Faculdade de Direito, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 
144 STRECK, Lenio Luiz. O que fazer quando o Ministério Público quer violar a Constituição? Conjur. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-mar-22/lenio-streck-quando-mp-violar-constituicao>. 

Acesso em: 15 nov. 2019. 
145 Estabelece o princípio da transparência na Administração Pública. 
146 Estabelece instrumento de transparência da gestão fiscal e determina ampla publicidade em meios 

eletrônicos de acesso público os planos, orçamentos e prestações de contas. 
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públicas, até o início deste projeto idealizado pelo MPF não se tinha dados que tais leis 

estavam realmente sendo cumpridas. 

Em sua primeira avaliação em 2015, o MPF obteve o resultado de 3,92147 como 

índice de transparência de todos os Entes do Poder Executivo, sendo possível encontrar 

11,6% dentro da escala zero, o que significava que não possuía transparência alguma para 

com a sociedade e não estavam respeitando as determinações dos instrumentos 

normativos e, também, encontrando o percentual de apenas 1,1% na escala 9,0-10, na 

qual implementava todas as determinações das legislações148.  

Com isso, para aumentar a transparência dos governos, o MPF expediu mais de 

três mil recomendações, estipulando o prazo de cento e vinte dias para que os entes 

federados se adequassem as Leis de Transparência promulgadas. Findo este prazo, no ano 

de 2016, foram feitas mais avaliações, em que o índice médio passou de 3,92 para 5,14, 

tendo expressivas melhoras em diversos governos em âmbito municipal e estadual. Neste 

ano, os Estados e Municípios que estavam na escala zero de transparência abaixaram para 

6% e os que estavam na escala 9,0-10 aumentaram para 8,4%149.  

Após esta segunda avaliação, o Ministério Público Federal decidiu por tomar 

medidas mais drásticas em relação aos municípios e estados que não implementassem os 

ditames da legislação acerca da transparência governamental. Deste modo, adentrou-se 

com ações civil públicas contra os municípios que não cumpriam as leis de transparência, 

ações de improbidade administrativa contra os prefeitos destes municípios, 

recomendações para que a União suspendesse os repasses de transferências voluntárias e 

representação para a Procuradoria Regional da República contra os prefeitos de tais 

municípios pela prática de crime de responsabilidade150. Todavia, no sítio eletrônico do 

Ministério Público não há mais resultados acerca dessas medidas tomadas e outras 

avaliações em relação à transparência governamental após 2016. 

Por fim, pela análise dos dados disponibilizados no sítio eletrônico do Ministério 

Público Federal é possível notar o aumento da atuação deste Ente Público no que tange 

ao combate á corrupção. Tendo aumentado o seu número de investigações e processos 

                                                             
147 O índice variava na escala de 0-10. Ministério Público Federal. Ranking Nacional da Transparência. 

Disponível em: <http://www.rankingdatransparencia.mpf.mp.br/>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
148 Ministério Público Federal. Resultados. Disponível em: 

<http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/resultados>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
149 Ministério Público Federal. Resultados. Disponível em: 

<http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/resultados>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
150 Ministério Público Federal. O Projeto. Disponível em: < 

http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/resultados/ranking/o-projeto-new>. Acesso em: 15 nov. 

2019. 
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judiciais acerca deste tema desde o ano de 215, com o seu pico no ano de 2017, com o 

montante de 28.692 processos judiciais processos autuados, com uma diminuição nos 

anos de 2018 e 2019, tendo 26.679 e 21.664 processos autuados, respectivamente151.  

No tocante à coibição da corrupção pelas medidas apresentadas durante este 

capítulo, é possível notar como as medidas implementadas foram necessárias para a 

melhoria do combate á corrupção. Tais melhorias foram tão importantes que em seus anos 

de implementação que no Índice de Percepção da Corrupção, realizado pela ONG 

Transparência Internacional é possível ver o aumento da pontuação do Brasil e a sua 

melhora no índice, como já demonstrado. Entretanto, não há dados substanciais sobre as 

medidas contra corrupção realizadas a partir do ano de 2018 acerca das instituições aqui 

estudadas e as suas efetivas melhorias. Explicitando que o país necessita se esforçar para 

promover reformas legais e institucionais que realmente cheguem à raiz do problema da 

corrupção para garantir um verdadeiro controle efetivo às práticas corruptas, já se percebe 

que do ponto de vista normativo e institucional há práticas inibidoras da conduta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
151 Ministério Público Federal. Autuação GT Combate à Corrupção.  Disponível em: 

<http://sig.mpf.mp.br/MicroStrategy/servlet/mstrWeb?evt=3140&src=mstrWeb.3140&documentID=2C3
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3 A CORRUPÇÃO E OS DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

3.1 Direitos Humanos e o combate à corrupção 

Como conceito, Oliveira e Lazari nos trazem os direitos humanos como “aqueles 

inerentes ao homem enquanto condição para sua dignidade, e que usualmente são 

descritos em documentos internacionais para que sejam mais seguramente garantidos” 

152. Já Henkin o conceitua como “reivindicações morais e políticas que, no consenso 

contemporâneo, todo ser humano tem ou deve ter perante a sua sociedade” 153. E Guerra 

assevera que  

Esses direitos, ditos universais, existem em razão da qualidade de ser 

humano do homem, devendo não ser só inerentes a qualquer cidadão, 
como a sociedade também deve proteger e assegurar a todos, não 

permitindo a violação dos Direitos Humanos154 

Os Direitos Humanos na contemporaneidade tiveram o seu reconhecimento em 

razão de tratados internacionais e cartas constitucionais, tendo a finalidade de resgatar a 

dignidade e o valor do ser humano, como muito violado nos períodos entre Guerras. Com 

isso, há a elaboração da Carta das Nações Unidas, em 1945, e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em 1948, que consolidam os direitos inerentes a todos os seres 

humanos que devem ser respeitados e protegidos por qualquer Estado.  

Devido a isso, para a preservação dos direitos humanos deve-se esperar do Estado 

condutas positivas e negativas155. Dentro disto, o Estado possui três níveis de obrigações: 

o de respeitar, de proteger e de cumprir. Em relação ao respeito que o Estado deve ter 

refere-se a uma conduta negativa estatal, na qual o Estado não pode ter condutas que 

privem os direitos de seus cidadãos. Quanto ao quesito proteger, cabe ao Estado evitar 

que ocorram violações de direitos humanos, evitando que se incentive a violação de 

direitos de pessoas por terceiros e o oferecimento de recursos legais acessíveis quando da 

ocorrência da violação. Já em relação ao dever de cumprir, cabe ao Estado providenciar 

instrumentos que atendam às necessidades básicas de seus jurisdicionados156. 

                                                             
152 OLIVEIRA, Bruna Pinotti Garcia; Lazari, Gabriel de. Manual de Direitos Humanos – Volume Único. 
Editora JUSPODIVM. 4º Edição. 2018. P. 55. 
153 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 2 Ed. São Paulo, 

1997 apud HENKIN, Louis. The rights of man today. P. 29. 
154 LEAL, Rogério Gesta; KAERCHER, Jonathan Augustus Kellerman. Os impactos da Corrupção frente 

à violação dos direitos humanos e de cidadania: um debate a ser compreendido. Barbarói, Santa Cruz do 

Sul, Edição Especial n.47, p.271-288, jan./jun. 2016 apud GUERRA, Sidney. Direitos Humanos e 

cidadania. São Paulo:Atlas, 2012. 
155 LEAL; KAERCHER, ibid, p. 276. 
156 VIERA, Gabriela Alves Mendes; VARELLA, Marcelo Dias. A conexão entre os direitos humanos e a 

corrupção. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 12, n. 2, 2014 p. 476-494. P. 485. 
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Somando-se a isto temos a esfera dos direitos fundamentais, que podem ser 

considerados como a internalização dos direitos humanos nas Constituições de cada 

ordenamento jurídico, diferindo para cada país. Deste modo, segundo Oliveira e Lazari, 

ambos visam à proteção e à promoção da dignidade da pessoa humana, entretanto os 

Direitos Humanos são supranacionais, consagrados no plano internacional, enquanto os 

Direitos Fundamentais são os consagrados no plano interno, os quais variam de acordo 

com as peculiaridades e particularidades de cada jurisdição157.  

Nesse sentido, é possível fazer uma conexão entre os direitos humanos e a 

cidadania. Filho e Neto afirmam o significado contemporâneo de cidadania como o 

relacionamento entre uma sociedade política e seus membros, desta maneira, pode-se 

entender a ligação dos direitos humanos com a cidadania a partir do viés de que um 

cidadão deve atuar em benefício da sociedade e que o Estado, em contrapartida, deve 

garantir aos seus cidadãos os direitos básicos à vida, como moradia, alimentação, 

educação, etc.158 

A cidadania garante ao cidadão que se possa exigir do Estado o cumprimento dos 

três níveis de obrigações estatais aqui explicitados, assegurando e fiscalizando que o 

Estado tenha condutas positivas e negativas para a proteção dos Direitos Humanos e 

Direitos Fundamentais de cada país.  

Como afirma Hanna Arendt, 

A cidadania é um direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e 
direitos humanos não é um dado. É um construído na convivência 

coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso que 

permite a construção de um mundo comum através do processo de 

asserção dos direitos humanos159 
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Editora JUSPODIVM. 4º Edição. 2018. P. 56. 
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https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33277219/aevolucao-N2-2001.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_EVOLUCAO_DO_CONCEITO_DE_CIDADANIA.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191122%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191122T154421Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=03a120fe272d2e29504fa06c36e94d4c3cb3e45150047b310e08c8e96acf53c3
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33277219/aevolucao-N2-2001.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_EVOLUCAO_DO_CONCEITO_DE_CIDADANIA.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191122%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191122T154421Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=03a120fe272d2e29504fa06c36e94d4c3cb3e45150047b310e08c8e96acf53c3
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33277219/aevolucao-N2-2001.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_EVOLUCAO_DO_CONCEITO_DE_CIDADANIA.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191122%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191122T154421Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=03a120fe272d2e29504fa06c36e94d4c3cb3e45150047b310e08c8e96acf53c3
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Imprescindível a demonstração da cidadania como um direito fundamental para 

estabelecer como a corrupção afeta a democracia e o nosso relacionamento como 

sociedade, o nosso dever de exigir do Estado políticas públicas de proteção e 

implementação de direitos. Meneguello mostra como a corrupção rompe com os 

pressupostos fundamentais do regime, com a igualdade política e a participação, 

reduzindo a influência da população no processo de tomada de decisões, seja por fraudes 

nos processos decisórios ou sendo pela desconfiança e suspeita que ela gera entre os 

próprios cidadãos, com relação ao governo e as instituições democráticas, reduzindo a 

transparência das ações dos governantes.160    

Infelizmente, mesmo que os Direitos Humanos possam ser considerados como um 

dos bens mais importantes para o ser humano, não é raro de se ver uma reiterada e 

rotineira violação destes direitos e o estabelecimento de entraves para comprometer sua 

eficácia e aplicabilidade, havendo a total desconsideração e descaso com a dignidade da 

pessoa humana161. É neste caso em que correlacionamos a corrupção com os Direitos 

Humanos e os Direitos Fundamentais, como uma violação dos direitos inerentes aos seres 

humanos.  

O Conselho Internacional de Direitos Humanos estabelece a importância de se 

distinguir a relação das práticas corrupção e os direitos humanos em três categorias: as 

que violam diretamente os direitos humanos, as que violam indiretamente e as que não se 

pode estabelecer uma relação de causalidade entre o ato e uma violação. Para este órgão, 

somente há a violação direta quando pode ser comprovado que os fatos corruptos ou a 

falha de agir do Estado não estão de acordo com os requisitos das normas de direitos 

humanos internacionais ou domésticas. Com isso, a violação aos direitos humanos ocorre 

quando os atos estatais ou a falha deles não seguem a sua obrigação de respeitar, proteger 

e de cumprir.162   

                                                             
160 MENEGUELLO, Rachel. O lugar da corrupção no mapa de referências dos brasileiros. Aspectos 

da relação entre corrupção e democracia. P. 02. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Meneguello2/publication/281205288_O_lugar_da_corrupc

ao_no_mapa_de_referencias_dos_brasileirosaspectos_da_relacao_rentre_corrupcao_e_democracia/links/

55db1d3c08aec156b9af1aef/O-lugar-da-corrupcao-no-mapa-de-referencias-dos-brasileirosaspectos-da-

relacao-rentre-corrupcao-e-democracia.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2019. 
161 LEAL, Rogério Gesta; KAERCHER, Jonathan Augustus Kellerman. Os impactos da Corrupção frente 

à violação dos direitos humanos e de cidadania: um debate a ser compreendido. Barbarói, Santa Cruz do 

Sul, Edição Especial n.47, p.271-288, jan./jun. 2016. P. 275. 
162 International Council on Human Rights, Transparency International. Corruption and Human Rights: 

making the connection. P. 40-42. Disponível em: <http://www.ichrp.org/files/reports/40/131_web.pdf>. 

Acesso em: 21 no.v 2019. 

https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Meneguello2/publication/281205288_O_lugar_da_corrupcao_no_mapa_de_referencias_dos_brasileirosaspectos_da_relacao_rentre_corrupcao_e_democracia/links/55db1d3c08aec156b9af1aef/O-lugar-da-corrupcao-no-mapa-de-referencias-dos-brasileirosaspectos-da-relacao-rentre-corrupcao-e-democracia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Meneguello2/publication/281205288_O_lugar_da_corrupcao_no_mapa_de_referencias_dos_brasileirosaspectos_da_relacao_rentre_corrupcao_e_democracia/links/55db1d3c08aec156b9af1aef/O-lugar-da-corrupcao-no-mapa-de-referencias-dos-brasileirosaspectos-da-relacao-rentre-corrupcao-e-democracia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Meneguello2/publication/281205288_O_lugar_da_corrupcao_no_mapa_de_referencias_dos_brasileirosaspectos_da_relacao_rentre_corrupcao_e_democracia/links/55db1d3c08aec156b9af1aef/O-lugar-da-corrupcao-no-mapa-de-referencias-dos-brasileirosaspectos-da-relacao-rentre-corrupcao-e-democracia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Meneguello2/publication/281205288_O_lugar_da_corrupcao_no_mapa_de_referencias_dos_brasileirosaspectos_da_relacao_rentre_corrupcao_e_democracia/links/55db1d3c08aec156b9af1aef/O-lugar-da-corrupcao-no-mapa-de-referencias-dos-brasileirosaspectos-da-relacao-rentre-corrupcao-e-democracia.pdf
http://www.ichrp.org/files/reports/40/131_web.pdf
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Uma das causas em que a corrupção é vista como um grande impacto negativo 

aos direitos fundamentais se dá em razão da prática dos atos corruptos serem um fator 

que aumenta os custos estatais, causando distorções no planejamento e aplicação de 

recursos financeiros destinados a políticas públicas prioritárias163. Como conseqüência, 

os efeitos disto são sentidos de uma maneira direta pelas pessoas consideradas de uma 

classe social mais baixa, por ser a camada social que mais necessita dos serviços estatais 

que se depreciam gradativamente com a instituição da corrupção no corpo político e na 

Administração Pública. 

É evidente a grande desigualdade social do país em razão do nosso histórico 

cultural, o que os altos índices de corrupção aqui evidenciados corroboram mais para o 

aumento. Com isso, a corrupção traz o aumento da desigualdade social e da pobreza, 

agraciando com verbas financeiras grupos que já o são muito beneficiados e diminuindo 

tais verbas que seriam direcionadas para as classes mais necessitadas.  

Podem ser vistos os prejuízos trazidos pela corrupção na seara do Direito Penal, 

no contingente populacional em presídios e na ressocialização: 

É a corrupção que faz com que nos presídios e penitenciárias de nosso 

país só sejam detidos aqueles que não podem pagar pela liberdade, e 
mesmo aqueles que ficam, para poder gozar de certas “regalias”, como 

dormir nas poucas camas que restam, devem pagar; é a corrupção que 

faz com que um preso custe tão caro aos cofres públicos e sobrevivam 
em condições subumanas, permanecendo com estado de flagrante 

violação a um de seus mais importantes direitos, que é a inviolabilidade 

do próprio corpo.164 

Há os malefícios da corrupção no tocante à pobreza e falta de desenvolvimento de 

regiões no Brasil: 

A corrupção é também colaboradora do estado de miséria e fome em 

que se encontram as famílias nordestinas, pois seria hipocrisia 

acreditarmos que as forças da natureza são as responsáveis pelo destino 
dessa gente, enquanto sabemos que desde os primeiros anos da 

Proclamação da República, a cada novo Governo, eram previstas obras 

para o combate à seca, e cada uma delas ficaram conhecidas pelos 

desvios de verbas, o que fez com que muitas se iniciassem e sequer 
fossem concluídas.165   

                                                             
163 BLANCHET, Luiz Alberto; MARIN, Tâmera Padoin Marques. A corrupção como violação dos direitos 

humanos e a necessária efetividade da Lei nº 12.846/13. Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional. – ano 3, n. 11, (jan./mar. 2003) - . – Belo Horizonte: Fórum, 2003. P. 05. 
164 TEIXEIRA, Alessandra Moraes. A corrupção como elemento violador dos Direitos Humanos no cenário 

internacional. Revista Jurídica da UNIC. V. 2. N.1. p 9-24. Jul/dez 2000. P. 19. 
165 TEIXEIRA, ibid, p.19. 



60 
 

Assim como também podem ser citados as lesões trazidas através de grupos 

criminosos: 

Por fim, e mais drasticamente que em todos os outros casos, a corrupção 

atinge as corporações policiais para oferecer caminho livre a uma série 

infindável de delitos, dentre os quais o pior, pois atinge a todos os países 

sejam estes subdesenvolvidos ou não: o narcotráfico.166 

Até mesmo os instrumentos internacionais fazem a correlação entre os Direitos 

Humanos e a Corrupção, para maior viabilidade do combate à corrupção. Pode ser visto 

através do Pacto Global das Nações Unidas167, este traz dez princípios a serem seguidos 

pelas Nações que fazem parte da iniciativa, os princípios variam sobre Direitos Humanos, 

políticas trabalhistas, proteção ao meio ambiente e políticas anticorrupção, trazendo uma 

mensagem implícita de que a corrupção viola os direitos humanos, e portanto, deve ser 

combatida. 

Como outro instrumento que relaciona os dois temas, temos os Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos168, que colocam diretrizes acerca dos 

mecanismos que os Estados devem utilizar para promover a proteção dos direitos 

humanos e que as empresas não os violem, estando de acordo com as leis e políticas 

anticorrupção.169 

A corrupção é correlacionada com os problemas listados também nas Convenções 

Internacionais aqui explanadas. A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 

inicialmente em seu preâmbulo demonstra a preocupação com alguns dos malefícios 

causados pelas práticas corruptas, podendo tais se relacionarem aos Direitos Humanos e 

Fundamentais: 

Preocupados com a gravidade dos problemas e com as ameaças 
decorrentes da corrupção, para a estabilidade e a segurança das 

                                                             
166 TEIXEIRA, Alessandra Moraes. A corrupção como elemento violador dos Direitos Humanos no cenário 

internacional. Revista Jurídica da UNIC. V. 2. N.1. p 9-24. Jul/dez 2000. P. 19-20 
167 O Pacto Global das Nações Unidas é uma iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção 

do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e 

inovadoras. Mais informações disponíveis em: <https://www.pactoglobal.org.br/>. Acesso em: 21 nov. 

2019. 
168 Aprovados em 2011 pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas - CDH, os princípios dão 

ênfase na responsabilidade internacional de respeitar os Direitos Humanos, invocando aos Estados o dever 
de proteger contra abusos de direitos humanos por parte de terceiros, a responsabilidade corporativa de 

respeitar os direitos humanos e o acesso das vítimas a recursos judiciais e não-judiciais para remediar e 

reparar as violações.  Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Princípios Orientadores 

sobre Empresas e Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/navegue-por-

temas/empresas-e-direito-humanos/principios-orientadores-sobre-empresas-e-direitos-humanos>. Acesso 

em: 21 nov. 2019. 
169 Conectas - Direitos Humanos. Empresas e Direitos Humanos – Parâmetros da ONU para proteger, 

respeitar e reparar. Disponível em: 

<https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/conectas_principiosorie

ntadoresruggie_mar20121.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2019. 

https://www.pactoglobal.org.br/
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/empresas-e-direito-humanos/principios-orientadores-sobre-empresas-e-direitos-humanos
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/empresas-e-direito-humanos/principios-orientadores-sobre-empresas-e-direitos-humanos
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/conectas_principiosorientadoresruggie_mar20121.pdf
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/conectas_principiosorientadoresruggie_mar20121.pdf
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sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, 

da ética e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e 
o Estado de Direito;170 

Na Convenção Interamericana contra a Corrupção, a corrupção é colocada como 

um ato que atenta contra a sociedade, a ordem moral, a justiça, o desenvolvimento integral 

dos povos e causa distorções na economia, para isso, a democracia representativa exige o 

combate à corrupção para que se mantenha a paz, a estabilidade e o desenvolvimento171. 

Deste modo, a Convenção Interamericana demonstra, indiretamente, a corrupção como 

elemento que corrobora em violações dos Direitos Humanos. 

Além disso, a corrupção pode advir de diferentes sujeitos, sendo assim, 

impactando de forma diversa os direitos da sociedade. Considera-se que a forma de 

corrupção que mais viola a aplicabilidade dos Direitos Humanos e Fundamentais 

encontra-se naquela praticada pela Administração Pública, aonde se vê claramente a 

indevida mistura entre o público e o privado, nos quais os interesses pessoais dos agentes 

públicos prevalecem sobre o bem-estar social.172 

Percebe-se que a prática da corrupção se encontra afetos em diversos setores da 

sociedade e o seu comprometimento com a prestação de serviços à sociedade, como a 

saúde173, a educação, o transporte174, a segurança, o saneamento básico, infraestrutura, 

                                                             
170 BRASIL, Decreto nº 5.687, de 31 de jan. de 2006. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Preâmbulo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5687.htm.> Acesso em: 20 nov. 2019. 
171 BRASIL, Decreto nº 4.410, de 7 de Outubro de 2002. Convenção Interamericana Contra a 

Corrupção. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm>. Acesso 

em: 21 nov. 2019. 

 
173 Em relação aos atos de corrupção que afetam a área da saúde no Brasil, podemos citar o caso da “máfia 

dos sanguessugas”, relativo a um grupo de empresários que subornavam parlamentares em troca de 

emendas destinadas à compra de ambulâncias e materiais hospitalares, conseguidas através de fraudes em 

licitações. Estima-se que a conduta ilícita gerou um dano em torno de R$ 15,5 milhões aos cofres públicos.  

Controladoria-Geral da União. CGU/Denasus concluem análise de mil convênios dos “sanguessugas”. 

Prejuízo estimado é de R$ 15,5 milhões. Disponível em: <https://www.cgu.gov.br/noticias/2008/05/cgu-

denasus-concluem-analise-de-mil-convenios-dos-201csanguessugas201d-prejuizo-estimado-e-de-r-15-5-

milhoes>. Acesso em: 26 nov. 2019. 
174 Em relação aos atos de corrupção que afetam a área do transporte no Brasil, podemos citar o caso da 
“Máfia dos Transportes”, que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro. Neste caso foram deflagrados atos de 

corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de dívidas entre os agentes públicos dos Poderes Executivo (dentre 

eles os principais parlamentares do Estado) e Legislativo (com o envolvimento até mesmo do Tribunal de 

Contas do Estado) e grandes empresários do ramo da construção civil e do setor de transporte daquele 

Estado. Estima-se que em razão de atividades corrupção, o Estado do Rio de Janeiro, em cinco anos, deixou 

de arrecadar R$ 183 bilhões em tributos. GUERRA, Caio Cesar Moraes Grande. A corrupção na 

administração pública como elemento impeditivo a concretização dos direitos fundamentais sociais. 
Disponível em: 

<http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/viewFile/350/218>. Acesso em: 26 

nov. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm#targetText=1o%20A%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20das,inteiramente%20como%20nela%20se%20cont%C3%A9m.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm#targetText=1o%20A%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20das,inteiramente%20como%20nela%20se%20cont%C3%A9m.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm#targetText=1o%20A%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20das,inteiramente%20como%20nela%20se%20cont%C3%A9m.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm
https://www.cgu.gov.br/noticias/2008/05/cgu-denasus-concluem-analise-de-mil-convenios-dos-201csanguessugas201d-prejuizo-estimado-e-de-r-15-5-milhoes
https://www.cgu.gov.br/noticias/2008/05/cgu-denasus-concluem-analise-de-mil-convenios-dos-201csanguessugas201d-prejuizo-estimado-e-de-r-15-5-milhoes
https://www.cgu.gov.br/noticias/2008/05/cgu-denasus-concluem-analise-de-mil-convenios-dos-201csanguessugas201d-prejuizo-estimado-e-de-r-15-5-milhoes
http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/viewFile/350/218
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etc. Deste modo, afetam diretamente o direito social do cidadão de ter o seu cuidado 

garantido e há a ineficiência do Estado em assegurar, através de fortes controles de 

fiscalização, casos de corrupção de ocorrerem. 

Através de um estudo realizado em 2010 e atualizado em 2013, a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP nos apresentou o “custo da corrupção” para o 

Brasil. Segundo o relatório, se não houvesse a corrupção no país a renda per capita seria 

15,5% mais elevada que o nível atual, relacionando que a corrupção “custe” anualmente 

em média de R$ 41,5 bilhões a R$ 69,1 bilhões. Na área da educação teríamos um 

aumento de 47% de matriculados na rede pública de ensino, incluindo mais de 16 milhões 

de jovens e crianças. Na área da saúde, nos hospitais públicos do SUS a quantidade de 

leitos para internação poderia crescer em 89%, com o índice de 327 mil leitos a mais. Na 

área da habitação, o número de moradias populares aumentaria em um percentual de 

74,3%, atendendo a quase três milhões de pessoas a mais do que hoje. Na área de 

saneamento o serviço cresceria em 103,8%, mais de 23 milhões de casas teriam esgoto, 

diminuindo os riscos de proliferação de doenças e mortalidade infantil. E, por fim, na área 

da infraestrutura, poderia ter um aumento de 525% para construção de ferrovias, 

crescimento de 1537% na construção de novos portos e um aumento de 1383% no 

estabelecimento de novos aeroportos175.   

Além disso, outro estudo coordenado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação - IBPT176 em 2017, demonstra que naquele ano a corrupção consumiu vinte e 

nove dias de trabalho de cada um dos cidadãos brasileiros.177 

A partir dos fatos ilustrados aqui, é possível notar como as práticas corruptivas 

podem impactar de forma negativa o desenvolvimento dos países, se utilizando de valores 

que deveriam ser investidos na sociedade para a efetiva concretização de seus direitos 

sociais constitucionalmente garantidos. Sendo, na contemporaneidade, um dos grandes 

empecilhos nas nações para que os governos assegurem aos seus jurisdicionados os seus 

Direitos Humanos. 

                                                             
175 FIESP. Custo da corrupção no Brasil chega a R$ 69 BI por ano. 2010. Disponível em: 
<https://www.fiesp.com.br/noticias/custo-da-corrupcao-no-brasil-chega-a-r-69-bi-por-ano/>. Acesso em: 

22 nov. 2019. 
176 Entidade criada em 12/12/92, com o objetivo da realização de estudos e pesquisas em matéria tributária 

e de mercado; desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de transparência fiscal; estudo de informações 

técnicas para a apuração e comparação da carga tributária individual e dos diversos setores da economia; 

análise dos dados oficiais sobre os tributos cobrados no Brasil. IBPT. Sobre. Disponível em: 

<https://ibpt.com.br/pagina/1/sobre>. Acesso em: 27 nov. 2019. 
177 IBPT. Estudo sobre os dias trabalhados para pagar tributos em 2017. Disponível em: 

<https://ibpt.com.br/img/uploads/novelty/estudo/2587/ESTUDOSOBREOSDIASTRABALHADOSPAR

APAGARIMPOSTODE2017.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019. 

https://www.fiesp.com.br/noticias/custo-da-corrupcao-no-brasil-chega-a-r-69-bi-por-ano/
https://ibpt.com.br/pagina/1/sobre
https://ibpt.com.br/img/uploads/novelty/estudo/2587/ESTUDOSOBREOSDIASTRABALHADOSPARAPAGARIMPOSTODE2017.pdf
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Como a corrupção impacta diretamente os direitos essenciais dos seres humanos, 

fortalecer políticas que protejam os Direitos Humanos e que esclareçam a sociedade dos 

malefícios trazidos pela corrupção, torna-se uma ferramenta imprescindível para o seu 

combate. Já que, segundo Leal, as pessoas ficam mais sensibilizadas com as medidas de 

enfrentamento e tratamento da “patologia da corrupção” quando se tornam mais 

conscientes dos danos que ela provoca178. De igual forma, o International Council on 

Human Rights Policy - ICHPR179 e a Transparência Internacional (TI) esclarecem a maior 

probabilidade que a sociedade apoie programas e campanhas de prevenção ao combate à 

corrupção, através da conscientização dos prejuízos gerados aos interesses públicos e 

privados.  

Estas organizações enfatizam os Direitos Humanos como a chave para o aumento 

da adesão da sociedade no combate à corrupção. Ao relacionar os atos corruptos como 

violadores de direitos fundamentais, é possível a persuasão de personagens importantes 

da sociedade (agentes públicos, parlamentares, juízes, procuradores, advogados, 

empresários, bancários, a mídia) para que demonstrem uma posição mais forte contra a 

corrupção, integrando e conscientizando o resto da sociedade para fortalecer os poderes 

sociais de combate de tais práticas.180 

Deste modo, correlacionar os Direitos Humanos com a corrupção, trazendo as 

suas consequências diretas se faz de extrema importância para o efetivo combate à 

corrupção e o impedimento de que tal patologia continue a degradar as sociedades e os 

seus desenvolvimentos. Acerca disso, Leal e Kaercher se posicionam da mesma maneira: 

Portanto, se deve reafirmar o compromisso de buscar a garantia dos 

Direitos Humanos e de Cidadania, em razão de que a cada dia a sua 
violação aumenta de forma gradual com o reflexo de expansivas 

atividades que se sobrepõem na sociedade, tornando-se, com isso, um 

desafio sua efetivação em escala global, restando claro que essa 

constante violação é o resultado dos momentos vividos atualmente, 
dentre eles, o da expansiva prática corruptiva que gera efeitos 

                                                             
178 LEAL, Rogério Gesta. Dimensões pragmáticas da relação entre corrupção e direitos fundamentais. In: 

GORCZEVSKI, Clóvis (Org.). Direitos humanos e participação política. Porto Alegre: Imprensa Livre, 

2014. P. 23. 
179  O Conselho Internacional de Políticas de Direitos Humanos foi estabelecido em Genebra, no ano de 

1998, para conduzir pesquisas aplicadas sobre problemas enfrentados por organizações que lidavam com 

os Direitos Humanos. 
180 International Council on Human Rights, Transparency International. Corruption and Human Rights: 

making the connection. Disponível em: <http://www.ichrp.org/files/reports/40/131_web.pdf>. Acesso 

em: 21 nov. 2019. 

http://www.ichrp.org/files/reports/40/131_web.pdf
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multifacetados que afetam toda uma sociedade possuidora de Direitos 

Humanos e de Cidadania181. 

Desta forma, pontuamos que a temática do combate à corrupção está na agenda 

internacional e mediante a produção de Tratados e Convenções Internacionais é possível 

o compartilhamento de uma atuação normativa conjunta entre Estados. A adesão 

brasileira com as regulamentações e punições a tais práticas demonstra a resposta interna 

ao problema, sobretudo, o reconhecimento que violam os Direitos Humanos, tão 

perseguidos pelo Estado Democrático de Direito. Logo, trata-se de um estímulo 

internacional que influencia na alternância de previsões legislativas internas e visa sempre 

alcançar o cidadão com a prática da anticorrupção em qualquer setor, seja político, seja 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
181 LEAL, Rogério Gesta; KAERCHER, Jonathan Augustus Kellerman. Os impactos da Corrupção frente 

à violação dos direitos humanos e de cidadania: um debate a ser compreendido. Barbarói, Santa Cruz do 

Sul, Edição Especial n.47, p.271-288, jan./jun. 2016. P. 277. 
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CONCLUSÃO 

Como demonstrado, a corrupção tem uma influência no contexto histórico-social 

do Brasil e o alto índice de corrupção hoje se encontra como desdobramentos da formativa 

brasileira. Isto nos traz como uma herança histórica a forte tolerância à corrupção, criando 

concepções em que a desonestidade se encontra dentro da natureza brasileira. 

Tal histórico nos traz um grande empecilho para o combate à corrupção: de um 

lado temos uma cultura de tolerância a atos corruptos, em que se é normalizado o 

detrimento do público para os interesses privados e de outro lado temos um Estado que 

busca a ruptura com o patrimonialismo, através de atos normativos e uma ascensão da 

penalização. 

Neste ponto se coaduna e estimula o Direito Internacional, que por meio de 

Tratados Internacionais, fortalece o combate à corrupção não só de atividade 

internacionais como também dentro do ordenamento de cada nação, demonstrando a 

preocupação com as consequências maléficas de tais práticas para todos os setores. 

A partir do grande destaque dado ao tema é possível notar a mudança das políticas 

brasileiras acerca da corrupção. Na contemporaneidade, é notada a relação de grande 

prejuízo e violação no tocante à corrupção e os Direitos Humanos e Fundamentais, com 

isso, políticas e instrumentos de prevenção foram criados e utilizados com o fim da 

erradicação da corrupção. 

Apesar dos altos índices de percepção da corrupção e graves escândalos corruptos, 

desde a ratificação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, tem-se visto no 

Brasil esforços para conseguir implementar as diretrizes pela qual se obrigou a cumprir. 

As instituições que trabalham no combate à corrupção como a CGU e a ENCCLA 

trouxeram para o país grandes melhorias à prevenção deste mal, como a criação da Lei 

de Acesso à Informação, o Portal da Transparência, as capacitações de agentes públicos 

e a melhoria de Laboratórios de investigação à corrupção e à lavagem de dinheiro. 

Fato é que as medidas de combate à corrupção possuem respostas em longo prazo, 

mas para a sua efetiva ascensão é necessária uma grande participação da sociedade civil 

e interesse popular, na qual os dados apresentados não conseguiram demonstrar uma 

grande comoção e melhoria. Sendo necessário o aperfeiçoamento das estruturas de adesão 

popular e a conscientização feita através de políticas públicas do Estado para que a 

sociedade fiscalize eficientemente os atos governamentais. 
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Através dos dados apresentados sobre o Brasil acerca do Índice de Percepção da 

Corrupção, se vê o aumento da percepção da corrupção no país, batendo no ano de 2018 

o pior índice desde o ano de 2012. Destaca-se a extrema necessidade de o Brasil aumentar 

os seus esforços no tocante ao combate à corrupção. 

Portanto, visando realmente à erradicação da corrupção faz-se necessário que o 

Estado Brasileiro continue com as políticas e estudos de prevenção à corrupção, dando 

cada vez mais recursos para que as instituições responsáveis pelo combate às práticas 

corruptas se fortaleçam, gerando mais independência para estes entes e os fortalecendo 

no tocante à fiscalização dos três Poderes e do setor privado. Com isso, também se faz 

necessário promover um fortalecimento da repressão aos atos corruptos, melhorando as 

áreas de investigação, devendo, entretanto, seguir corretamente o estabelecido pela 

Constituição da República. 

Desta forma, pontuamos que a temática do combate à corrupção está na agenda 

internacional e mediante a produção de Tratados e Convenções Internacionais é possível 

o compartilhamento de uma atuação normativa conjunta entre Estados. A adesão 

brasileira com as regulamentações e punições a tais práticas demonstra a resposta interna 

ao problema, sobretudo, o reconhecimento que violam os Direitos Humanos, tão 

perseguidos pelo Estado Democrático de Direito. Logo, trata-se de um estímulo 

internacional que influencia na alternância de previsões legislativas internas e visa sempre 

alcançar o cidadão com a prática da anticorrupção em qualquer setor, seja político, seja 

social. No entanto, por se tratar de um problema sistêmico e que envolve o 

comportamento humano, a solução vai além da previsibilidade normativa. 
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