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“Todo governo tem um núcleo principal de pessoas dedicadas aos seus 

projetos pessoais. Em segundo lugar, elas cuidam de seus projetos políticos. 

E quando sobra espaço na agenda, dedicam-se àquilo que o país gostaria que 

elas fizessem”  

(GEORGE KENNAN, 1904-2005, americano, cientista político, diplomata, 

historiador).



RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo compreender o fenômeno da corrupção na esfera pública 
brasileira e suas implicações para a sociedade. Traz diversos conceitos de corrupção, faz 
referência à sua maior incidência na esfera pública, nos três níveis de governo (apesar de sua 
infiltração, também, no setor privado) e atenta para dois temas que se entrelaçam - 
administração pública (como meio de ordenar a vida social) e corrupção (como uma forma de 
negação ao bem-estar coletivo). Através da pesquisa bibliográfica - de cuja análise permite 
demonstrar que o fenômeno perpassa toda a história do País, do descobrimento aos dias atuais 
- verificou-se ser comum aos diversos regimes políticos (ditatoriais e democráticos). Por fim, 
ressalta a importância e a necessidade da participação cidadã no processo, bem como da 
organização da sociedade civil e da mídia, além de destacar a imprescindibilidade da 
autonomia e independência entre os Poderes constituídos para o seu efetivo enfrentamento e 
combate. 

Palavras-chave: administração pública, corrupção, poder. 



ABSTRACT 

This work aims to understand the phenomenon of corruption in the Brazilian public sphere 
and its implications for society. It has brought concepts of corruption, and has referred to its 
highest incidence in the public sphere in the three levels of government (despite its infiltration 
also in the privative sector) and has called attention to two subjects which intertwine – public 
administration (as a means of ordering social life) and corruption (as a form of denial to the 
collective welfare). Through literature search – whose analysis shows that the phenomenon 
contains the entire country history, from discovery to present day – it was found to be 
common several dictatorial and democratic political regimes. Finally, it has emphasized the 
importance and necessity of citizen participation in process, as well as the organization of 
civil society and media, in addition to highlighting the relevance of autonomy and 
independence of Powers set for its effective confrontation and fighting. 

Key-words: public administration, corruption, power. 
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INTRODUÇÃO

Estudar a corrupção no setor público pode significar, para alguns, o levantamento 

pontual de casos de desvio de recurso públicos em benefício próprio ou de terceiro(s) por 

autoridade(s) e/ou servidor(es) público(s). O presente trabalho, todavia, traz uma abordagem 

diferente, com uma visão macro, a fim de obter uma análise crítica a respeito do fenômeno da 

corrupção e seus efeitos para a sociedade. Busca-se, entre outras questões, conhecer sua 

origem mais remota, suas causas mais atuais e suas conseqüências. Para melhor compreensão, 

faz-se necessário valer-se, também, de subsídios na História, dos primórdios aos dias atuais. 

No Brasil, desde seu descobrimento, o primeiro documento revelado pela história 

refere-se à carta de Pero Vaz de Caminha, de 1º. de maio de 1500, ao rei de Portugal Dom 

Manuel, quando, valendo-se da oportunidade de noticiá-lo, intercedeu por seu genro, Jorge de 

Osório. Segundo Arroyo (1963) e Cardoso e Santos (2003), Osório cumpria pena de prisão 

por roubar peças de igreja. Caminha pediu o indulto para que seu genro pudesse deixar 

Portugal e vir para o Brasil. Começou aí o nepotismo. 

São muitos os desvios de conduta tidos como regra em nome da concentração do 

poder e do capital, tais como o sistema de capitanias hereditárias, considerado como a saída 

encontrada pela coroa portuguesa para livrar o Brasil-colônia do interesse de países europeus 

(principalmente Espanha e França), que tinham como estratégia sua povoação. Esse sistema 

foi posto em prática a partir de 10 de março de 1534, como descreve Fazoli (1977): enquanto 

Portugal doava terras brasileiras e títulos à pequena nobreza (a elite da época), em 

contrapartida apenas lhe cabia um percentual do que era explorado e, assim, se livrava dos 

ônus necessários à colonização, realizada, a partir de então, com investimentos particulares 

dos senhores donatários das capitanias, revestindo de legalidade o sistema.   

Importa igualmente lembrar a escravidão de índios nativos e de negros africanos 

em sacrifício de muitos e benefício de poucos, o que significa uma efetiva forma de 

exploração experimentada por mais de três séculos no Brasil, a partir do seu descobrimento. 

Vale ressaltar, de forma diversa à ocorrida nos Estados Unidos, no Brasil, o africano foi usado 

como fonte de consumo e não como ativo de investimento, como lembra Oliveira (2006). 

Mais de quatro séculos se passaram. O mundo evoluiu. Os acontecimentos atuais 

diferem dos de outrora, mas guardam alguma similaridade. As oligarquias de hoje, 

respaldadas pela democracia em formação, fazem lembrar antigas dinastias. Decisões tomadas 

pelos atuais detentores fazem lembrar as mesmas dos tempos dos coronéis. 

Aspecto interessante foi o processo de privatização levado a efeito no governo 
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Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995-2002), o qual sugere analogia com o sistema de 

capitanias experimentado pelo País no início de sua história, por ter-se concretizado com 

financiamento público, respaldado pelo Congresso Nacional, como foi amplamente divulgado 

pela mídia nacional, significando desvio de recursos, que poderiam ser investidos em infra-

estrutura e obras sociais, para a iniciativa privada.  

Consoante Holanda (1973), apud Coutrim et al. (2005), a sociedade brasileira foi 

construída e estruturada com a exploração máxima dos recursos naturais comercializados no 

mercado europeu durante os grandes ciclos econômicos do Brasil colonial e no início do 

período republicano, deixando o Estado de defender seus próprios interesses e os de sua 

população, eis que então controlado pela elite dominante, que escravizava. Além disso, na 

exploração do pau-brasil, o nepotismo se fazia presente: com o casamento de europeu com 

índia, o esposo passava a ser parente de toda a tribo e, a partir daí, os parentes índios eram 

aproveitados no trabalho de extração da madeira. Em que pese a legislação de hoje significar 

avanço (ao coibir o nepotismo), o noticiário cotidiano mostra que o nepotismo continua 

presente nos dias atuais nos três poderes da República. 

Assim, a história do País sempre esteve e está agravada por múltiplos casos de 

corrupção, o que põe em xeque a credibilidade de autoridades e instituições da classe política, 

desacreditada pela opinião pública, especialmente por segmentos da sociedade com maior 

grau de instrução e acesso à informação de qualidade, posto que não ser vítima da corrupção 

constitui um dos direitos primários do cidadão, segundo Trevisan et al. (2006), para quem é 

abominável o raciocínio de ter ela algum fundamento de ordem cultural. 

Para Barboza (2006), a corrupção no Brasil é um fenômeno secular, dela tratando 

documentos históricos e textos literários diversos, com narração de exemplos ocorridos nas 

diversas fases de sua história, em épocas distintas e diferentes formas de organização estatal, 

manifestando-se em regimes ditatoriais e democráticos, atualmente ensejando maior 

apreensão, porquanto ainda mais intensa e complexa. Mundialmente, a corrupção existe desde 

que “o homem se organizou politicamente” (BARBOZA, 2006, p. 89) e o acompanha em todo 

seu percurso. 

Como observa Klitgaard (1994), o fenômeno da corrupção não se limita às nações 

em desenvolvimento e seu predomínio e persistência são desalentadores, eis que políticos e 

formuladores de políticas públicas em todo o mundo não desejam controlá-las, em que pese 

referir-se a um dos problemas prioritários do planeta, em razão da devastação econômica e 

social por ela causada, muitas vezes responsável por economias atrasadas, elites predadoras e 

instabilidade política. 
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Para ele, a corrupção, além de responder por efeito nocivo sobre o desempenho de 

gestores públicos e o desenvolvimento político e econômico, juntamente com os órgãos 

ineficientes da administração pública provocam impacto imediato sobre o crescimento dos 

países do Terceiro Mundo. 

Vale ressaltar, esse estudioso aponta os malefícios do fenômeno em estudo desde 

fases anteriores da história, ao fazer referência aos “primeiros autores que escreveram sobre 

as nações atrasadas e as colônias às vezes ressaltaram a corrupção como sinal de debilidade 

moral, até mesmo de inferioridade, dos nativos” (KLITGAARD, 1994, p. 25).

Presente na mídia nos últimos anos (semanalmente, pela televisão, toma-se 

conhecimento de um novo escândalo), a corrupção passou a ser discutida, com freqüência, 

pela sociedade como um todo, contribuindo para a ampliação do debate público sobre temas 

de relevância nacional e internacional. 

Em que pese dever-se esperar comportamento ético dos titulares dos poderes 

constituídos, observam-se casos de abuso de funções públicas, por violação das normas de 

conduta para fins privados, com danos à sociedade, causando maior impacto nas camadas 

mais pobres.  

Com efeito, o desvio de recursos públicos responde pelas principais causas das 

dificuldades de geração de emprego, da distribuição de renda e das diferenças regionais, 

segundo Kanitz (1999), razão pela qual se busca, por um lado, compreender a corrupção 

enquanto fenômeno que inquieta a sociedade e, por outro, apontar ações transformadoras ou 

alternativas capazes de minimizá-la, embora não seja este o foco do presente trabalho.  

Pesquisar corrupção ainda é um desafio. Até o início dos anos 1990, o assunto não 

era objeto de produção em Ciências Sociais no Brasil, como lembra Bezerra (1994), apesar de 

sua importância social e política. De sorte, a bibliografia de referência disponível ressalta a 

importância de se conscientizar a sociedade para as ocorrências de desvios de verbas públicas, 

em nome do que se torna produtiva a adoção de providências capazes de, por si sós, 

ensejarem postura de enfrentamento e combate à corrupção (uma forma eficaz de combate à 

exclusão social, como será visto mais adiante) e realçar a conveniência e necessidade de se 

promover adequada utilização de recursos públicos. 

Constitui motivo de anseio de segmentos da sociedade brasileira o surgimento de 

idéias capazes de promover enfrentamento e combate à corrupção e seus efeitos, conquanto 

responsável pela carência de verbas para obras públicas, fruto do desvio de comportamento de 

titulares dos poderes constituídos, bem como de ineficiência nos serviços públicos, enquanto a 

corrupção cresce e responde, direta e indiretamente, por sérios danos causados às camadas 
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mais pobres, consoante Kanitz (1999). 

Convém destacar, de acordo com Fleischer (2000), em visita oficial à Alemanha, 

em 14 de abril de 1999, o então presidente Fernando Henrique Cardoso declarou a jornalistas 

estar cansado de tanta impunidade no Brasil. Assim sendo, indaga o autor: o que adiantaria 

uma legislação mais comprometida com a ética se até o Presidente da República, com os 

poderes que lhes são outorgados pela Constituição Federal, ver-se impotente diante de 

irregularidades tais? 

Ainda, para o ex-presidente FHC, apud Graeft (2002), a solução do problema da 

corrupção passa pela radicalização da democracia, via abertura completa e sistemática de 

informações sobre os gastos públicos e da participação da sociedade no acompanhamento e 

controle dos resultados, como forma de se obter controle efetivo e tempestiva 

responsabilização dos culpados.  

No governo Itamar Franco (1992-1994), o então ministro da Fazenda Rubens 

Ricupero, considerado moralista, foi flagrado em inconfidência política ao dizer aos 

jornalistas: “o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde” (OLIVEIRA FILHO, 

2006, p. 28). Nesse contexto, como avançar? 

Ministro de Estado do primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso 

proferido na abertura do IV Fórum Global de Combate à Corrupção, fez referência ao

desvairado processo de concentração da riqueza e da renda, geográfica e social, que 
impulsiona as desigualdades perversas e crescentes não só entre países ricos e países 
pobres, mas entre ricos e pobres dentro de cada país [...]. A corrupção que destrói e 
mina a Democracia, o regime da lei, violenta os direitos fundamentais do ser 
humano, que impede ou retarda o desenvolvimento, facilita e insufla o crime, o 
terrorismo e os flagelos sociais do mundo (WALDIR PIRES, 2005, p. 1). 

Importa destacar, o trabalho tem abrangência não limitada a autores nacionais, 

embora receba maior influência de teóricos brasileiros ou radicados no Brasil, como forma de 

melhor observar as causas que direta ou indiretamente contribuem para o crescente número de 

ocorrências do fenômeno investigado, verificadas no território nacional. 

1.1 Formulação do problema

Vivenciado no Brasil, uma das características tradicionais dos regimes de governo 

é a visível tolerância ao crime e sua impunidade, cada dia mais presente em razão das brechas 

legais da legislação penal pátria no que tange ao exercício de funções públicas, âncoras para 
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disseminação da corrupção, corroborando com o raciocínio de ter ela causas institucionais, 

segundo Carvalho (2004), enquanto o desprezo pela política se acentua na população (em 

decorrência da busca pelo cargo eletivo por pessoas sem compromisso com a coletividade), 

em vez de fazer parte da vida cotidiana, como economia e futebol. 

Para Assis (1984), mesmo sem gosto especial por política, o cidadão deve 

procurar entender e denunciar a quem de direito os desvios observados no seio da 

administração pública brasileira, constitucionalmente responsável pela ordem moral e política 

e contra a subversão e a corrupção, em vez de seu oposto: fonte de desordem jurídica e 

corrupção institucionalizada. 

Convém destacar, o Brasil é um país aonde a corrupção, pública e privada, só vem 

à tona quando atinge cifras astronômicas (milhões de reais), motivo pelo qual assume um dos 

maiores índices de corrupção do mundo. Embora não seja um fenômeno de fácil medição, 

mundialmente, estima-se em, pelo menos, US$ 1,5 trilhão ou 5% do PIB mundial os desvios 

de recursos anuais, o que representa tributação extra sem retorno e corrosão à dignidade 

cidadã, segundo Fleischer (2000). 

Para combatê-la, no Brasil, durante o regime militar e até o final da década de 

1980, apenas atuavam oito auditores para cada grupo de 100.000 habitantes, segundo Kanitz 

(1999).

Vale esclarecer, na vigência daquele regime, a liberdade de imprensa e a auditoria 

não eram prioridades, recursos da Educação eram manipulados, desviados de maneira tal que 

o número de formados em cursos de Economia, no final da década de 1990, era doze vezes o 

de Auditoria, situação inversa à de países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, 

consoante Kanitz (1999), para quem isso é cultural na realidade do Brasil de hoje: os 

estudantes, em maior proporção, procuram os cursos de Medicina, Direito e Engenharia 

(Civil, Elétrica, Mecânica, de Produção, da Computação), enquanto os americanos optam por 

Medicina, Direito e Contabilidade Pública (Auditoria). Nos últimos anos, auditores públicos e 

fiscais tiveram seus salários congelados e seus quadros reduzidos, gerando insatisfação na 

categoria, em detrimento do acompanhamento e controle das contas públicas, o que poderá ter 

contribuído para o relaxamento no controle e, conseqüentemente, para o crescimento da 

corrupção.

De outro passo, intervenções, como as Comissões Parlamentares de Inquérito (e 

seus resultados), e a Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000 (conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal), concebida como instrumento de luta pelo saneamento das 

finanças públicas e contra o uso indevido de recursos públicos,  poderiam concorrer, de forma 



14

mais eficaz, para a solução ou minimização do problema da corrupção brasileira, mas não é 

isso o que se ver. 

Sabe-se, contudo, que, pela legislação atual, os Tribunais só examinam questões 

se estimulados e, dessa forma, podem atestar idoneidade a corruptos e corruptores, eximindo-

os de culpa, sem a realização de investigação mais aprofundada, porquanto verificam apenas 

os aspectos formais das despesas, limitando-se aos enquadramentos contábeis, com resultados 

previsíveis, segundo Kanitz (1999). 

Para Oliveira Filho (2006), na contramão da história, governantes e demais 

autoridades são pouco exigidos pela sociedade, que deixa de participar de forma efetiva, de 

influenciar nas decisões de governo, de fazer cumprir os seus direitos, apesar da garantia 

outorgada pela Constituição Federal, enquanto os políticos profissionais, geralmente, só se 

preocupam com sua ascensão social e com privilégios oligárquicos, e não com o 

desenvolvimento do País ou com o interesse coletivo, deixando de atender as demandas da 

sociedade.  

Para Coutrim et al. (2005), são inúmeras as portas de entrada para o mundo da 

corrupção, enquanto a impunidade vem respaldar sua generalização, associada às divergências 

salariais no serviço público (com servidores detentores de salários, muitas vezes, em 

desproporção com os cargos ocupados), o excesso de burocracia da máquina estatal, a 

intermediação de despachantes, lobistas e aliciadores, com exigências de propinas em troca de 

facilidades (o que vem corroborar com o raciocínio de a corrupção ser cultural no Brasil, para 

alguns estudiosos), a ineficiência do serviço público, a alta carga tributária, a multiplicidade 

de interpretação da legislação vigente, a cultura consumista do brasileiro (independentemente 

do seu poder aquisitivo) e o modismo, enquanto convive-se com “profunda crise de valores, 

princípios e objetivos políticos” (AYDOS, 2006, p.108). 

Falando-se em burocracia, Klitgaard (1994) lembra ter sido ela trazida para o 

Brasil pelos colonizadores, conseqüentemente responsáveis pela corrupção observada hoje no 

País.

Por todo exposto, convive-se com desculpas para freqüentes oportunidades de 

corrupção e favorecimentos ilícitos, colocando-se a sociedade diante de situações 

inquietantes: seriam todos corruptos, a difícil conjuntura pela qual passa o País justificaria a 

corrupção, ou não é corrupto apenas quem não tem oportunidade para tanto? Esses são pontos 

merecedores de reflexão e requer sua discussão pela sociedade. 

A cada dia, a mídia nacional (escrita, falada e televisiva) traz novas notícias de 

corrupção no Brasil. Consoante Coutrim et al (2005), o cidadão questiona o cumprimento do 
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dever tributário, o universitário busca o porquê de horas e horas de estudo e pesquisa, o 

trabalhador descontenta-se com a política salarial ou com a falta dela, o empresário repensa o 

investimento. Enfim, a sociedade faz alguns questionamentos após se realimentar, 

periodicamente, de esperança, por ocasião das campanhas eleitorais (na presunção de que 

tudo vai mudar e é chegada a hora de se combater – efetivamente - a corrupção). 

A atual geração observou e observa a presença dos malefícios da corrupção nos 

últimos regimes de governo no Brasil, ditatoriais e democráticos, presumivelmente com 

incremento a cada ano, sob risco de seus resultados (como falta de recursos para investimento 

e patrimônio público dilapidado) virem a constituir a paisagem do cotidiano e de a população 

chegar a considerá-la cultural e não passível de solução, o que, consoante Oliveira Filho 

(2006), é de todo indesejável, inadmissível e contraproducente. Referido pensamento encontra 

guarida na afirmativa de que “a democracia que temos é a origem e a razão de todas as 

corrupções” (AYDOS, 2006, p. 128). 

Assim sendo, convém levantar alguns pontos para reflexão, como forma de 

contrapor-se ao pensamento conformista do brasileiro, que só guarda consonância com a falta 

de ação de cidadania, razão pela qual convém indagar: quais as bases do fenômeno da 

corrupção no Brasil e suas implicações para a sociedade? Questão como esta é levantada 

visando a ensejar oportunidade de discussão com embasamento acadêmico, em nome do que 

o presente trabalho propõe-se a responder. 

1.2 Objetivos da pesquisa 

1.2.1 Objetivo geral 

Compreender o fenômeno da corrupção na esfera da administração pública 

brasileira e suas implicações para a sociedade. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Identificar as diferentes dimensões conceituais acerca do termo corrupção. 

- Traçar breve retrospectiva histórica de como o fenômeno aconteceu. 

- Identificar causas e suas conseqüências para a sociedade. 

- Caracterizar as ações de enfrentamento e combate à corrupção.  
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1.3 Justificativa 

Somente com o aprofundamento da questão pode-se obter uma análise crítica a 

respeito do fenômeno da corrupção e seus efeitos para a sociedade e, por extensão, seu 

enfrentamento e combate. Debatê-la cientificamente constitui o rumo norte do presente 

trabalho, objetivando atender anseio da sociedade, demonstrado em situações diversas. 

O presente trabalho traz, ainda, subsídios para orientação a futuros 

administradores, públicos ou privados, com relação a valores éticos, morais, políticos e 

sociais, em favor da coletividade. Sua disseminação significa uma forma de despertar a 

sociedade para a necessidade de combate e de enfrentamento ao fenômeno da corrupção, 

conferindo, por si só, maior importância à pesquisa. 

Corrobora esse raciocínio o fato de a Controladoria-Geral da União, por sua 

Secretaria de Prevenção da Corrupção e de Informações Estratégicas, estar desenvolvendo 

iniciativas de fomento de pesquisas e estudos sobre o fenômeno da corrupção, com incentivo 

à criação de núcleos de estudos e ao desenvolvimento de trabalhos acadêmicos sobre a 

matéria, inclusive no nível de pós-graduação, em nome do que formulou, em 2006, consulta à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre eventual interesse em firmar parceria 

para sua consecução. 

O interesse pela pesquisa guarda consonância com a formação cidadã, experiência 

administrativa, assessoramento parlamentar e, principalmente, a condução de processos 

disciplinares por alguns anos, quando em atividade na então Inspetoria Geral e, também, na 

então Divisão de Procedimentos Disciplinares do Banco do Brasil. 

1.4 Metodologia 

Tratando-se de pesquisa bibliográfica, cujo objetivo central é a compreensão do 

fenômeno da corrupção no serviço público e, por conseqüência, suas implicações para a 

sociedade, importa indicar os passos metodológicos do presente trabalho. 

Como forma de conhecer e analisar as contribuições científicas existentes sobre o 

fenômeno da corrupção no serviço público brasileiro, foram seguidos os seguintes passos, de 

acordo com Andrade (2001) e Gil (1991 e 1994): escolha do tema, elaboração do plano de 

trabalho, identificação (da introdução ao desenvolvimento do conteúdo, e suas conseqüentes 

conclusões), localização (base de dados), compilação (reunião sistemática do material 

selecionado), fichamento (visando à ordenação do material estudado, à facilidade de 
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utilização e  à seleção constante dos documentos disponíveis), análise/interpretação e redação. 

Fatores de ordem interna e externa fizeram-se presentes na escolha do tema, 

objetivando considerar tendências, aptidões, qualificação pessoal, disponibilidade de tempo 

(integral), existência de material e possibilidade de consulta, relacionados ao objeto da 

pesquisa.

A elaboração do plano de trabalho observou a formulação do problema e os 

objetivos da pesquisa, presentes em sua estrutura. 

Em sua base de dados, a presente pesquisa recebeu subsídio de 23 livros 

publicados sobre o tema, duas teses de doutorado, duas dissertações, quatorze artigos, seis dos 

quais de autoria de professores universitários, inclusive orientadores e participantes de bancas 

examinadoras, e dados disponíveis na rede mundial de comunicação (internet). 

A análise e interpretação, consistente de crítica do material bibliográfico estudado, 

traduz-se por sua significação histórica, pela influência do texto (apesar de suas alterações), 

autenticidade e proveniência, além do valor intrínseco de seu conteúdo, com relação aos 

objetivos da pesquisa e sua contribuição para o tema. 

A redação, por dever de obediência acadêmica, não poderia se afastar de sua 

condição de dissertação, inerente ao Curso de Mestrado. 

Vale destacar, após leitura de referência, inclusive de autores de outros países, 

tornou-se primordial a seleção do material com vista a subsidiar o arcabouço da pesquisa e 

examinar o seu conteúdo, como forma de abstrair as informações relevantes, capazes de 

responder à questão central do problema da pesquisa. Como forma de embasar a estruturação 

do presente trabalho, o fenômeno foi estudado por categorias de análise (dimensões política, 

econômica, social, ética/moral e “mistas”), as quais serviram de lastro para melhor 

compreensão do tema. 

Assim sendo, a presente investigação faz referência ao conceito de corrupção, 

como forma de estruturá-la, à breve retrospectiva histórica (de períodos anteriores à era cristã, 

ao descobrimento do Brasil, ao sistema de capitanias hereditárias, aos anos Vargas e ao 

regime militar), a fim de contextualizar o fenômeno ao longo do tempo, ao reconhecimento de 

sua maior incidência na esfera pública, apesar do reconhecimento de sua infiltração, também, 

no setor privado – porquanto empresas privadas são vítimas de esquemas fraudulentos, a 

exemplo de instituições financeiras, segundo Gomes (2000) -, às causas (mormente no serviço 

público), essenciais para sua melhor compreensão, às suas conseqüências para a sociedade, 

ensejando apontar seus malefícios, sem prejuízo de destacar o contexto atual (com abordagem 

crítica, embora sem pretensão de rastrear, em profundidade, as origens políticas dos 
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escândalos financeiros) e as ações de enfrentamento e combate à corrupção, além de provocar 

o debate, contemplando os dois temas que se entrelaçam: administração pública (como meio 

de ordenar a vida social) e corrupção.
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2. CONCEPÇÕES ACERCA DO TERMO CORRUPÇÃO 

Com as informações de caráter geral e os elementos abordados na seção 

precedente (formulação do problema, objetivos, justificativa e metodologia), com vistas à 

melhor compreensão do tema importa destacar algumas referências conceituais acerca do 

termo corrupção, a partir de sua etimologia. 

Derivada do latim corruptione, a palavra corrupção significa decomposição, 

devassidão, depravação, suborno, consoante Ferreira (1999); Bueno (1982); Houaiss e Vilar 

(2001).

Embora seja consensual - o funcionário negocia o cargo com terceiro e este o 

desvia do exercício legal de sua função -, ambos ofendem a dignidade e comprometem a 

credibilidade da administração pública, ensejando corrupção, como afirma Oliveira (1991). 

No entanto, o fenômeno nem sempre ocorre desta forma, podendo surgir em situações 

diversas.

Para o mesmo autor, com duas acepções distintas na linguagem do Direito 

brasileiro, a palavra corrupção significa perversão (indução à libertinagem) e suborno 

(pagamento ou promessa de algo indevido para conseguir a realização de ato de ofício) – e 

refere-se a dois crimes autônomos, podendo coexistir e ser conexos, ensejando, de qualquer 

sorte, prejuízo para a sociedade. 

Barboza (2006) adota três concepções distintas sobre o fenômeno, de diferentes 

teóricos, conforme se refira aos deveres dos agentes públicos (transgressão aos deveres 

constitucionais da função pública em troca de vantagens particulares), às relações entre oferta 

e demanda (prática de um agente público que faz do seu dever um negócio cujo lucro objetiva 

maximizar), ou se relacionada diretamente ao interesse público (a ação de um detentor de 

poder, incumbido de determinadas funções, deixa-se levar em troca de vantagens econômicas 

ou não a praticar atos favoráveis a quem provê a recompensa). 

A autora ainda aborda outra classificação, segundo o parâmetro normativo 

atingido com a ação corrupta. Nesse sentido, o primeiro conceito se ajusta ao parâmetro da 

legalidade ou dos deveres do funcionário público e o terceiro ao do interesse coletivo, 

enquanto o segundo estaria fora dessa classificação por não ferir nenhum princípio normativo. 

Em síntese,  

a corrupção pode ser definida como prática desconforme a uma função e ao 
correspondente dever posicional à luz do sistema normativo relevante, prática na 
qual se verifica a utilização da função e do poder que dela deriva em prol de 
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interesses espúrios, assim considerados por não serem os interesses daqueles em 
favor de quem a função foi instituída, sendo que esses interesses espúrios se 
materializam normalmente em vantagens econômicas, podendo ser de outra natureza 
(BARBOZA, 2006, p. 115). 

Melo (2005) observa o fenômeno da corrupção como gerador de problemas que 

comprometem a capacidade administrativa, inclusive em setores importantes da sociedade 

como o econômico, o social e o político. 

Para Abramo (2004), a corrupção não se faz presente apenas na esfera pública 

(corrupção política). Sobressaem, a todo tempo, ações corruptas no ambiente das 

organizações privadas (corrupção empresarial) e no crime organizado, embora seja ela, 

atualmente, considerada inevitável no jogo político e inerente ao monopólio do poder, 

consoante Aydos (2006). 

Para a compreensão do fenômeno da corrupção, definiu-se quatro dimensões: 

política, econômica, social e ética/moral, que orientaram o processo de análise. 

2.1 Dimensão política

Na perspectiva política, a corrupção significa o uso ilegal do poder público e de 

recursos financeiros de organismos governamentais com o objetivo de transferir, de forma 

ilícita, renda pública para determinados indivíduos ou grupo de indivíduos. 

De acordo com o senso comum, a corrupção refere-se a “fenômeno associado ao 

poder, aos políticos e às elites econômicas” (LIRA, 2005, p. 7), é entendida como uma forma 

banal do uso do poder público para fins privados, à margem das leis e regulamentações 

vigentes, pressupõe transferência ilegal de renda, constitui-se de ato criminoso e ilegítimo e 

perpassa a história da humanidade. 

Aydos (2006) refere-se à corrupção política, como uma forma sistêmica de 

emprego de recursos públicos em proveito privado ilícito e escolha do mal como modo de 

vida.

Segundo Barboza (2006), o termo corrupção apareceu em estudos de filosofia e 

política para significar, no primeiro momento, a perversão de um regime. Depois, assumiria o 

significado atual de “uso indevido do poder em troca de vantagens econômicas ou de outro 

tipo” (BARBOZA, 2006, p. 109). 

De acordo com Barboza (2006), o termo corrupção já aparecia nos escritos dos 

filósofos clássicos para explicar a perversão de um regime político, como descreviam Platão 
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(427 a. C. – 347 a. C.) e Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.). Este descrevia a tirania como a 

corrupção da monarquia; a oligarquia, como a corrupção da aristocracia e a democracia, por 

sua vez, a corrupção da república. Já Nicolau Maquiavel (1469-1527), Montesquieu (1689-

1755) e Rousseau (1712-1778) empregaram o termo corrupção como um mal generalizado do 

corpo político, traduzindo-se atualmente em abuso de poder. 

É com essa consciência que a expressão aparece na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, quando os parlamentares franceses reunidos em 

Assembléia Nacional a outorgou: 

considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droites de l’home sont lês 
seules causes des malheurs publics et de La corruption des governements, ont résolu 
d’exposer, das une déclaration solenelle, les droits naturels, insaliénables et sacrés 
de l’home  
tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 
homem são as únicas causas dos males políticos e da corrupção dos Governos, 
resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do 
homem (BARBOZA, 2006, p. 110 – Nota de rodapé 50).  

Antes de destacar o que afirma a Transparência Internacional, convém esclarecer: 

refere-se à organização não-governamental (ONG) fundada em 1993, com sede em Berlim, 

que tem como missão a luta contra a corrupção no planeta.  

Para a Transparência Internacional (199-), corrupção significa destruir a confiança 

nos funcionários, quando se mesclam as funções públicas e privadas lesando seus deveres e 

responsabilidades quando impulsionados a atuar de forma distinta do regulamento do sistema 

para favorecer interesses particulares em troca de recompensa, em que pese terem eles a 

obrigação de se desempenhar com honradez e integridade, alijando-se de toda influência 

corrupta, sem o que suas ações seriam incompatíveis com o serviço público. Nesse contexto, a 

corrupção é um modo particular de exercer influência ilícita, ilegal e ilegítima, traduzindo-se 

em abuso do poder público em benefício particular. 

Para Carraro (2003), “a corrupção é um problema de governo”, já que (ela) se 

refere à ação de burocratas detentores de poder de monopólio sobre a oferta de bens e serviços 

públicos ou a tomada de decisões que afetam a renda de grupos na sociedade civil. 

2.2 Dimensão econômica 

Sá (2005) aponta que a corrupção política decorre dos custos de campanhas 

eleitorais, financiadas pelo poder do capital. Como associa o sucesso das campanhas ao 
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montante investido, o embrião da corrupção seria fecundado no período de campanha 

eleitoral, o que não poderia ser tomado como justificativa. 

Cumpre igualmente ressaltar a contribuição dada por Filgueiras (2005), que se 

refere ao fenômeno como sobreposição dos interesses privados aos interesses públicos, talvez 

o conceito de maior aceitação entre os teóricos do tema. Seu trabalho resulta de investigação 

levada a efeito a partir da política clássica, moderna e contemporânea, perpassando pela 

evolução histórica da sociedade. 

Dreher, Kotsogiannis e McCorriston (2004), abordam detalhes sobre o fenômeno 

da corrupção, porquanto consideram ser ele praticado por dois tipos de agente: o ativo (que 

oferece ou dá dinheiro, o corruptor) e o passivo (o receptor, o corrupto). Conseqüentemente, o 

crime de corrupção refere-se à ação biunívoca: para cada corrupto corresponde, pelo menos, 

um corruptor. Como regra geral (há exceções), os agentes de corrupção passiva estão lotados 

no setor público e os agentes de corrupção ativa, no setor privado. Quanto aos tipos de crimes 

de corrupção, apontam como os mais comuns os de suborno ou propina, nepotismo, extorsão, 

tráfico de influência, utilização de informações governamentais privilegiadas para fins 

pessoais (ou de pessoas amigas ou parentes), obtenção de diferencial de competitividade de 

forma ilegal, compra e venda de sentenças judiciais, recebimento de presentes e serviços de 

alto valor por funcionários públicos etc., além de relacioná-la com outros crimes, tais como 

tráfico de drogas e de mulheres, lavagem de dinheiro e exploração da prostituição.  

Segundo Klitgaard (1994), há corrupção quando se coloca de forma ilícita 

interesses particulares acima das pessoas e ideais a que está comprometido a servir, com 

envolvimento de promessas e/ou ameaças, no interior da organização pública ou fora dela (ou 

seja, corrupção pública ou privada), podendo ser de iniciativa de um servidor público ou 

cliente, ambas significam violação ao dever.  

O autor acima referido expõe seus conceitos a partir de estudos de caso em 

Cingapura, Hong Kong e Filipinas, similares às ocorrências havidas em países em 

desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Para ele, quando um servidor público no desempenho 

de suas funções oficiais como agente trai os interesses da instituição ou órgão em que trabalha 

pratica ato de corrupção, que se torna em modelo econômico quando os benefícios auferidos 

da ilicitude superam seus custos líquidos prováveis. Em outras palavras, o agente é tentado a 

apropriar-se de valores destinados ao Estado caso considere mínima a probabilidade de ser 

descoberta a ilicitude. Com esse raciocínio, o agente leva em conta o quantum desviado e os 

riscos de ser descoberto. 

Para Speck (2000), a corrupção significa desvio dos deveres formais de 
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funcionários públicos em benefício particular, fazendo com que muitos autores a tenha como 

definição legalista capaz de sugerir universalismo não correspondente à realidade, porquanto 

consideram a corrupção um antagonismo entre a ordem legal (digna de prevalecer) e a cultura 

político-administrativa real vigente. 

2.3 Dimensão social 

Em 1845, Chaveau e Hélie, apud Oliveira (1991), tinham o funcionário corrupto 

como traidor não só dos deveres de seu emprego, mas do corpo social, que confiou em sua 

probidade, e da justiça, que não admite causa animadora do ato de ofício distinta dela própria. 

Para Oliveira (1991), o servidor não pode agir sem a fiel observância da boa 

ordem da administração pública e dos legítimos e exclusivos interesses dos administrados, 

pois dele depende o bem-estar social.

O autor reconhece que  

o micróbio da corrupção nasceu com a criatura humana, que o traz dentro de si. [...] 
desde que o mundo é mundo, os homens de bem lutam consigo mesmos para 
extirpar de si o micróbio da corrupção moral e as sociedades organizadas lançam 
mão de todos os meios possíveis para erradicá-lo (OLIVEIRA, 1991, p.2). 

A propósito, a legislação brasileira conta com contra-estímulo à inobservância da 

norma legal, ao estipular pena como medida corretiva.  

2.4 Dimensão ética/moral 

No que concerne à dimensão ética/moral, a corrupção é entendida como o declínio 

moral, o desvio da personalidade do indivíduo que, no exercício do poder, age de forma 

danosa para a sociedade, em proveito próprio, sustentado no “desejo de ditar o 

comportamento do outro, de conquistar meios para tirar vantagem de situações” 

(MOSQUÉRA, 2006, p. 21), gerando frustração e revolta no cidadão. 

Sob o aspecto moral, cumpre lembrar o principal objetivo do homem: atingir a 

perfeição. Nesse particular, não se admite como verdadeira a máxima atribuída a Sócrates 

(470 a. C a 399 a. C.), segundo o qual ninguém é mau senão por ignorância, até porque “a 

integridade não se contenta com o conhecimento; ela exige o concurso da vontade” 

(OLIVEIRA, 1991, p. 163). A grande corrupção requer aprimoramento intelectual, 
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alcançando maior êxito os mais instruídos, que se valem de sofismas, de ardis inteligentes, de 

forma a desculpar-se e a anestesiar a própria consciência moral para justificar a corrupção. 

Nesse contexto, o corrupto repele a moral, faz do enriquecimento sua meta superior e investe 

contra qualquer doutrina ética. 

Para Albuquerque (2006), a palavra corrupção assume dois contextos diferentes: 

um próprio, designando destruição, devastação, e outro analógico, referindo-se à atividade 

humana dotada de carga negativa, relacionada à decadência, degeneração ou envilecimento. 

Traz, também, o conceito de Aristóteles, para quem a corrupção é atributo do mundo 

sublunar. De acordo com a religião cristã, o corpo, por sua condição terrestre, é corruptível. 

No contexto de seu trabalho, o autor considera a ação corrupta um caso de 

violação às regras ou às funções que ocupa quem a pratica. Para ele, a todo ato corrupto 

concorrem um órgão de decisão (o agente detentor de competência para a prática de 

determinado ato), um sistema normativo relevante (o regulamento que aponta para a 

ilegalidade do ato praticado), um dever posicional (exigível do agente em razão de sua 

posição hierárquica no sistema normativo), um benefício indevido (ganho à revelia do sistema 

normativo relevante) a participação de outrem (a ação corrupta requer a participação de 

terceiro que influencia o comportamento do outro através de ofertas proibidas pelo sistema 

normativo ou de ameaça) e a clandestinidade (porque praticado à margem da transparência). 

Feitas essas considerações, aquele pesquisador refere-se à corrupção como 

ato clandestino praticado por duas ou mais pessoas, dentre as quais, pelo menos uma 
revestida de poder decisório, mediante o qual, em flagrante violação ao dever 
posicional, perseguem se vantagens econômicas ou não, sem fundamento no sistema 
normativo relevante (ALBUQUERQUE, 2006, p. 19). 

Convém fazer referência a conceitos sobre o fenômeno em estudo sob várias 

óticas, tais como as defendidas por Fazzio Júnior (2002), para quem a corrupção significa 

“disfunção pública qualificada ou absoluta, porque oriunda de desvio de poder doloso” (p. 

25). Sob a perspectiva ética, considera esse desvio decorrente de direcionamento incorreto dos 

valores pelo agente público que se afasta do interesse social que deveria defender (instituído 

pela Constituição Federal), resultando por se caracterizar ato ilegal, ilícito e criminoso 

(administrativo, civil ou penal), incompatível com o exercício da atividade pública. 

Para quem pesquisou a corrupção e a fraude na prática contábil, no campo 

tecnológico, corrupção “passou a significar tudo o que envolve a desonestidade e a falta de 

caráter” (HOOG; SÁ, 2006, p. 11). 
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2.5 Dimensões “mistas” 

Como forma de evitar viés cultural, Speck (2000) acompanha o raciocínio que 

sugere nova linha de investigação, levando-se em conta o conceito de corrupção pelos atores 

sociais, a partir de sua divisão em três categorias: corrupção preta (quando há coincidência 

entre a lei e a norma social), corrupção cinza (quando há controversa) e corrupção branca 

(quando a lei reprova e os atores sociais a toleram ou sequer questionam). Embora inexista 

dados quantitativos a respeito, segundo o autor, a importância de sua abrangência é 

reconhecida por outros pesquisadores.

Quanto à divergência entre a norma legal e o reconhecimento social (corrupção 

branca), há inclinação para se infringir a lei, sem constrangimento à convicção moral do 

indivíduo.

Segundo Klitgaard (1994), para muitos prepostos da academia a corrupção pode 

desempenhar importante papel nos países em desenvolvimento. Embora não seja o caso de 

afirmar tão somente que o combate à corrupção seja caro a ponto de não compensar, ela pode 

criar benefícios de ordem econômica, política e administrativa. 

Quanto aos benefícios econômicos, vale apontar que a corrupção pode direcionar 

bens e serviços para pessoas que mais os valorizem e os use de forma mais eficaz. Assim 

sendo, essa distribuição de serviços pode ser mais eficiente na acepção econômica. Ainda, por 

vezes, a corrupção pode introduzir elemento de competição evitando-se o monopólio, ao 

mesmo tempo em que a propensão para o investimento e a inovação econômica (como 

geração de emprego, por exemplo) pode ser maior fora do governo. Se o mercado não está 

apto a distribuir bens e serviços, a corrupção pode se insurgir como mercado paralelo.

Com relação aos benefícios políticos, vale lembrar, a corrupção pode favorecer a 

integração de comunidades, regiões, elites e partidos, estabelecendo a harmonia política. 

Referindo-se aos benefícios administrativos, a corrupção pode ser útil à 

organização: pequenos roubos, desfalques, taxas indevidas etc. podem ser toleradas, pois 

controlá-las pode ser mais dispendioso, responsável, por exemplo, por salários mais elevados,

razão pela qual, sob a ótica econômica, “a dose ótima de corrupção não é zero” 

(KLITGAARD, 1994, p. 29). 

Segundo a Transparência Internacional (199-), a corrupção tem tipologias 

distintas, tais como abuso de funções, comissões e favorecimentos ilegais, contribuições 

indevidas e evasão de recursos. O abuso de funções deriva do comportamento não ético de

funcionários que vendem seus poderes e despacham recursos e serviços de acordo com as 
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ofertas recebidas (presentes diversos, pecúnia, viagens nacionais e internacionais etc.). 

As comissões e favores ilegais têm origem na cobrança de percentual sobre 

contratos de governo e recebimento de atenções especiais por parte de interessados em 

contratos governamentais. 

Quando os partidos políticos fazem uso da perspectiva de permanência no poder 

para arrecadar fundos para cobrir despesas de campanhas, por exemplo, põem obstáculo às 

atividades de empresas detentoras de contrato de prestação de serviços junto ao governo e 

passam a exigir contribuições para facilitar a tramitação de processos, dando origem a um 

esquema de contribuições ilegais. 

Ademais, particulares pagam propinas a servidores ou pessoas que detenham 

influência junto ao poder aduaneiro, para alterar, parcial ou totalmente, impostos a pagar, bem 

como para que funcionários alfandegários não fiscalizem exportações e importações, dando 

origem à evasão de recursos públicos. 

Oliveira (1991) também discorre sobre a condição de ser a corrupção (ativa ou 

passiva) um crime autônomo (porque um pode ocorrer sem que o outro necessariamente 

ocorra) e refere-se a duas espécies de corrupção (própria e imprópria). 

Vale destacar que o artigo 317 do Código Penal brasileiro define em seu caput

como corrupção passiva, “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”. 

Por sua vez, a corrupção ativa, referente a crime praticado por particular contra a 

administração pública, está definida nos artigos 333 e 343 do Código Penal como os atos de 

“oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 

omitir ou retardar ato de ofício” e “dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra 

vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, 

negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, tradução ou interpretação, ainda que a oferta 

ou promessa não seja aceita”, respectivamente.

Quanto ao sentido ético, aquele autor faz abordagem à circunstância de se tratar 

de um crime praticado de forma eventual (mais fácil de redimir, arrepender-se) ou habitual 

(quando a prática de ato ilícito é praticamente irresistível e encarada com naturalidade), e 

afasta a hipótese de ser ela considerada qualificada, pelo fato de ser praticada, também, por 

servidores da Justiça. 

Diferente da concussão, a corrupção, embora teoricamente seja assimilada como 

um crime bilateral (considerando-se que não haja corrupto sem corruptor), o Direito brasileiro 
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(tal qual o direito argentino e distinto do italiano) a tem como crime autônomo, ao tratar 

separadamente os crimes de corrupção ativa e os de corrupção passiva. Isso porque o crime de 

corrupção ativa (praticado pelo corruptor – que oferece vantagem) pode se consumir sem a 

aquiescência ou envolvimento do funcionário. De igual passo, a corrupção passiva pode se 

consumir isoladamente com a simples solicitação de vantagem indevida pelo servidor, sem a 

concordância do cidadão que procura a prestação de serviço público. 

Consoante Fazzio Júnior (2000), a corrupção passiva refere-se a crime formal, 

doloso, de consumação antecipada, verificando sua ocorrência quando o agente solicita 

vantagem indevida, não importando a aquiescência ou não do indivíduo a quem é dirigida a 

solicitação. 

Em desacordo com outros pesquisadores, para ele, 

a doutrina e jurisprudência, de modo geral, entendem desnecessária a bilateralidade 
para a tipificação da corrupção passiva. Não é mister, forçosamente, que seja delito 
de mão dupla, muito embora, na prática, isso freqüentemente aconteça. Então, a 
existência de um crime de corrupção passiva não importa, necessariamente, a 
existência de outro, de corrupção ativa (FAZZIO JÚNIOR, 2000, p. 112). 

Segundo a Transparência Internacional (199-), a legislação brasileira, como a 

alemã, ainda faz distinção entre duas espécies de corrupção: a própria e a imprópria. Na 

corrupção própria (também chamada grave ou qualificada), o funcionário indevidamente pede 

ou recebe vantagem para realizar ato irregular; na corrupção imprópria (simples), o 

funcionário indevidamente pede ou recebe vantagem para praticar ato correto. 

É considerado eventual ato ocasional de corrupção sem a motivação de conduta 

para a repetição de ações que possam caracterizar a corrupção como crime. Por outro lado, é 

considerada habitual a praticada rotineiramente. Sob o aspecto moral, a corrupção eventual 

permite ao agente o arrependimento e, conseqüentemente, voltar atrás, enquanto a corrupção 

habitual insensibiliza o indivíduo, eis que passa a ver sua própria conduta com naturalidade.  

Curioso observar, alguns países, como Alemanha, Argentina e Peru, consideram 

forma qualificada de corrupção a praticada por juízes e outros servidores da justiça. Já Brasil 

e Austrália não consideram essa condição à corrupção praticada no Poder Judiciário. Ao 

contrário, no Brasil, há previsão de pena maior para o funcionário responsável por ato de 

corrupção ativa e menor para a corrupção ativa de perito judiciário, independente de seu 

envolvimento em casos com a eventual participação de juízes, conforme descreve Oliveira 

(1991).

Consoante Kanitz (1999), como a corrupção ocorre em larga escala na esfera do 
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poder, torna-se comum o uso de elevadas posições nas diversas instâncias administrativas 

para a realização de atos ilegais contra a sociedade, e isso não acontece apenas por suborno e 

nepotismo: a ação de um político visando a favorecer-se de verbas públicas, ao arrepio da 

legislação, é igualmente corrupção, assim como a obtenção de benefícios via acesso a 

informações privilegiadas, quer em proveito próprio, de familiares ou de terceiros, quer em 

troca de percentual para o governante ou o funcionário público responsável pelo pagamento 

de despesas.

Também são considerados atos de corrupção a extorsão, o tráfico de influência, a 

compra e venda de sentenças judiciais (com casos hoje objeto de investigação explorados pela 

mídia impressa e televisiva), a ação do policial que se apropria de renda do Estado ao aceitar 

suborno em vez da correta aplicação de multa por infração no trânsito e o recebimento de 

presentes ou serviços de alto valor por autoridades e funcionários públicos de altos escalões 

em todos os níveis e esferas de poder. 

Segundo Oliveira (1991), as leis modernas não excluem do conceito de vantagem 

indevida sequer o pequeno presente recebido por funcionário público, não porque deva 

invariavelmente assim ser considerado e sim porque pode, em alguma circunstância, assumir 

tal condição (como no caso de pretender suavizar os escrúpulos do servidor público e se esse 

recebeu com o fim de realizar ato funcional. Seria o caso de verificar se ocorreram atos de má 

fé. No caso de dúvida, deverá a Justiça descartar a intenção dolosa do doador e do 

funcionário.

Como ilustração, vale ter presente Dreher, Kotsogiannis e McCorriston (2004), 

segundo os quais em países do primeiro mundo como os Estados Unidos, presentes de valor 

acima de 200 dólares dados ao Presidente são considerados presentes ao Gabinete 

Presidencial, podendo o Presidente comprá-los se do seu interesse. Evidentemente, o 

normativo não se aplica ao Brasil onde o principal dirigente de uma concessionária de 

serviços públicos paga a fatura do cartão de crédito da autoridade pública que o nomeou, o 

assunto torna-se manchete dos principais jornais do País por um ano, é objeto de divulgação 

internacional, nada mais acontece e o corrupto e ou corruptor continuam investidos nos cargos 

como se nada tivesse acontecido. 

2.6 A abrangência da corrupção 

Para Medeiros (2006), nem todas as formas de erro, ilicitude ou falta se referem à 

corrupção, uma vez que o dever ser é magistral, elaborado por homens imperfeitos e para eles. 
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Não obstante, atores trabalham visando à banalização e à deterioração de condutas ditadas 

pela ordem normativa (ética ou legal), dando espaço e vez à corrupção. 

Se o Estado é percebido como organização política da sociedade jurídica, 

caracterizar-se-ia como espaço ideal para o fenômeno da corrupção, tal como percebido pelo 

senso comum. Todavia, a corrupção não é somente pública (embora seja permanente) e não 

reside exclusivamente no espaço jurídico; permeia qualquer ambiente social, estando a ela 

vulneráveis todas as organizações (públicas e privadas). 

Porquanto se trata de fenômeno discreto e silente, jamais se deve subestimar a 

sagacidade com que possa minar a estrutura estatal, nem “superestimar o poder dos esquemas 

de corrupção, sob pena de a minoria virtuosa ser esmagada pela minoria devassa” 

(MEDEIROS, 2006, p. 58). 

Segundo Medeiros (2006), a corrupção é um mal sem imunidade, inerente à 

natureza humana, decorrente da sociedade, do Direito e do Estado. De suas modalidades, a 

corrupção estatal é a mais difundida no senso comum, mais dano provoca e atenta contra o 

regime democrático, o patrimônio público, a ordem jurídica, o crescimento econômico e 

outros valores sociais igualmente importantes. 

Importa ainda destacar, consoante o autor, em todo o mundo, a corrupção nunca 

foi tão extensa nem teve efeitos tão intensos e devastadores como atualmente, razão pela qual 

se intensificam em todo o planeta iniciativas para o seu efetivo combate ou para impedir seu 

surgimento, exigindo-se governança responsável, bem como enérgica mobilização política e 

social como forma de controlar os detentores do poder, eis que os políticos e os próprios 

partidos são passíveis de corrupção. 

Nesse contexto, Hofmeister (2000), faz referência aos vencimentos de 

parlamentares e à necessidade de financiamento adequado dos partidos, inclusive com a 

participação do Estado, embora considere que a atividade partidária não deva depender 

exclusivamente dele, tornando-se legítima a exigência da população por uma prestação de 

contas transparente das receitas e despesas de cada partido. 

Speck (2000) apresenta os resultados de trabalho realizado por empresas de 

avaliação de risco, as quais têm tomado como base percepções subjetivas, cujos índices de 

avaliação de risco para investimentos têm características comuns por cinco motivos: primeiro, 

identificam a corrupção como risco relevante a ser considerado pelos investidores; segundo, 

referem-se principalmente ao capital estrangeiro, com maior mobilidade nos últimos anos; 

terceiro, as unidades de observação são países e não indivíduos; quarto, os levantamentos 

referem-se a percepções de especialistas sobre o fenômeno e, quinto, referidos índices tentam, 
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comumente, quantificar as informações de forma a criar base para avaliações comparativas. 

Sabe-se, contudo, que uma das iniciativas de maior impacto nesse particular foi a 

integração de informações de diferentes indicadores em um só índice, avaliando-se a 

corrupção em vários países. 

Consoante Speck (2000), para mensurar a corrupção, empresas de avaliação de 

risco elegeram percepções subjetivas de estudiosos. Assim, alguns índices se baseiam em 

informações prestadas por analistas, outros tomam como base entrevistas com jornalistas; 

outros reportam-se a entrevistas com empresários ou gestores de empresas detentores de 

informações privilegiadas. Enfim, o índice utilizado para medir a corrupção nos diversos 

países ainda é subjetivo. 

Para tanto, a iniciativa do projeto partiu da Universidade de Göttingen e foi 

incorporado pela ONG Transparência Internacional, cuja missão é combater a corrupção no 

mundo. O índice em questão, conhecido por índice de Percepções da Corrupção (IPCorr), é 

composto pela integração dos vários indicadores sobre corrupção produzidos por empresas de 

consultoria e se tronou um dos carros-chefe de publicidade daquela Organização, por 

possibilitar medir a corrupção em diversos países. O resultado, ou seja, o IPCorr classifica o 

país com um valor único, em escala de zero (inteiramente corrupto) a dez (plenamente 

íntegro).

Segundo Speck (2000), o Brasil obteve as seguintes notas, de 1995 a 2000: 2,7; 

3,0; 3,6; 4,0; 4,1 e 3,9. Cumpre esclarecer, a escala de notas varia de zero (para indicar país 

absolutamente corrupto) a 10 (como país absolutamente íntegro). 

Vale destacar, ainda, que 

a apreciação sobre o grau de corrupção presente em determinado país poderá levar 
em conta experiências próprias e relatos de terceiros, bem como informações 
extraídas dos meios de comunicação. Dessa forma, os problemas ligados à 
mensuração do grau de corrupção baseada em escândalos na imprensa ou em 
condenações judiciais afetam, de forma difusa, a percepção (SPECK, 2000, p. 28). 

Com efeito, observadores de um ambiente sensibilizado com o problema da 

corrupção dificilmente terão a mesma opinião de outros sediados em países onde o tema ainda 

não esteja incluído em sua agenda política. 

Ainda de acordo com Speck (2000), um dos pontos fortes do IPCorr é, também, 

ter chamado a atenção para o tema da corrupção na agenda política internacional. Sua 

divulgação estimulou o debate sobre o fenômeno da corrupção em todo o mundo. Os 

elementos de sua composição foram úteis para consolidar hipóteses sobre o impacto negativo 
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da corrupção, tanto no crescimento econômico quanto no desenvolvimento social de um país. 

Como resultado, em vários países a corrupção é percebida como um dos mais 

importantes temas na agenda de reformas políticas, se não o mais importante, contrastando 

situação anterior, quando se referia apenas a um fenômeno residual da política, presente em 

todas as sociedades e em todos os tempos, cujo enfrentamento comparar-se-ia a uma contenda 

contra a natureza humana. 

De outro passo, convém que se faça abordagem acerca da concussão, concorrente 

no serviço público: uma modalidade de extorsão que, tal como a corrupção, atinge o decoro 

da administração pública, embora não esteja listado entre os crimes contra o patrimônio 

público. Nesse caso, não existe um corruptor, mas apenas o servidor desonesto, que exige, 

intimida e procura extorquir (sujeito ativo) e o lesado (sujeito passivo), que se ver 

constrangido diante do receio de ser usado contra si o poder público, segundo Oliveira (1991). 

Importa ressaltar que para se caracterizar o crime de concussão há de se considerar se houve 

exigência do funcionário, posto que a simples solicitação caracteriza-se crime de corrupção 

passiva.

Na concussão, o funcionário condiciona a prestação de ato de ofício ou o 

cumprimento do dever à concessão de vantagem pelo cidadão, que poderá aceitar ou não. Por 

vezes o cidadão sente-se ameaçado a ceder com receio de ser prejudicado em sua pretensão 

pela autoridade pública que o atende, independente de ser ela servidor de alto ou baixo 

escalão.

Importa ainda observar que na prática da corrupção estabelece-se um acordo entre 

corruptor e corrompido, enquanto na concussão não há livre acordo, mas o resultado de um 

constrangimento.

2.7 Uma concepção positiva e tolerante da corrupção 

Consoante a Transparência Internacional (199-), são considerados dois efeitos

benéficos da corrupção: por um lado, o acesso não violento aos assuntos governamentais 

quando os canais políticos estão bloqueados e, por outro, a redução de tensões entre o servidor 

público e o poder político.

Não se pode deixar de ponderar, também, os custos para evitar a corrupção 

poderão ser tão altos a ponto de ultrapassar os benefícios auferidos pelo Estado, daí concluir-

se que “o nível ótimo de corrupção não é zero” (KLITGAARD, 1994, p. 41), posto não ser 

econômico o esforço sistemático para o combate à corrupção. Dessa forma, a opção pelo 
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custo mínimo não alcançará o nível zero de corrupção nem os esforços anticorrupção deverão 

ser maximizados, impondo-se buscar o equilíbrio. 

Assim sendo, “a preocupação com a corrupção pode ser cara [...] por desviar a 

atenção e a competência da organização de outros assuntos importantes” (KLITGAARD, 

1994, p. 43). 

Presentes esses conceitos parece dever-se indagar se, por vezes, é compensatório o 

combate à corrupção. O autor entende supérflua a pergunta para o caso dos filipinos, então 

preocupados em recuperar os bilhões subtraídos do país pelo deposto Ferdinando Marcos, por 

exemplo, cujo procedimento acarretou danos sociais expressivos.

Embora não seja a corrupção benéfica, seus efeitos positivos devem ser 

descobertos como forma de não se condenar totalmente um país corrupto, consoante Klitgaard 

(1994).

Aliada à nocividade natural, como instabilidade política e desilusão pública com o 

governo, Klitgaard (1994) considera quatro categorias de efeito da corrupção, que as 

denomina de eficiência, distribuição equitativa, incentivos e políticas. Quanto à eficiência, 

considera que, às vezes, a corrupção possa alocar recursos de forma mais eficiente (de acordo 

com anseio da sociedade, por exemplo). Nesse particular, exemplifica com o caso de pessoas 

fazerem ofertas de suborno por uma permissão de difícil obtenção, quando um sistema de 

licitação, mesmo ilícito, alocaria o bem ou serviço escasso à pessoa cuja disposição e 

capacidade de pagamento fossem ainda maiores, significando ação econômica eficiente.  

Todavia, enquanto 

a corrupção tem custos de eficiência em função do desperdício e da má distribuição 
que em geral a acompanha [...], devido às políticas corruptas na área de compras, os 
governos dos países em desenvolvimento pagam de 20 (vinte) a 100% (cem por 
cento) acima do preço que pagariam na ausência de corrupção (KLITGAARD, 1994, 
p. 56). 

Uma segunda categoria diz respeito à distribuição equitativa de recursos: 

detentores de capital e outros privilegiados beneficiam-se de esquemas inescrupulosos de 

corrupção à custa dos pobres, equivalente a transferir recursos do público em geral para os 

aliados políticos dos governantes. 

A categoria dos incentivos contempla as possibilidades de a corrupção gerar 

incentivos indignos para uma sociedade viciada em ganhos fáceis, onde privilegiados e 

autoridades se esforçam por conseguir monopólios por meio de suborno. Nesse ambiente, 
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servidores públicos empenham-se pela obtenção de posições de controle sobre os gastos 

monopolísticos, esforçando-se em busca de renda improdutiva, enquanto a perspectiva de 

auferir rendas de forma ilícita pode gerar especulações dentro do governo. 

Embora, como foi dito, a corrupção possa, às vezes, beneficiar a sociedade, 

aspectos contrários também decorrem daí: “a corrupção conduz à alienação e a instabilidade 

políticas [...], as promessas de combater a corrupção são politicamente populares; essa reação 

provém do repúdio generalizado às atividades ilícitas do setor público” (KLITGAARD, 1994, 

p. 60). 

Em resumo, na categoria eficiência, são custos da corrupção o desperdício de 

recursos, a criação de males públicos e o desvirtuamento da norma. Quantos aos custos de 

distribuição, a corrupção redistribui recursos para os ricos, controladores e detentores do 

poder (inclusive policial e de monopólio). Relativamente à categoria dos incentivos, a 

corrupção desvia os servidores de suas naturais funções, gera riscos desnecessários e afasta 

investimentos. Com relação à categoria política, procura alienar o povo e cria instabilidade 

para o próprio regime. 

Sendo o pagamento de suborno improdutivo, nada acrescenta aos bens e serviços 

disponíveis para a sociedade. Todavia, se o pagamento de suborno remove ou corrige políticas 

ineficazes, a despeito de sua improdutividade, pode ensejar aumento de eficiência e 

abundância de bens e serviços. Diametralmente oposto, se a corrupção distorce políticas 

públicas eficientes, o resultado é duplamente prejudicial: o pagamento de suborno é 

improdutivo e resulta em política socialmente ineficiente. Enfim, somente quando contorna 

distorções, a corrupção é econômica, política e administrativamente correta. 

Klitgaard (1994) não está isolado em sua defesa. Some-se a ela os entraves 

burocráticos que emperram a máquina estatal e dão asas à corrupção. Com efeito, “onde a 

burocracia complica, a corrupção simplifica; onde ela dificulta, a corrupção facilita; onde ela 

emaranha, a corrupção desembaraça” (OLIVEIRA, 1991, p. 134), tornando-se paradoxal, mas 

verdadeiro, que ela pode se tornar útil, remover obstáculos e encurtar caminhos. 

Fazendo referência à aceitação desse raciocínio por outros estudiosos, vale 

lembrar que “a corrupção também não era olhada como problema, podendo facilitar o 

desenvolvimento econômico – amenizando obstáculos burocráticos” (LEFF, 1964, apud

SPECK, 2000, p. 30) – e “permitir a integração política de sociedades e fortalecer o processo 

distributivo por meio de relações clientelistas” (SCOTT, 1971, apud SPECK, 2000, p. 30).

Entretanto, não se pode deixar de ter sempre em consideração, “à medida que 

aumentam as provas de corrupção nos países em desenvolvimento, parece que seus efeitos 
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danosos ultrapassam amplamente os (ocasionais) benefícios sociais” (KLITGAARD, 1994, p. 

52), posto não haver indício de re-investimento de dinheiro levantado por ato de corrupção e, 

regra geral, o suborno afetar negativamente os esforços de desenvolvimento. Sem dúvida, a 

corrupção, como regra, enseja favorecimento ilícito, distribuição de recursos públicos 

escassos de forma indevida e injusta, além de subtrair receitas governamentais para a 

iniciativa privada e produzir perda de confiança da população no governo porque, geralmente, 

provoca males públicos. 
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3. BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA CORRUPÇÃO 

A corrupção se faz presente no mundo desde a antiguidade. Segundo Oliveira 

(1991), em 74 antes de Cristo, Statius Albinus Oppianicus, acusado de ter encomendado o 

envenenamento de seu enteado, subornou dez jurados para não ser condenado. O célebre 

Cícero atuou no processo como advogado de acusação. 

Caso notório e bíblico, Judas Iscariotes, por trinta moedas de prata, com um beijo, 

traiu Jesus, entregando-o aos soldados inimigos (Mateus 27:3-8). 

Lembrada por Oliveira (1991), a primeira consolidação de leis de que se tem 

conhecimento, promovida por Hamurabi (1728 a. C. a 1686 a. C.), alude a uma consolidação 

de casos concretos (englobando matéria de organização judiciária, processual, direito penal, 

contratos, casamento, família, sucessão, direito rural). Sua referência à corrupção diz respeito 

à venalidade judicial: um juiz, após sentenciar, mandou retirar documento do processo e, 

posteriormente, alterou seu julgamento. O juiz fora destituído do cargo e condenado a pagar 

doze vezes o valor da causa. 

Pela história egípcia, os faraós do Novo Império, instalado por volta de 1550 a. C. 

para fazer justiça, ditavam o direito sob inspiração divina. Embora não se tenha notícia sobre 

obra jurídica, há indícios de que a corrupção era punida. 

Para os hebreus, a primeira redação normativa refere-se ao livro do Êxodo (em 

cujo capítulo XX estão inscritos os dez mandamentos). A pena prevista era ato de vingança, 

conhecida como pena de talião: vida por vida, olho por olho, dente por dente. O sofrimento 

imposto pela pena expiava o crime. No terceiro século a. C., o peculato, a corrupção 

(inclusive de juízes) e o abuso de autoridade eram delitos praticados por funcionários contra a 

administração pública, para os quais eram previstas penas rigorosas, inclusive a de morte. 

Enfim, a corrupção esteve presente em todos os regimes e revoluções e ocorreu 

em todos os tempos e em todos os povos. Quando vitoriosas as revoluções, resultavam 

inicialmente em combater a corrupção, com maior ou menor êxito. Todavia, o micróbio da 

corrupção continuava fazendo efeito e acabava pervertendo, inclusive, alguns reformadores. 

Nos países comunistas, por exemplo, com a abertura implantada por Gorbachev, 

práticas de corrupção na União Soviética vêm à tona: Yuri Churbanov (ex-Vice-Ministro do 

Interior), genro de Leonel Brejnev (então Secretário-Geral do Partido Comunista), foi 

protagonista de escândalo financeiro. Mais tarde, Richard Pipes apud Oliveira (1991) apontou 

como corrupto o Partido Comunista soviético. 

Tendo adotado a afirmativa de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), segundo a qual a 
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corruptibilidade é atributo essencial de tudo que existe no mundo sublunar, Albuquerque 

(2006) refere-se a casos de corrupção tidos famosos, como o de Fídias (490 a.C.-432 a. C), de 

Calvino (1509-1564), de Bacon (1561-1626) e de Mirabeau (1749-1834). Reporta-se, ainda, a 

Dante Alighieri (1265-1321), para quem o inferno estaria reservado aos barateiros, aqueles 

que comercializam com cargos públicos, e para os juízes vendedores de sentença. 

A propósito, pela teoria da abstração e da inteligência ativa, adotada por 

Aristóteles apud Augusto (2008), as virtudes éticas e morais não são racionais, todavia 

implicam um elemento sentimental, afetivo, passional que deve ser norteado pela razão sem 

poder, no entanto, ser resolvido exclusivamente de forma racional. 

A propósito, o autor busca os exemplos acima para concluir que “a corrupção é 

algo que existe sempre, qualquer que seja o sistema político e período histórico de que se 

cogite” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 16). 

Com referência ao Brasil, o levantamento contempla a história desde o seu 

descobrimento, faz menção ao sistema de capitanias hereditárias, à escravidão de negros, aos 

grandes ciclos econômicos do país colonial, ao início do período republicano, com exemplos 

ilustrados por: Holanda (1973), apud Coutrim et al. (2005), alusivos à formação e 

estruturação da sociedade brasileira; Nunes (1997), visando à compreensão da gramática 

política do Brasil, especialmente no que se refira ao clientelismo; Barbosa (1999), alusivos à 

ética do desempenho nas sociedades modernas; Carvalho (2004), acerca do poder dos 

coronéis em troca de apoio político. 

Segundo Barboza (2006), as raízes da corrupção brasileira são encontradas no 

processo de colonização e, posteriormente, nos primórdios da vida sociopolítica brasileira (no 

patrimonialismo, no clientelismo e no coronelismo). Os primeiros que aqui chegaram não 

tinham compromisso moral, político ou religioso, apenas a vontade de tirar proveito da 

situação, aproveitando-se das riquezas naturais do novo território. 

Como Portugal na época do descobrimento contava com apenas um milhão e meio 

de habitantes, enfrentou dificuldades para povoar a terra descoberta e para aqui mandou 

encarcerados e degredados. Também vieram os falidos, os marginalizados e quantos mais sem 

perspectiva naquele país. Quem chegava procurava explorar o possível, enriquecer e proteger-

se. Por outro lado, o governo português, interessado em manter esse quadro e temendo a 

formação de uma elite intelectual que viesse a questionar o seu domínio, impedia a criação de 

faculdades (um desserviço e desestímulo à educação). 

Conseqüentemente, esse processo colonizador deixou marcas na sociedade 

brasileira, propício a todo tipo de delitos. Quanto à conduta de autoridades, fraudes e desvios 



37

eram freqüentes, como retratados pelos célebres Sermões do Padre Antônio Vieira, e do verso 

Boca do Inferno, do poeta Gregório de Matos, documentando a falta de probidade dos 

nomeados para comandar exércitos e legiões ou assumir os governos de província, sem 

qualquer compromisso com a construção de uma base ética ou moral. 

 Ainda de acordo com Barboza (2006), o primeiro sistema político do Brasil 

colônia foi de dominação - o de capitanias hereditárias -, que se traduzia na privatização do 

patrimônio do reino. Contudo, esse sistema não funcionou a contento e em 1548 foi instalado 

um governo central, significando que a sociedade brasileira se desenvolveu de forma 

descentralizada quanto à exploração e à busca de riquezas e centralizada quanto à observância 

de normas oriundas de Portugal, permitindo excessiva e predatória arrecadação de impostos 

por funcionários aristocratas, que, além disso, apenas fiscalizavam a classe produtiva e 

consumia, fazendo do seu posto de trabalho (uma função pública) propriedade pessoal 

(privada). 

Patrimonialismo e clientelismo andavam juntos (já que a riqueza não era 

distribuída de forma equitativa, mas em troca da prestação de favores e apoio político), 

constituíram um sistema sociopolítico viciado e subsistiram além da Independência e do 

processo de modernização institucional ocorrido em seguida e perpassaram os séculos XIX e 

XX, sendo o Estado gerido como propriedade privada. 

No século XIX foi criada a Guarda Nacional, um conjunto de companhias civis 

com conformação militar hierarquizada e subordinada ao Ministério da Justiça, fazendo surgir 

os coronéis (membros de oligarquias locais que centralizavam a indicação de influentes 

postos da estrutura política – juízes, delegados, professores), fomentando a prática da 

corrupção.

De acordo com Carvalho (2004), o coronelismo (poder dos coronéis, possuidores 

de propriedades agrícolas) imperava no século XIX: em troca do apoio político prestado, os 

coronéis tinham os trabalhadores como súditos e não como cidadãos. As normas da época 

eram ditadas por eles, a quem cabia a indicação dos juízes, delegados de polícia, coletores de 

impostos, agentes de correio e professoras primárias, tal como o modelo atual “quem indica”. 

A concentração de poder então conseqüente, conclui o autor, resultava (e ainda resulta) em 

benefício da elite dominante. 

Olhando a história recente, há de se reconhecer avanços, até porque o País já 

passou por períodos de conturbação política, tal como o primeiro período ditatorial (de 1930 a 

1934), quando o governo foi exercido pelo Presidente de uma simulada revolução que 

procrastinou sua constitucionalidade e só uma nova revolução foi capaz de devolver a 
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representatividade ao Poder Legislativo, quando as eleições passaram à responsabilidade da 

Justiça Eleitoral, passo inicial para a solução das então freqüentes falsificações do processo 

eletivo, consoante Oliveira (1991). 

Desde o advento do programa de distribuição de merenda escolar, implantado por 

Getúlio Vargas em 1954 há desvio de recursos e corrupção, conforme relatório de auditoria 

levada a efeito em 67 secretarias estaduais e municipais de educação, consoante Medeiros 

(2006), para quem é comum ouvir que o País gasta mal, posto que, do recolhimento à 

distribuição, recursos se perdem em burocracia, desvio ou corrupção, em benefício das 

camadas mais ricas e prejuízo da assistência aos mais pobres. 

Avanço também porque após o regime militar implantado a partir de 1964, 

quando se fizeram ouvir os clamores contra a corrupção que bradava desde o ano anterior 

(1963). Presume-se hoje que ela não era tão grande quanto se apregoava (ao menos em 

comparação com o que se percebe nos dias atuais), mas provocou reação que culminou com a 

destituição do Governo João Goulart, então sob a acusação de levar o País ao caos. 

Como no período de crescimento observado no Governo Juscelino Kubistchek de 

Oliveira (JK) não se fez acompanhar de correspondente atualização do sistema bancário e 

financeiro nacional – sequer havia separação das contas monetárias (emissão de moeda e de 

crédito) das contas do Tesouro (orçamento fiscal), no setor privado o aceso a financiamento 

reduziu-se a empréstimos de curto prazo pelo sistema bancário comercial, enquanto o então 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou instituições financeiras internacionais 

como o Banco Mundial voltavam-se para o financiamento da infra-estrutura econômica. Em 

outras palavras, o lucro das empresas autofinanciava o setor produtivo, ou o setor privado 

buscava o crédito comercial de curto prazo, e o setor público apoiava-se na inflação. Nesse 

período o problema crucial brasileiro foi o endividamento externo e pouco se fala em 

corrupção.

No início do chamado regime de exceção (militar), foi criado um subsistema 

financeiro em torno do Banco Nacional de Habitação (BNH, hoje extinto), com recursos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tornando-se possível o financiamento a 

longo prazo para aquisição de moradias, uma forma de evitar a migração da classe média para 

o comunismo, mas fomentou a corrupção, tornando tênue e difusa a relação entre sociedade e 

administração pública, com o poder público restrito aos quartéis. 

Como no regime militar, a corrupção volta a se instalar e com ela surgem 

escândalos administrativos, financeiros e políticos de toda ordem, tal como o Ato Institucional 

de 13 de dezembro de 1968, fechando o Congresso Nacional. Outro exemplo histórico data de 
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17 de outubro do mesmo ano: com Emenda Constitucional, surgem os parlamentares 

(senadores), prefeitos e governadores biônicos, impostos pelo Presidente da República, 

dificultando, dessa forma, a redemocratização do País e, conseqüentemente, o embate à 

corrupção.

Apenas para referir-se a alguns escândalos financeiros ocorridos na administração 

pública brasileira durante aquele regime autoritário, Assis (1984) lembra os conhecidos casos 

Capemi, Coroa-Brastel, Baumgarten e Delfin. Como a maioria deles eclodiu de forma quase 

simultânea, constituiu, por si só, especial desafio ao processo de abertura política. Com efeito, 

no período, restou arranhada a credibilidade dos meios de comunicação e, ainda em nível 

mais baixo, o Congresso Nacional, mesmo anterior à frustração nacional pela rejeição da 

Emenda Dante de Oliveira à Constituição Federal pela volta das eleições diretas.  “É possível 

que a falta de credibilidade decorra do excesso de informações, com exploração indevida de 

privacidade e em detrimento desse direito individual” (ASSIS, p. 14), como se pretendeu 

ficasse assim incutido na população brasileira. Todavia, essa falta de credibilidade certamente 

é conseqüência de situação diametralmente oposta. 

Essa crise, que se arrastou durante os anos 1970 e 1980, reflete a desagregação 

das instituições econômicas e o Estado desprovido de recursos e instrumentos para atuar sobre 

suas causas, enquanto falta ao Governo vontade política para reagir a seus efeitos negativos. 

Enquanto a especulação financeira tem prevalência sobre a ética do trabalho e do 

investimento produtivo, na administração pública os recursos operacionais do Estado 

priorizam os interesses individuais, resultado de tráfico de influência e proteção. 

Os escândalos financeiros retro mencionados foram produtos do duplo fracasso 

das instituições - Estado e economia -, respaldado pelo Ato Institucional-5 (AI-5), resultando 

em corrupção no aparelho estatal, autoritarismo político e censura aos meios de comunicação. 

Somente com a progressiva liberação da imprensa, o resultado de pressão da 

sociedade, as concessões feitas durante o Governo Ernesto Geisel (1974-1979), a revogação 

do AI-5 e a recuperação de algumas prerrogativas pelo Congresso Nacional e pela 

Magistratura, escândalos financeiros foram aos poucos trazidos a conhecimento público, 

abrindo o debate e, conseqüentemente, foram objeto de investigação pelos Poderes 

Legislativo e Judiciário. 

Com a volta do País a um regime legítimo, em 1985, a representatividade dos 

órgãos legislativos voltou à autenticidade (embora não em sua plenitude), mas os índices de 

corrupção nos dias atuais só crescem. 

Para Speck (2000), na última década do século passado, entre vários escândalos, o 
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debate sobre o fenômeno da corrupção aumentou e ganhou densidade a partir da interpretação 

superficial de ocorrências mais recentes à avaliação mais aprofundada de falhas isoladas e 

estruturais que possibilitam esquemas inidôneos, enquanto jornalistas, acadêmicos e outros 

atores políticos buscam apontar suas causas institucionais bem como raízes históricas e 

culturais, chamam a atenção para os custos e as conseqüências sociais e sugerem reformas que 

poderão diminuir sua incidência. 

Persistindo a corrupção em todo o planeta, de forma endêmica, presume-se que 

continuará presente enquanto o homem existir, razão pela qual torna-se imprescindível 

apontar suas causas, de modo a compreender o fenômeno em seu nascedouro e, 

principalmente investigar se o mesmo está associado à ideologia política do brasileiro. 
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4. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À CORRUPÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

São múltiplas as causas de corrupção, no Brasil e no mundo, ao longo da história 

e nos dias atuais, tornando-se consenso sua origem silenciosa, obscura, por vezes 

imperceptível. 

Cada autor discorre de forma distinta uma(s) ou outra(s) circunstância(s) que 

facilita(m) ou permite(m) a prática contínua de ato doloso por funcionário público no 

exercício da função, contrário ao interesse da sociedade que deveria defender. 

Consoante a Transparência Internacional (199-), é necessário que os funcionários 

públicos e cidadãos latino-americanos conheçam as causas, os impactos e as dimensões da 

corrupção. Segundo ela, as causas podem ser formais, culturais e materiais. As causas 

formais, tidas como muito presentes nos países latino-americanos, a exemplo do Brasil, 

referem-se à falta de delimitação entre o público e o privado, à existência de ordenamento 

jurídico inadequado e à inoperância prática das instituições financeiras. 

As causas culturais referem-se à cultura política do País ou ao conjunto de 

atitudes, normas e crenças compartilhadas pelos cidadãos que têm como objeto o fenômeno 

político da corrupção. 

As causas materiais relacionam-se às situações concretas que dão lugar a práticas 

corruptas (significando 30% dos custos governamentais decorrentes dos processos de licitação 

ou contratações públicas) e referem-se às brechas existentes entre a ordem jurídica e a ordem 

social vigente, quais sejam: necessidades reais de controle público versus condições formais 

do exercício do poder (nesse ambiente, configura-se o conflito entre o aparato policial e o 

sistema de garantia jurídica); dinâmica do mercado versus intervenção pública (quando 

funcionários responsáveis pela tributação exigem dinheiro para reduzir impostos devidos); 

poder social efetivo (capital) versus acesso formal à influência política (nesse caso, por 

exemplo, os sindicatos patronais oferecem suborno a membros do Congresso para que 

aprovem leis de seu interesse); recursos da administração pública versus dinâmica social 

(nessa situação, o funcionário público recebe propina de determinada organização para 

orientar recursos especiais que lhe beneficie com exclusividade) e impunidade versus

responsabilidade formal dos detentores de funções públicas (ocasionado pelo deficiente 

sistema de controle público).  

Embora rejeite a idéia de que a política seja má por definição, para Albuquerque 

2006), a prática corrupta constitui um poço de vícios e atentados à justiça e à moral. Todavia, 

embora seja um mal que se perpetua através dos séculos, a corrupção política nem sempre se 
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materializa com os mesmos efeitos ou com o mesmo sentido nas diversas fases da história ou 

nos diversos regimes políticos. 

Nos regimes ditatoriais, o suborno, a ameaça e a extorsão são vistos como trunfos 

de sua atividade política, como facilitador de uma vigilância mais sistemática e, por outro 

lado, como redutor dos direitos de liberdade. Diametralmente oposto, no Estado de Direito, 

onde há menos vigilância e mais liberdade, os efeitos da corrupção são de tal forma 

expressivos que não traz à mostra a fragilidade das instituições, posto que o princípio da 

legalidade em si não assegura a transparência do sistema democrático.  Não obstante isso, 

“não se pense, porém, que a democracia não esteja para a corrupção, assim como a causa 

esteja para o efeito” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 21), até porque a corrupção na política não 

seria motivo suficiente para pôr em xeque a democracia. 

4.1 Condições internas 

Segundo Oliveira (1991), na esteira dos fatores concorrentes à prática do 

fenômeno em estudo surgem a impunidade e as deficiências do Poder Judiciário, a degradação 

do trabalho, a excessiva burocracia estatal, a especulação financeira, o cerceamento da 

imprensa (com limitada liberdade de denunciar elementos-chave do poder), a evasão de 

divisas, a figura do intermediário, os privilégios, o consumismo desenfreado e, por 

conseqüência, o endividamento e a agiotagem. 

De acordo com Albuquerque (2006), as causas da corrupção política num regime 

democrático são: educação (porquanto o jovem é educado num ambiente de competitividade 

desmedida, de insaciável sede de lucro, de apego material, enquanto à geração política, 

também oriunda desse ambiente, é dada oportunidade de comercializar com o bem comum em 

proveito próprio); discricionariedade administrativa (enquanto a evolução do direito público 

facilita o desenvolvimento da corrupção, o funcionamento das instituições democráticas, 

seguido a um regime centralizador, não se fez acompanhar de mecanismos de controle 

eficiente nem se estruturou necessariamente para emprestar formação moral ao agente 

público); globalização das decisões (quando política e economia andam de mãos dadas e a 

guerra capitalista requer poder e conquista de mercados, empresários permanentemente 

buscam a obtenção de vantagens através de instrumentos jurídicos conseguidos de políticos 

que lhes são servientes) e insuficiência de controle (ante a dificuldade de se controlar os atos 

que materializam as políticas públicas, as democracias se tornam mais vulneráveis à 

corrupção que os Estados totalitários, o que seria possível na vigência, de fato, de equilíbrio 
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entre os poderes. Todavia, esse equilíbrio não existe: é dado ao Poder Executivo intervir na 

economia e pouco se faz para aperfeiçoar os mecanismos de controle das administrações 

públicas).

Consoante Albuquerque (2006), quando o Poder Executivo controla o Congresso 

Nacional, na prática ver-se pouco progresso no enfrentamento à corrupção e as CPI pouco 

representam como armas políticas para tanto. Não pelos mesmos motivos, o trabalho dos 

Tribunais de Conta carece de conseqüências práticas e o controle jurisdicional fica a desejar, 

apesar da outorga constitucional que lhe dá a condição de portador de decisão final sobre os 

atos da administração pública.

Para Medeiros (2006), dentre as causas mais comuns, principalmente na 

corrupção política, destaca a falta de transparência nos serviços públicos e a concentração 

excessiva de poder, podendo apontar, também, o financiamento de campanhas e a competição 

desregrada dos agentes econômicos no mercado. Todavia, de acordo com o enfoque dado, 

acrescentaria, dentre outras, a ética normativa, o nível de desigualdade social, o autoritarismo, 

os padrões culturais e éticos, as injustiças sociais, a deficiência dos mecanismos de controle e 

a impunidade. 

Quanto ao aspecto moral, segundo Oliveira (1991), a corrupção generalizada 

acaba por corroer a sensibilidade do cidadão, acarretando dois riscos: o de ser encarada com 

naturalidade e o de tornar insensíveis os corruptos. Num ambiente de crise, o cidadão e 

segmentos da sociedade a suportam, podendo tolerar e licenciar mudança no comportamento 

das pessoas com concomitante mudança de valores. A propósito, 

nos últimos três séculos, a revolução industrial, o progresso científico, a 
democratização dos povos, o fim do colonialismo, a maior proteção das minorias, as 
reformas educacionais e várias outras causas contribuíram para o aparecimento de 
normas deontológicas que adaptaram a ética às novas circunstâncias e ao moderno 
modo de vida (Oliveira, 1991, p. 174-175). 

Paralela à crise moral juntam-se vários fatores que contribuem para o surgimento 

da sociedade de consumo, tornando-se desafiador para um homem de bem nela viver e reagir 

ao relaxamento das normas de conduta.  

De acordo com Oliveira (1991), referidos fatores são: o aparecimento das massas 

(o homem perde sua personalidade e passa a ser objeto, já não cultiva idéias, perde seu ideal e 

relaxa a ética e a moral), o crescimento urbano desordenado (formando-se grandes 

aglomerações sem as condições essenciais de decência e dignidade), o enfraquecimento das 

relações afetivas (trazendo o isolamento do homem, transformando-os em meros produtores e 
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consumidores de relacionamento meramente utilitário, fazendo imperar a lei da vantagem a 

qualquer preço), a opressão da propaganda (como forma de obtenção de lucros sucessivos e 

crescentes, torna-se necessário que se aumente a produção e a venda vesus elevação da 

demanda), o aviltamento do amor (o sexo como utensílio de propaganda e mero prazer), o 

aumento da fraude e da agressividade (num mundo essencialmente concorrencial, a 

competição não respeita limites éticos) e o empobrecimento espiritual (enquanto a sociedade 

de consumo importa-se mais com o ter e menos com o ser, os instrumentos de produção e o 

objeto produzido são prioritários, o operário é relegado a nível inferior, impedido de se 

desenvolver e crescer espiritualmente. O mesmo ocorre com o empresário que, regra geral - 

há exceções -, é obstinado pela ânsia da produção e do lucro, relaxa a qualidade dos produtos 

no afã de acumular capital e bens). 

Como célula da sociedade, o consumidor, por sua vez dominado pelo desejo de 

consumir, é potencialmente corruptível. Pronto para corromper e ser corrompido, não tem 

quaisquer constrangimentos ou preocupação ética, contando que lhe traga maior patrimônio, a 

custa de quem quer que seja. 

Para a Transparência Internacional (199-), muitas causas da corrupção nos países 

industrializados e em vias de desenvolvimento devem ser buscadas nos erros institucionais da 

administração pública, embora seja evidente que nos países em desenvolvimento a corrupção 

esteja mais difundida, em comparação com os desenvolvidos. 

Consoante Kanitz (1999), até o último decênio do século findo, o Brasil era um 

país aonde a corrupção só vinha à tona quando atingia cifras astronômicas (milhões de reais, 

revelando a dimensão do malefício causado à sociedade), e, muitas vezes, quando algum 

descontente resolvia torná-la pública, por se sentir lesado e não por uma ação de cidadania ou 

resultado de um processo investigativo. 

Para Kanitz (1999), enquanto o capitalismo remunera quem trabalha, não estimula 

quem impede de ganhar com o desvio de recursos públicos, em nome do que intervenções 

como as Comissões Parlamentares de Inquérito instaladas em diversas instâncias do poder (a 

exemplo do Congresso Nacional, das Assembléias Estaduais e das Câmaras Municipais) não 

resolvem o problema da corrupção brasileira e costumam absolver os envolvidos (raros são os 

casos de condenação), conferindo ao Brasil não o título de um país corrupto, mas o de um país 

pouco recorrente à auditoria.

Segundo Ferraz (2005), a transferência de responsabilidade pela provisão de bens 

e serviços públicos outorgada aos municípios pela Constituição Federal de 1988 – com a 

descentralização da saúde e da educação, por exemplo - pode ter ensejado melhoria na 
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alocação de gastos públicos, mas aumentou o volume de recursos apropriados ilegalmente por 

políticos locais, posto que “os mecanismos de controle vão se enfraquecendo à medida que os 

processos se operam em nível municipal” (GRAEFT, 2002, p. 82). 

Buscando outros subsídios para o entendimento de causas de corrupção, importa 

trazer a afirmação de Aydos (2006), para quem a corrupção tem-se generalizado de forma tal 

que “pessoas e corporações têm sido genericamente incentivadas à aspiração do sucesso pelos 

caminhos transversos de uma moral de ocasião e do recurso gracioso à liberdade do Estado” 

(AYDOS, 2006, p. 35), ensejando vantagens a qualquer custo, e faz referência ao tipo de 

administração pública do “rouba, mas faz”, ao arrepio da legislação. 

Para Furtado (2004), tendo o Brasil adotado, há alguns anos, por força da 

Constituição Federal de 1988, a descentralização da prestação de serviços públicos essenciais, 

como educação e saúde, verbas para tanto são transferidas pela União aos municípios, com a 

posterior prestação de contas feitas de baixo para cima. Como a arrecadação direta no âmbito 

municipal pouco representa no orçamento (sendo, muitas vezes, nula nos pequenos 

municípios), torna-se reduzida a cobrança da comunidade local pela regular aplicação dos 

recursos públicos, segundo Mosquéra (2006), permitindo que parte da corrupção seja 

produzida concomitante à aplicação local das regras nacionais. 

Para a Transparência Internacional (199-), isso se contrapõe ao princípio número 

um da administração pública, que requer eficiência e atenção aos legítimos interesses da 

coletividade, cabendo aos servidores o exercício pleno de suas funções de forma justa e 

eqüitativa, enquanto a regra básica do direito administrativo (responsável por seu regular 

funcionamento, pelas relações do Estado com seus funcionários e pelo processo de tomada de 

decisões mediante as causas concretas do serviço público) determina aos gestores públicos 

operar em conformidade com os limites da Constituição. 

Diante de cenário tal e enquanto “convive-se com uma corrupção cada vez mais 

ousada” (GRAEFT, 2002, p. 85), Oliveira (1991) considera imperioso que a lei ameace os 

infratores da administração pública. Para tanto, faz-se necessário desestimular os motivados 

para cometer crimes, mediante a previsibilidade de lhes infligir pena. Quando falha a 

prevenção e é praticado o crime, necessária se faz a sistemática aplicação da pena, de cunho 

eminentemente retributivo e como conseqüência de seu objetivo preventivo. 

Segundo Klitgaard (1994), as causas de corrupção, por ele consideradas tão 

antigas quanto o próprio governo, referem-se, dentre outras, a consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas, a atividades extraconjugais, a perdas em especulação e jogos de azar, à vaidade 

(como vontade de viver luxuosamente na elite dominante), à desorganização administrativa, à 
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frustração no emprego, a enriquecimento ilícito etc., constituindo preocupação reduzi-la, 

quando impossível eliminá-la. 

Enquanto

a corrupção prospera na desorganização, na ausência de relacionamento estável entre 
grupos e de padrões reconhecidos de autoridade [...] as penalidades por corrupção 
deveriam ser uma função positiva do tamanho do suborno para o funcionário e do 
tamanho do lucro obtido com o suborno para o cliente corrupto (KLITGAARD, 
1994, p. 93). 

Com esse raciocínio, as penalidades não devem ser as mesmas para o mesmo tipo 

de ilicitude, mas variar de acordo com os valores envolvidos, embora reconheça que as penas 

imputadas a autoridades corruptas sejam, geralmente, a perda do emprego. Já as condenações 

à prisão para esse tipo de crime, quando ocorrem, são freqüentemente pequenas. 

4.1.1 O processo de licitação pública 

Como todo organismo governamental realiza licitações (um processo de 

contratação pública), políticos e funcionários públicos participam diretamente desse processo, 

enquanto setores econômicos dependem diretamente do fornecimento de bens e serviços ao 

governo. Dessa forma, uma licitação coloca de um lado da mesa políticos e servidores 

públicos e, do outro, fornecedores que disputam entre si o direito de prover o bem ou o 

serviço pretendido.

O modo como se dá a interação sujeita a escrutínio público é fator determinante 

para maior ou menor vulnerabilidade da sociedade e da prática de corrupção neste terreno. 

 Compradores e vendedores freqüentemente entram em conflito. Impedir a 

possibilidade de estabelecimento de conflito é papel da legislação para licitação pública. A 

propósito, observando a história recente do País, a impugnação do ex-presidente Fernando 

Collor de Mello fez com que o Congresso aprovasse a lei de licitações (Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993). 

Como os administradores públicos estão sujeitos à legislação específica, não têm a 

mesma liberdade dos fornecedores, enquanto a probabilidade de corrupção aumenta na 

medida em que seja menor a transparência do processo de licitação. Mesmo assim, a iniciativa 

corrupta pode partir de qualquer lado da mesa, sendo ledo engano imaginar que a iniciativa de 

moralizar o processo tenha origem em mecanismos de convencimento moral dos 

fornecedores, razão pela qual aquela ONG defende o fortalecimento do sistema legislativo, 
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com leis mais rigorosas contra a corrupção. 

Para a Transparência Internacional (199-), o estabelecimento de prioridade 

governamental deve ser transparente (acessível a fornecedores e à sociedade) e sujeito à 

discussão pública. A sociedade tem o direito de saber por que o investimento tal é realizado, 

em detrimento de outro(s). Muitos atos de corrupção derivam da decisão do funcionário em 

contratar uma obra ou serviço não prioritário, devido a recebimento de propina ou comissão. 

Maior corrupção ocorre após o processo de licitação, na fase de execução do 

contrato ou da entrega do produto ou serviço, porque o funcionário público pode omitir 

procedimentos para exigir o cumprimento de normas regulamentares em matéria de qualidade 

ou outras especificações técnicas, bem como desviar bens recebidos para uso privado ou para 

nova venda ou exigir a prestação de outros serviços ou vantagens (viagens, matrículas, bens 

ou outras regalias). 

De igual passo, os fornecedores podem substituir os produtos oferecidos 

originalmente por outros de qualidade inferior, falsificar certificados de qualidade, 

superfaturar, pagar subornos a supervisores e interventores para que se abstenham de exigir o 

cabal cumprimento do contrato. 

Só se pode manter um processo de licitação competitivo e transparente 

guardando-se o sigilo sobre as ofertas até sua abertura. Contudo, uma forma silente de 

manipular o resultado é um comprador violar a confidencialidade e informar a um provedor 

predeterminado, que, por sua vez, apresente oferta de menor preço.  

Ainda em conformidade com a Transparência Internacional (199-), é muito 

comum a corrupção de funcionários públicos por participantes do processo de licitação, 

mediante suborno, presentes de valor, ações, viagens etc., fazendo ocorrer, conseqüentemente, 

demissão de servidores públicos e seu ingresso imediato em empresas vencedoras de 

concorrência pública. 

4.1.2 O financiamento de campanhas eleitorais 

Como lembram Dreher, Kotsogiannis e McCorriston (2004), obter ajuda 

financeira de empresários para campanha eleitoral constitui ato criminoso em vários países 

desenvolvidos, onde os valores gastos em campanhas têm origem em fundos públicos, de 

forma tal que grupos políticos não façam uso de suas riquezas para o convencimento de 

eleitores em favor de seus argumentos. 
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Em países, como o Brasil, com muita carência e pouca escolaridade, é grande o 

poder de influência das classes dominantes que financiam as campanhas eleitorais, embora 

não seja compreensível que os partidos políticos, com mais de 11 milhões de filiados, não 

contem, internamente, com os recursos necessários à sua manutenção, segundo Oliveira Filho 

(2006).

Conforme veiculou na mídia nacional, o aumento do contingente de servidores em 

cargos de confiança, em 2006, seria uma forma de injetar recursos no principal partido de 

sustentação do governo central, porque deles seria cobrada participação mínima de dez por 

cento de sua remuneração (mediante filiação partidária), significando desvio de recursos e 

desvirtuamento de funções públicas. 

Consoante Mosquéra (2006), na origem do problema, há a inclinação (vocação) de 

detentores do poder a usar recursos públicos em benefício próprio e, assim, torna-se regra que 

os mesmos tenham natural tendência à corrupção passiva, como se fosse impregnada na 

cultura brasileira desde seus primórdios. Todavia, vale destacar, as questões públicas não são 

incompatíveis com o interesse privado. Ao contrário, podem e devem ser conciliáveis, em 

favor da coletividade. 

De acordo com Bussab et al. (2002), que fizeram levantamento junto a 150 

empresas, das quais 84 responderam a questionário sobre fraude e 92 sobre corrupção (26 

responderam aos dois questionários), destaca-se como causa de corrupção no serviço público 

as contribuições para campanhas eleitorais feitas especialmente por empresas e empresários. 

Como afirmam, consoante pesquisa patrocinada pela ONG Transparência Brasil, em parceira 

com a Kroll Consultoria, 70% das empresas entrevistadas afirmou ter sido compelidas a 

contribuir.  Vale esclarecer, a Transparência Brasil é afiliada da Transparência Internacional e 

tem como missão o combate à corrupção no País. 

Segundo Furtado (2005), com o financiamento privado de campanhas eleitorais, 

nada impede o doador de vir a exigir contrapartidas dos candidatos eleitos em eventuais 

decisões políticas. “Um dos poucos consensos sobre o tema é que a corrupção funciona como 

outras escolhas econômicas [...]. No Brasil, a chance de alguém ser condenado por corrupção 

é mínima” (FURTADO, 2005, p. 49). Assim sendo, do ponto de vista meramente econômico, 

a corrupção seria um bom negócio. 

Falando-se em financiamento de campanhas, vale apontar o que afirma Graeft 

(2002), para quem a sociedade deve prestar mais atenção para o financiamento dos partidos e 

das campanhas políticas, uma vez que “a democracia, hoje, requer financiamentos públicos” 

(GRAEFT, 2002, p. 81), assim como a sociedade clama por um ponto final à impunidade, 
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sendo necessária a punição dos responsáveis com maior tempestividade. 

Também para Dreher, Kotsogiannis e McCorriston (2004), a corrupção tem como 

uma das causas as regras de financiamento eleitoral, enquanto políticos de várias facções 

defendem o financiamento público das campanhas, objeto de questionamentos por estudiosos, 

divididos em duas correntes (pró e contra) e motivo de comentários (favoráveis e 

desfavoráveis) na mídia por articulistas brasileiros de renome internacional. 

Segundo aqueles autores, é prática comum no mundo da corrupção o 

estabelecimento de diferenciais de competitividade, ao arrepio da legislação, tal como a 

obtenção de monopólio por fraude, com inúmeros exemplos na indústria, muitas vezes 

amparado por disposição legal de “arranjo”, em troca de apoio financeiro para cobertura de 

despesas de campanhas eleitorais. 

Para Fleischer (2000a), apesar de a legislação considerar o poder econômico 

abusivo quanto ao processo eleitoral, ela deixa de dotar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 

os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) com poderes bastantes para coibir com esse 

despropósito. Embora comprovem os excessos do poder econômico público e privado, não 

têm força legal para intervir. 

Ora, o candidato não pode praticar despesa eleitoral, de responsabilidade

exclusiva dos partidos políticos. As contas submetidas à Justiça Eleitoral são acordadas 

previamente entre os diversos partidos, com acordo de cavalheiro para ratificar a lisura 

contábil dos demais, objetivando a aprovação de suas próprias contas. Sabe-se, contudo, quão 

custosa é para o candidato e seus seguidores uma campanha.  

O País conta com as campanhas eleitorais mais caras do planeta. Segundo o autor, 

para eleger um candidato a deputado federal há dispêndio entre quatro e seis milhões de 

dólares, apesar de o salário acumulado do mandato não chegar a 300 mil dólares! Candidatos 

a outros cargos, como para senador e governador, gastam ainda mais, tanto do próprio bolso 

quanto de apoiadores (pessoas físicas e jurídicas). E os apoiadores de campanha não são mero 

doadores, mas investidores (querem o retorno do capital com lucro). 

O resultado é a incessante busca de compensação, advinda de diversas formas de 

manipulação de verbas públicas, quando da alocação de recursos para aquisição de bens ou 

serviços ao governo, tais como: licitações públicas viciadas em benefício das próprias 

empresas ou empresas de parentes ou amigos dos contribuintes de campanha, valendo-se de 

expedientes escusos; doação de verbas públicas a entidades inexistentes (fantasmas); 

empréstimos subsidiados e incentivos fiscais; bem como decisões de políticas públicas que 

favoreçam certos grupos. 
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Segundo aquele autor, candidatos a deputado federal e estadual usam desse tipo de 

expediente em razão de, no Brasil, o sistema eleitoral utilizar a representação proporcional de 

lista aberta, a qual proporciona disputa individualista e intra-partidária, resultante de partidos 

fracos, de pouca fidelidade e geradora de legendas de aluguel, contrapondo-se à lista fechada, 

incentivadora da busca do voto para o partido, fortalecendo-o. Assim sendo, as despesas de 

campanha são pessoais e levam à obtenção de ganhos pessoais, enquanto o eleitor é induzido 

a votar no candidato e não no partido. 

No Brasil, onde o sistema de eleição é competitivo, o acesso à mídia eletrônica 

(rádio e televisão) constitui elemento de suma importância por permitir o desenvolvimento de 

marketing e comunicação política entre o candidato e o eleitorado. Como o País conta com 

mídia eletrônica concentrada nas mãos de poucos, as campanhas eleitorais tendem a ser muito 

caras e responsáveis, em grande parte, pela useira arrecadação de recursos vultosos, mormente 

quando o candidato não é popularmente conhecido. 

Vale esclarecer, aqui, a parir dos anos 1970, a televisão se tornou instrumento 

importante nas campanhas eleitorais, quando o Congresso Nacional regulamentou o acesso ao 

rádio e à televisão, como forma de impedir o abuso do poder econômico e possibilitar a 

divisão entre os partidos de horário gratuito durante as campanhas eleitorais. A medida visava 

evitar que candidatos e partidos com maior poder aquisitivo obtivessem maior vantagem dos 

recursos da publicidade e da mídia eletrônica, em detrimento de outros. Todavia, com o passar 

do tempo, observa-se, em larga escala, que políticos são detentores das concessões de 

emissoras locais e regionais. 

A mencionada divisão do horário eleitoral foi tida como boa até 1974, quando 

eram gerados, ao vivo, debates entre os candidatos ao Senado dos dois partidos existentes 

(ARENA e MDB) e inserções de propaganda dos candidatos a deputado. Na época não havia 

eleição direta e majoritária para presidente, governador e prefeito de capitais e grandes 

cidades – somente para parlamentares deputados e vereadores. 

Nos anos 1980 ocorreram alterações importantes, com destaque ao advento do 

pluripartidarismo e ao uso de videoteipes no horário eleitoral gratuito, encarecendo-o devido à 

contratação de especialistas em marketing político e empresas produtoras de vídeos para 

nortear as campanhas na televisão. 

Dessa forma, tornou-se voz corrente entre estudiosos do tema a imperiosa 

necessidade de reformulação do sistema de financiamento de campanhas políticas, assim 

como outras mudanças, dentre as quais se destaca a alteração do sistema eleitoral de 

proporcionalidade de lista aberta para lista fechada, por sua capacidade de proporcionar 
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mudança de estratégias de campanha e de seu financiamento, como a forma mais visível, 

atualmente, de evitar abusos econômicos a cada eleição. 

Segundo Fleischer (2000a), uma das formas de contribuição para campanhas 

políticas mais comuns são recursos patrocinados aos políticos prestadores de favor a empresas 

e fornecedores vencedores de licitações viciadas, gerando novos compromissos, num ciclo 

vicioso danoso à democracia e difícil de estancar. 

De acordo com seus estudos, a quase totalidade das erronias praticadas por 

políticos com verbas do Estado têm sido acobertadas pelo TCU, inclusive desvio de verbas 

para financiamento de campanhas eleitorais. Como faz questão de frisar, os ministros que 

compõem o Tribunal, responsáveis por julgar as contas do presidente da República, são por 

ele nomeados. 

No elenco de reformas propostas pelo pesquisador em referência está a da 

Secretaria da Receita Federal (SRF), a fim de “impedir que esquemas caixa dois e outros 

mecanismos de sonegação de impostos fossem usados para financiamentos políticos 

clandestinos” (FLEISCHER, 2000a, p. 94), até porque em 1994 exerceu o papel de fiscal das 

doações financeiras aos partidos, então com presumível dedução do imposto de renda de 

pessoas físicas e jurídicas, cancelada após escândalo trazido à opinião pública pelo jornal 

Folha de São Paulo envolvendo um dos candidatos a presidente da república. 

A partir do financiamento exclusivamente público ao financiamento privado sem 

limites, são várias as propostas postas à mesa de discussão, todavia, sem uma tendência mais 

consistente de mudança posta na agenda política até o momento. 

Convém ressaltar, em 1995, há registro na história pátria de anistia retroativa a 

parlamentares acusados de abuso do poder econômico público por uso indevido dos serviços 

gráficos do Senado Federal e as suas expensas. Em 2000, surge outro arranjo para o 

cancelamento de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, relacionadas às eleições de 1996 e 

1998, mas desta feita o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou-o inconstitucional. 

Apesar de a compra de votos ainda constituir prática eleitoreira em todo o País, 

em agosto de 1999, por iniciativa popular mobilizada pela Confederação Nacional dos Bispos 

do Brasil e por dezenas de organizações não-govenamentais, foi apresentado ao Congresso 

Nacional, e aprovado em prazo recorde, projeto de lei visando à criminalização da compra de 

votos, vigente a partir das eleições municipais de 2000. Como os gastos de campanha não 

diminuíram, o problema central reside na legislação ou na falta de cumprimento à lei? 

Em 2000, notícias de desvio de recursos do Fundo de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) constituíram novos escândalos. Diligências realizadas pela Polícia Federal, pela 
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Secretaria Federal de Controle Interno, pelo Tribunal de Contas da União e por Tribunais de 

Contas Estaduais constataram fraude de centenas de prefeitos, apropriando-se dos recursos 

para o financiamento de suas campanhas de reeleição. Todavia, de 114 prefeitos investigados 

pelo Ministério da Educação apenas sete não se candidataram à reeleição, 37 (34,6%) foram 

reeleitos e 70 (65,4%) foram derrotados, inclusive em primeiro turno. Somente no Estado do 

Piauí, dos 222 prefeitos, 122 fraudaram R$ 140 milhões do FUNDEF, consoante Fleischer 

(2000).

4.2 Condições externas 

Importa ressaltar, além da influência interna, o País recebe pressão externa 

advinda de diferentes contextos e fontes, alguns com fundamento legal em sua origem, mas 

todas referem-se à dimensão econômica. 

Para Barboza (2006), a globalização, a redução dos controles estatais, 

especialmente sobre o sistema financeiro, a expansão da cultura do consumo e a lógica da 

maximização dos lucros pelo capital, a formação de organizações privadas (empresas) com 

grande poder econômico e o avanço da tecnologia da informação e da comunicação 

constituem novo arsenal de possibilidades para a prática de ações corruptas em todo o mundo 

contemporâneo. 

Segundo ela, particularmente no Brasil, a adoção das políticas neoliberais dos 

anos 1990 resultou no encolhimento do estado e trouxe consigo a diminuição e o 

enfraquecimento do controle estatal, ensejando casos de corrupção que permeiam o sistema 

democrático e se entrelaça com o crime organizado. 

Ainda, com o advento da globalização, o sistema financeiro tornou-se um 

ambiente regido especialmente por normas do poder econômico, alicerçado nos anos 1970 

com o aparecimento dos eurodólares (moeda norte-americana acumulada nos bancos 

europeus), estimulado pelo governo norte-americano como forma de evitar grande circulação 

da moeda em seu mercado interno. Como resultado, os eurodólares acumulados fora do 

território americano deixam de ser controlados pelos Estados Unidos, por estarem fora de sua 

jurisdição, e pelos governos europeus, por não se tratar de moeda sua. Como conseqüência, 

está criado um sistema financeiro incontrolável (cujas únicas barreiras seriam os fusos 

horários dos diversos mercados mundiais), para onde fluem os recursos do narcotráfico para o 

provimento do tráfico internacional de drogas, alimentando esquemas de corrupção das 

polícias nos países produtores e consumidores de drogas, a exemplo do Brasil. Esse dinheiro 



53

também alimentava outros negócios escusos que corrompem autoridades do poder público, a 

exemplo do Judiciário. Por sua vez, o dinheiro das autoridades corrompidas flui para os 

chamados paraísos fiscais, lesando a Receita Federal.  

Esse foi o ponto de partida para a liberação do sistema financeiro e seria 

acompanhada, a partir dos anos 1980, da globalização do mercado, da privatização de estatais 

e da conseqüente redução dos controles estatais, “tanto sobre si próprio quanto sobre os 

particulares na forma tradicional do poder de polícia” (BARBOZA, 2006, p. 96), desenhando-

se o que se chamou Consenso de Washington (um elenco de medidas recomendadas pelo 

Fundo Monetário Internacional – FMI, para justificar políticas neoliberais como ajuste 

macroeconômico dos países emergentes, como o Brasil, visando a acelerar seu 

desenvolvimento).

Isso significou a adoção de alguns princípios, tais como: reforma fiscal e tributária 

em cada país devedor, com a diminuição da carga tributária sobre as rendas mais altas, 

visando a incentivar novos investimentos e ao concomitante aumento da base de contribuintes 

(com a diminuição das isenções concedidas aos pobres); liberalização do mercado financeiro; 

tratamento igualitário aos investimentos nacionais e estrangeiros (como forma de impulsionar 

os últimos); desmantelamento do setor público (com a privatização de estatais); 

desregulamentação máxima da economia (visando a garantir a livre concorrência); 

intensificação da proteção à propriedade privada; a abertura comercial (com a liberalização do 

intercâmbio comercial, a redução das tarifas de importação); promoção dos setores 

exportadores; limitação do déficit orçamentário e eliminação dos subsídios estatais ao setor 

agrícola etc. (devendo os países em desenvolvimento priorizar gastos em suas necessidades de 

infra-estrutura). 

Como conseqüência, o Brasil, como de resto o Terceiro Mundo, viu-se afetado 

pela insuficiência de pessoal e pelos baixos salários, enquanto sua polícia judiciária perde 

espaço e vez para a violência e o crime organizado, favorecendo a corrupção de policiais e 

carcereiros, por exemplo, enquanto criminosos continuam atuando, valendo-se do recurso da 

telefonia móvel para a comunicação com o mundo exterior, com a cumplicidade de agentes 

corruptos.

Assim sendo, enquanto o Estado se desestrutura, o crime organizado cresce, 

moderniza-se, gera corrupção e desestrutura o Estado, ensejando um ciclo vicioso que produz 

desigualdade e conseqüente instabilidade social, não raro manifestado pela violência e a 

criminalidade. Nesse ambiente, o crime organizado e seu poder financeiro influenciam de 

forma silente e sub-reptícia a vida econômica brasileira, a ordem social, a administração 



54

pública e a justiça e não raro impõem sua norma e seus valores à política. 

De outro passo, consoante Barboza (2006), países exportadores, como França e 

Alemanha, em nome da competitividade, estimulavam a corrupção ao autorizar o pagamento 

de comissões (suborno) a funcionários públicos dos países importadores, como o Brasil, cuja 

despesa era dedutível do imposto a pagar. Dessa forma, era legalizada a contravenção quando 

praticada fora do território nacional. Tal prática era mais comum nas construções de obras 

públicas e nos setores de armamento e defesa e de petróleo e gás.  Todavia, vale destacar, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), atenta ao comércio internacional, há muito se 

manifestava contrária às práticas de corrupção adotadas por países do continente europeu. 

Dessa forma, ressalta a evidência da ilegitimidade de quaisquer motivações para a 

prática corrupta, originada no território nacional ou fora dele. De resto, torna-se conveniente 

levantar suas conseqüências, até porque seria uma forma de observar a relação existente entre 

corrupção e administração pública. 
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5. CONSEQÜÊNCIAS DA CORRUPÇÃO PARA A SOCIEDADE 

Ao arrolar as causas da corrupção, torna-se conveniente apontar seus efeitos para 

a sociedade. São múltiplos e com dimensões distintas. Cada autor estudado destaca um grupo 

delas, como resultante de prejuízo político, social, econômico e ético/moral. Como um só caso 

pode acarretar várias conseqüências, resulta em se ter (a corrupção) diferentes dimensões. 

Seguindo essa linha de raciocínio e de acordo com a literatura consultada, busca-se, no 

presente capítulo, identificar as principais conseqüências decorrentes do “comportamento 

corrupto” anteriormente descrito. Assim, pretende-se identificar a extensão do seu malefício 

para a sociedade. 

Para Hofmeister (2000), a corrupção, presente em países ricos e pobres, ditatoriais 

e democráticos, debilita a sociedade ao constituir o maior obstáculo para o desenvolvimento, 

responder por distorções na concorrência pública (ao obrigar empresas a desviar valores como 

forma de auferir novos contratos), aprofundar o fosso existente entre ricos e pobres, além de 

comprometer a democracia, a confiança no Estado, a legitimidade dos governos e a moral 

pública.

No que concerne à sua dinâmica, a corrupção inibe a inteligência, produz a 

desagregação moral, estimula-se com o bom êxito e a pressão dos já corruptos e corruptores. 

“Nos casos de corrupção eventual, a reiteração do mal pode ser evitada com o afastamento do 

corrupto” (OLIVEIRA, 1991, p. 133), mas tal não ocorre com a corrupção institucionalizada: 

sua norma é rígida e aos que a ela não se curvam são marginalizados, intimidados e punidos 

com o rigor do desprezo, da desestima, do repúdio e até mesmo da morte como forma de 

incineração de arquivo. Ainda, funcionários que não se corrompem são alvo de deboche dos 

apadrinhados que prosperam e enriquecem com a malversação de recursos públicos. 

Presente no cotidiano da mídia nacional, para Coutrim et al. (2005), a corrupção 

tem provocado a descrença generalizada dos líderes pela população, deixando-a apática, eis 

que, sendo a classe política considerada corrupta (embora nem todos os políticos sejam 

corruptos), torna-se ela avessa ou indiferente à democracia e desleal à Constituição do País.  

Na esfera da administração pública, esse clima de apatia faz-se sentir nos três níveis de 

governo (federal, estadual e municipal) e nos três poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário). 
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5.1 Dimensão política 

Para Albuquerque (2006), a fraude à lei, inerente à corrupção, gera instabilidade 

política e desconfiança para com o sistema, levando o cidadão a buscar caminhos transversos, 

ilegais, gerando para os governantes a obrigatoriedade de elaborar novas leis, um passo para a 

super-regulação de amparo e proteção contra o fenômeno em estudo.

Se por um lado o Estado Democrático de Direito é avesso à corrupção, a 

democracia repousa na confiança que os cidadãos consideram as decisões de governo com 

fundamento em princípio ético e jurídico, visando ao bem-estar comum. Mas a corrupção é 

trilhada sobre as bases do regime democrático. Tal comportamento leva o cidadão a descrer 

da classe política e a buscar alternativas para solução de seus problemas fora dos órgãos 

oficiais, impondo risco à democracia.

5.2 Dimensão econômica 

Avaliando as conseqüências econômicas do fenômeno da corrupção, Silva (2000) 

mostra em seu ensaio três visões, de acordo com a economia política: a primeira, associada à 

teoria dos caçadores de renda; a segunda, ligada à teoria econômica da propina; e a terceira, 

referente à relação existente entre desempenho econômico (eficiência e crescimento) e 

corrupção.

Segundo a teoria da atividade caçadora de renda, agentes econômicos têm 

motivação para maximizar seu bem-estar econômico, mas essa maximização verifica-se em 

um conjunto de normas de acordo com conveniências pessoais. Referidos agentes buscam 

maximizar suas rendas observando ou não as normas reguladoras de conduta econômica e 

social, não importando que essa obtenção de renda possa implicar transferências dentro da 

sociedade por meio de monopólios ou outras formas de privilégio. 

A essência dessa atividade está na ação arrecadadora do Estado (tributação), em 

nome do que facções da sociedade exercem mecanismos de pressão sobre o governo visando 

à transferência de renda para si, por meio de subsídios, isenções etc. 

Num sistema de sociedade ou de mercado competitivo, os indivíduos, regra geral, 

são remunerados de acordo com a produtividade de cada um. Descontado o tributo sobre a 

renda, poderá ele ser realocado em desacordo com critérios técnicos de políticas públicas e em 

benefício de determinados grupos da sociedade. Assim sendo, avesso à justiça econômica, a 

distribuição da renda poderá premiar mais o poder de influência e menos o mérito e a 
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capacidade, com os custos da atividade caçadora de renda maiores que os benefícios privados 

conseguidos por alguns agentes. 

Dessa forma, há estímulo por atividades caçadoras de renda, em detrimento da 

produtividade. Com efeito, sendo mais rentável para um economista trabalhar como lobista, 

enquanto homo economicus preferirá referida ocupação a lidar como analista de projetos, por 

exemplo. Com isso Silva (2000) mostra a existência de desvio de talentos para atividades 

improdutivas, gerando custo e ineficiência. 

Assim sendo, corruptos e corruptores podem ser legalmente moldados como 

agentes caçadores de renda, tendo em vista que a diferença entre esses agentes stricto sensu 

está no fato de que os corruptos agem ao arrepio da legislação.

Com esse ponto de vista econômico sobre corrupção, há três formas possíveis de 

contornar a situação: 

minimizar a regulamentação e buscar um desenho institucional que iniba as 
oportunidades de caçar renda ilegalmente; b) impor um sistema de crime e castigo 
que aumente o risco, na margem, da ação corrupta; e c) criar um sistema de 
incentivos e uma cultura organizacional, dentro da máquina pública, que valore 
negativamente a corrupção (ética do mérito e da correção) (SILVA, 2000, p. 67-68). 

Diante do exposto, deduz-se que o fenômeno da corrupção possa prevalecer numa 

sociedade onde haja predominância de centralismo da máquina estatal, de impunidade ou 

inexistência de risco com relação ao crime e baixa moral, permissão ou legitimidade informal 

relacionada à corrupção. 

A segunda visão refere-se à economia da propina e guarda estreita relação entre o 

comportamento de políticos e as transações feitas visando à possibilidade de reeleição, o que 

ocorre, principalmente, em bases eleitorais desfavoráveis à pretensão do candidato. 

A propina, no caso, é definida “como o meio financeiro de se transformar relações 

impessoais em pessoais, geralmente visando à transferência de renda ilegal dentro da 

sociedade, ou à simples apropriação indevida de recursos de terceiros” (SILVA, 2000, p. 69). 

O controle da propina, enquanto vinculada às imperfeições de mercado, depende, 

essencialmente, da moral do político e do interesse do eleitor com relação à postura do 

candidato. Como os governos são potentes compradores de bens de capital e de construções 

infra-estruturais, cujos preços não seguem a lógica de mercado, referidos bens alcançam 

grandes somas de recursos financeiros manipulados por agentes públicos e privados 

interessados no aviltamento de preços, superfaturamento e divisão de propinas entre os 

envolvidos, pavimentando caminho para a corrupção. 
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A terceira intervenção diz respeito às relações existentes entre instituições e 

corrupção e entre corrupção e crescimento econômico. A premissa básica é de que o 

fenômeno da corrupção surge com maior força quando as instituições políticas privilegiam o 

estabelecimento de normas e o centralismo do Estado, bem como quando referidas 

instituições não estão sob controle da maior parte da sociedade. 

Diferentemente dos impostos, a propina envolve distorções no emprego da 

máquina pública, é mantida em sigilo e gera custos adicionais com a cooptação e manutenção 

de uma rede de funcionários para um esquema de corrupção, manipulação de informações 

orçamentárias etc. Em termo de custo, a corrupção, calculada pelo Índice de Percepções da 

Corrupção (IPCorr) da ONG Transparência Internacional, responde pela “redução do 

crescimento econômico (alocação de recursos em atividades improdutivas) e pela deformação 

das políticas sociais de desenvolvimento” (SILVA, 2000, p. 71). 

Consoante Oliveira (1991), como conseqüência da corrupção, um sem número de 

escândalos prosperam, especialmente no âmbito dos benefícios, dos incentivos fiscais e das 

anistias tributárias. Nesse contexto, pessoas de bem relaxam a própria consciência para 

isentar-se de tributos ou conferir a si próprio o privilégio de decompor seus proventos, de 

forma a fazer incidir apenas sobre parte dele o imposto de renda. 

Para Medeiros (2006), tal como as causas, as conseqüências da corrupção, 

também, reclamam por seu enfrentamento e combate. Os prejuízos dela resultantes devem ser 

objeto de total ressarcimento, acompanhado de indenização pelos danos morais causados à 

administração estatal. De igual forma, os programas públicos alvos de corrupção, bem como 

cidadãos por eles eventualmente assistidos devem receber as compensações devidas.

Isso não se refere à conclusão isolada, havendo quem corrobore com esse 

raciocínio, ao afirmar que “o custo da corrupção acaba embutido no preço de bens e serviços 

ou no aumento de tributos pagos aos governos” (FURTADO, 2005, p. 46). 

Para Lira (2005), as conseqüências da corrupção, em termos de alocação e 

distribuição de riqueza são, principalmente: aumento dos custos das transações com 

simultânea redução de investimentos, má alocação de recursos públicos ocasionada por 

favorecimentos à elite econômica, desestímulo à inovação tecnológica e ao desenvolvimento 

gerencial e redução da qualidade dos bens e serviços adquiridos pelo Estado. 

5.3 Dimensão social 

Enquanto a prática corrupta gera escândalos e egoísmo, resta arranhado o 
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princípio de igualdade, posto que prioriza a concentração de renda em prejuízo dos mais 

pobres, talvez o efeito mais danoso, segundo Albuquerque (2006). Com a presumível 

alienação do cidadão da vida política e a substituição dos valores morais que devem nortear a 

vida pública, surge a ameaça de generalização da corrupção, com possibilidade de difundir-se 

por todo tecido social, com danos incalculáveis. 

Convém deixar claro que a corrupção é um calo no poder público em todos os 

níveis, principalmente na esfera municipal, segundo Trevisan et al. (2006), para quem o 

desvio de recursos públicos traz o abandono de obras essenciais à vida urbana das cidades e 

ao País, acarretando um estado crônico de subdesenvolvimento, de todo inaceitável. 

Nessa linha de raciocínio, a corrupção responde pela “rápida e profunda 

liquidação do setor público da economia” (AYDOS, 2006, p. 22), com a deterioração da 

educação e de outros serviços públicos essenciais, como saúde, transporte e segurança, 

principalmente nas duas últimas décadas, castigando fortemente a classe média. 

Para a Transparência Internacional (199-), a corrupção provoca impacto social, 

tendo em vista que limita o papel do Estado como mediador de demandas sociais, enquanto as 

camadas mais populares são marginalizadas, excluídas política e socialmente. 

5.4 Dimensão ética/moral 

Falando-se particularmente na corrupção policial, Klitgaard (1994) lembra que o 

tráfico de drogas representa um negócio vultoso e a cooperação da polícia é freqüentemente 

lastreada por grandes lucros. De igual passo, o jogo e a prostituição, quando vinculados a 

policiais corruptos, habilitam estabelecimentos a receber informações privilegiadas quanto a 

eventuais fiscalizações. Também as infrações de trânsito praticadas por taxistas, motoristas de 

caminhões ou outros condutores de veículos, que não raro subornam policiais para relaxar 

suas violações, evitam o devido pagamento de multas ou aceitam o recebimento de valores 

menores, com reflexo na crescente violência no trânsito, na insegurança pública e na 

prostituição, inclusive infanto-juvenil, que resultam em prejuízos para a sociedade como um 

todo.

5.5 Dimensões “mistas” 

Doravante, cumpre apontar alguns casos de conseqüências diversas, significando 

diferentes dimensões. Segundo Speck (2000), os países que têm na corrupção um de seus 
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principais problemas a serem enfrentados percebem-na responsável por altos custos 

econômicos, sociais e políticos, tendo em vista apontá-la como causa principal da ineficiente 

alocação de recursos públicos (dimensão política), da baixa qualidade de serviços oferecidos à 

população (dimensão social) e pelos desperdícios (dimensão econômica), além de criar 

incentivos errados para o direcionamento dos investimentos e contar com instituições 

desacreditadas, sem o imprescindível apoio popular. 

Consoante Oliveira (1991), além dos prejuízos imediatos, a corrupção responde 

por outros malefícios ao Estado e à sociedade, tais como: enfraquecimento do controle estatal 

(dimensão política); desvio da aplicação de recursos públicos para a propriedade particular 

(dimensão econômica); desvio do curso natural de projetos de iniciativa social para o interesse 

e o enriquecimento ilícito dos corruptos e corruptores (dimensão social); empobrecimento de 

suas vítimas, inclusive o Estado (dimensão social); desconfiança do contribuinte (dimensão 

social); fuga de divisas para o exterior (dimensão econômica); instabilidade da administração 

pública (dimensão política) e dos negócios privados (dimensão econômica); desamparo dos 

programas sociais (dimensão social); desvirtuamento de funcionários (que passam a se 

dedicar a negócios escusos – dimensão ética ou moral); vício de fiscalização da máquina 

estatal (dimensão ética ou moral) e elevação dos custos com a manutenção dos órgãos de 

controle e repressão (dimensão econômica). 

Para Abramo (2004), a corrupção mina a capacidade de investimento estatal

(dimensão econômica), os recursos públicos são direcionados a pequenas parcelas da 

população e pouco sobra para investimento em ações voltadas para as necessidades da maioria 

(dimensão social), agravado pela ineficiência gerencial do poder público, fazendo muito 

menos do que deve e pode. Com a desigual divisão de bens e serviços públicos, os valores 

éticos, como a confiança pessoal, são corroídos, dando espaço e vez à revolta e à violência, 

crescente a cada ano, levando a população a desconfiar da capacidade do Estado como 

promotor de desenvolvimento e justiça social (dimensão social). 

Ainda, as contribuições para campanhas eleitorais geram compromissos ao arrepio 

da ética (dimensão ética) e resultam na estruturação de leis que favoreçam grandes 

conglomerados econômicos, em detrimento da sobrevivência das micro e pequenas empresas 

(dimensões política e econômica), porque sem poder de barganha.  

De igual turno, agentes de corrupção têm como objetivo a obtenção de 

diferenciais competitivos ilegais para seus empreendimentos, com custo médio de produção 

menor que o de seus concorrentes, não raro obtidos através da obtenção de privilégios 

diversos ou de monopólio ou oligopólio conseguido de parlamentares com a aprovação de leis 
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que lhes sejam adequadas, muitas vezes conseguidas mediante aporte de recursos financeiros 

para campanhas eleitorais (dimensões econômica, política e ética ou moral). 

Nesse contexto, o processo democrático fica comprometido e o poder do governo 

perde força e dá lugar à crise de credibilidade, enquanto a imprescindível formulação de 

políticas públicas de combate à corrupção é deixada de lado e grassa, no País, “brutal 

desigualdade social, sem paralelo no mundo moderno” (OLIVEIRA, 1991, p. 53 - dimensões 

política e social). 

Segundo Barboza (2006), percebe-se entre os brasileiros sentimento de apreensão 

acerca da constante evolução dos casos de corrupção, diante de um duplo cenário: de um lado, 

reconhecido progresso cívico e institucional (dimensão política) e, de outro, decadência 

moral, cívica e social (dimensão ética), parecendo o Estado estar comprometido com o poder 

econômico, com esquemas de corrupção e com o crime organizado, a despeito de a violência 

desafiar, cotidianamente, o curso normal da vida nas cidades e no campo.

Para a Transparência Internacional (199-), a corrupção enseja a tomada de 

decisões alheias aos legítimos interesses, deixando-se de levar em consideração impactos de 

ordem econômica, política e social. De igual passo, a corrupção responde pelo aumento do 

custo de bens e serviços destinados à população (dimensão econômica) e conduz ao 

relaxamento de normas (dimensão ética), de forma que sejam adquiridos bens e tecnologias 

não apropriadas e desnecessárias. 

Observa-se, também, que a corrupção responde por impacto político (dimensão 

política) ao reproduzir e consolidar a desigualdade social (dimensão social), preservar as redes 

de cumplicidade entre as elites políticas e econômicas (dimensão ética), dar sustentação à 

ineficiência burocrática, muita vezes responsável por intermediações indevidas, manter 

instrumentos ilegais de controle, gerando perda de credibilidade no Estado e erosão da 

legitimidade necessária para seu adequado funcionamento. 

Segundo a Transparência Internacional (199-), são múltiplas as conseqüências da 

corrupção, eis que deslegitima o sistema político (com indevida ingerência do Poder 

Executivo sobre os demais – dimensão política), distorce incentivos econômicos (porquanto 

os melhores negócios não dependem da competitividade das empresas, mas de sua capacidade 

de influir os responsáveis pela tomada de decisões contratuais, em prejuízo da eficácia da 

economia de mercado – dimensão econômica); execra o profissionalismo (a prática de 

suborno abomina critérios profissionais – dimensão ética), segrega e desestimula os honestos 

(dimensão ética), e impede o planejamento adequado, devido à manipulação dos dados. 

De fácil dedução, igualmente são afetados pela corrupção a administração de 
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governos locais, a nomeação de servidores não concursados (privilegiando compromissos de 

campanha em prejuízo da capacitação técnica), os serviços públicos em geral, as licitações, 

muitas vezes viciadas, e as aquisições públicas (dimensão econômica). 

Ainda de acordo com a Transparência Internacional (199-), com abrangência 

continental, a corrupção constitui obstáculo para a integral consolidação das democracias 

latino-americanas (dimensão política) e para o funcionamento regular das economias de 

mercado (dimensão econômica), contrapondo-se, ao mesmo tempo, ao curso normal da 

política na maior parte do mundo e às diretrizes de uma economia globalizada. 

Para a Transparência Internacional (199-), não obstante reconhecer raro aspecto 

positivo, em contrapartida, a corrupção possibilita manter a indesejável situação social, pelo 

menos no curto prazo, aumenta o preço da administração pública e das decisões de governo 

(dimensão econômica), deteriora o ambiente onde atua o setor público, exerce influência 

nociva sobre o aparato administrativo, debilita o compromisso do servidor público com as 

normas vigentes, diminui o respeito coletivo pelas autoridades legalmente constituídas 

(dimensão ética), constitui barreira para o desenvolvimento (dimensão econômica), institui a 

ilegalidade (dimensão política) e enseja decisões baseadas no dinheiro (particularmente no seu 

desvio) e não nas carências da população (dimensão social). 

De positivo, em regimes democráticos como o Brasil, a corrupção “desperta 

atenção para o papel de determinados atores, como a opinião pública e os partidos políticos” 

(BARBOZA, 2006, p. 88), favorecendo a ação cidadã e parlamentar, enquanto responsáveis 

pelo controle social e político, em apoio ao controle jurídico a cargo do Ministério Público, 

que desempenha importante papel no seu enfrentamento e combate. 

Nessas circunstâncias, o cumprimento de normas só se obtém através da força 

coercitiva e de incentivos materiais, os funcionários públicos se sentem poderosos frente a 

grupos privados e as decisões de governo não mais visam às necessidades do Estado e da 

população, mas os desejos de políticos e burocratas avessos à meritocracia, ante a debilidade 

dos grupos de pressão da sociedade, não adequadamente estruturados nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil. 

Não se pode esquecer, como registra a Transparência Internacional (199-), devido 

à grande incidência de corrupção em pequena escala, muitas pessoas a vêem como um 

negócio doméstico (policial negociando com talonários de multas de trânsito, fiscais 

negociando redução de impostos de contribuintes, funcionários do governo negociando 

permissões para operar em mercados etc.). Assim, a corrupção compromete as receitas do 

Estado e, por extensão, a qualidade de vida da população. 
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Consoante Silva (2000), em algumas economias, a corrupção implica redução de 

eficácia dos investimentos sociais, por ineficiência das políticas correspondentes ou por 

desvio de recursos públicos direcionados às políticas de combate à pobreza, melhoria à 

educação, saúde, segurança pública etc. Quando endêmica e crônica, como no Brasil, a 

corrupção torna-se mais perversa, contrária ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 

social e humano (dimensões econômica e social). 

Com as informações relacionadas às conseqüências, sobressaem algumas 

evidências acerca da relação existente entre corrupção e administração pública, capazes de 

sugerir a adoção de meios e providências visando a minimizá-la, porquanto impossível 

eliminá-la, em nome do que se tenta, a seguir, arrolar alguns instrumentos e ações visando ao 

seu embate e, dentre outras razões, como forma de atender antiga e justa reivindicação da 

sociedade. 
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6. INSTRUMENTOS E AÇÕES DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Com a devida compreensão do fenômeno, de suas distintas causas e efeitos para a 

sociedade, e quiçá para o Estado, torna-se plausível apontar os recursos disponíveis para tanto 

bem como as ações mais efetivas para seu enfrentamento e combate, buscando a reversão do 

quadro atual. 

Para Hofmeister (2000), enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não contar com 

uma legislação mais avançada e capaz de coibir os excessivos gastos de campanha, mormente 

com o marketing eleitoral e a compra de votos, o problema não teria sido combatido em sua 

origem.

Conforme Medeiros (2006), o combate à corrupção conclama pelo enfrentamento 

de suas causas, sob pena de o embate não surtir os efeitos esperados, reduzindo-se à forçosa 

troca dos prevaricadores que se insurgirão, ato seguinte, com os deslizes de sempre. 

Ainda segundo Medeiros (2006), no Brasil, o embate do Ministério Público com 

os esquemas de corrupção tende a desestabilizá-las, mas isso não deve ser confundido com a 

possibilidade de alheamento dos demais atores no processo, porque a junção de forças pode 

representar ganho significativo. 

De acordo com Trevisan et al. (2006), o Tribunal de Contas da União (TCU), 

assim como os Tribunais de Contas Estaduais (TCE) – enquanto órgãos de apoio ao Poder 

Legislativo – constitucionalmente, são importantes para o embate à corrupção no Executivo, 

mormente por sua função fiscalizadora, como comentado no item seguinte. 

6.1 Principais instrumentos 

Tratando-se de tribunal administrativo colegiado, o TCU, assim como os TCE, 

visa a assegurar efetiva e regular gestão dos recursos públicos, em favor da sociedade, em 

nome do que julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por recursos 

financeiros, bens e valores públicos, como também as contas de pessoas responsáveis por 

perda, extravio ou qualquer irregularidade causadora de prejuízo ao erário. 

Como órgão de controle externo, consoante dispõe a Lei 8.443, de 17 de julho de 

1992, as funções básicas do TCU, como mecanismo e/ou instrumento de prevenção e 

repressão à corrupção, estão dispostas da seguinte forma: fiscalizadora, consultiva, 

informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de ouvidoria, assumindo ainda, 
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caráter educativo. Sua função fiscalizadora compreende a realização de auditorias e inspeções, 

de sua iniciativa, por solicitação do Congresso Nacional (CN) ou com vista à apuração de 

denúncias. Para esse mister são colocados à disposição recursos humanos e materiais visando 

à avaliação da gestão dos recursos públicos, consistente na captura de dados e informações, 

análise, produção de diagnóstico e formação de juízo de valor. 

Quanto à função consultiva, o Tribunal elabora pareceres prévios e 

individualizados, de cunho técnico, relativo às contas prestadas, a cada ano, pelos titulares dos 

três Poderes e do Ministério Público Federal, como forma de subsidio ao julgamento pelo 

Congresso.

A função informativa observa-se por ocasião da prestação de informações 

solicitadas pelo CN. 

A função judicante verifica-se quando do TCU julga as contas resultantes de 

prejuízo aos cofres públicos. 

À imputação de sanções aos responsáveis por erronia (ilegalidade ou 

irregularidade) dá-se o nome de função sancionadora. 

Quando da sustação de ato objeto de impugnação pelo Tribunal, verifica-se a 

função corretiva. 

Por seu poder normativo, inclusive com vista ao cumprimento obrigatório sob 

pena de responsabilidade ao infrator, verifica-se a função normativa. 

A ouvidoria, importante para o exercício da atividade de controle, refere-se à 

previsibilidade de o Tribunal acolher denúncias e representações alusivas a irregularidades ou 

ilegalidades comunicadas por responsáveis pelo controle interno, por autoridades ou qualquer 

cidadão, partido político, associação ou sindicato. Contudo, expõe o denunciante 

constituindo-se, por isso, um instrumento inibidor pouco recorrível. 

Porquanto orienta e informa acerca de procedimentos e boas práticas de gestão, o 

TCU assume importante papel educativo para a sociedade e para a formação da cidadania.  

Os Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, até por questão de obediência à 

Constituição Federal, da qual não poderiam declinar, pautam-se no modelo do TCU. 

6.1.1 Instrumentos de prevenção 

Consoante Fleischer (2000a), a saída seria o endurecimento da lei de combate à 

corrupção eleitoral (lei 9.840, de 28 de setembro de 1999), com maior rigor para os gastos de 

campanhas, o que foi esperado até 30 de setembro de 2001, visando às eleições de 2002. 
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Segundo a Transparência Internacional (199-), uma reforma administrativa com 

objetivo de combater a corrupção deveria focar, essencialmente, quatro pontos principais, 

quais sejam: responsabilidade funcional, profissionalização do pessoal, remuneração 

adequada e desenvolvimento de códigos de ética. 

Com relação à responsabilidade funcional, a reforma definiria com clareza as 

funções do Estado, limitando-as ao essencial, como forma de descentralizar a estrutura do 

Estado, simplificar os trâmites administrativos com transparência e adotar o princípio da 

responsabilidade dos funcionários públicos - sem distinção entre cargos convocados em 

decorrência dos compromissos de campanha. 

Para a Transparência Internacional (199-), a maioria dos casos de grande 

corrupção nos países em desenvolvimento, como o Brasil, em mega-projetos de infra-

estrutura ou em grandes aquisições envolve negócios internacionais e agentes de legislações 

distintas, razões pelas quais países fazem acordos visando a se proteger da corrupção, por 

vezes em convenções internacionais, com o estabelecimento de sanções rigorosas àqueles que 

fazem uso indevido de funções públicas, em benefício particular. Embora impossível de 

eliminar a corrupção, providência como a retro mencionada causa impacto. 

Relacionada à prevenção, “a publicidade, por seu turno, permite que mais se exija 

e mais se aperfeiçoem os processos decisórios” (MEDEIROS, 2006, p. 65), sendo produtivos 

o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI (instrumento 

eficaz de acompanhamento das atividades relacionadas à administração financeira) e o 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE (principal ferramenta 

para a gestão do pessoal civil do Governo Federal), que poderiam ser melhor aproveitados 

pela sociedade se lhes fosse permitido livre acesso a consultas.  

A impessoalidade na administração pública seria, também, uma alternativa de 

prevenção à corrupção, bastando, para tanto, que se promova a descentralização dos processos 

decisórios.

De acordo com Fleischer (2000), a reforma tributária é de fundamental 

importância para o combate à corrupção, porquanto inibe a prática de suborno por 

funcionários da Receita, certamente por conter instrumentos limitadores de suas atribuições. 

Segundo Graeft (2002), o advento das agências reguladoras contribuiu para 

incentivar a lisura nas relações entre o poder concedente, as empresas concessionárias, os 

usuários e o público consumidor dos setores de energia elétrica, petróleo e telecomunicações. 

Por seu turno, a aprovação do Código de Conduta da Alta Administração Federal 

e a tecnologia da informação, posta a serviço da transparência (situando a administração 
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pública do Brasil entre as dez mais acessíveis aos internautas em todo o mundo), 

complementariam os avanços alcançados pelo governo FHC no que se refira a uma 

expectativa de moralização e um salto à modernização institucional. 

6.1.1.1 A lei de responsabilidade fiscal e sua importância 

Com o advento da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, 

conhecida como lei de responsabilidade fiscal, surge uma nova forma de prevenção de riscos 

e correção de desvios na gestão fiscal, constituindo-se instrumento de modernidade na 

administração dos recursos públicos. 

Consoante Trevisan et al. (2006), o referido dispositivo legal limita em sessenta 

por cento da arrecadação o gasto público com pessoal, além de abordar o princípio da 

transparência no serviço público, com foco na divulgação de meios eletrônicos, tal como a 

internet, relativamente às prestações de contas e à gestão fiscal, e no incentivo à participação 

popular por ocasião de elaboração e de discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos. 

Além da reestruturação imposta no seio da administração pública brasileira pelo 

referido dispositivo legal, vale salientar, há de se reconhecer o enfoque dispensado à 

moralidade e à legitimidade, importante para o embate à corrupção no País, embora ainda 

careça sair mais do papel e se tornar instrumento de maior praticidade.

6.1.1.2 A lei de improbidade administrativa, sua aplicabilidade e importância 

Com o advento da lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (lei de improbidade 

administrativa), restou estabelecido o direito como limitação do político, necessário à 

hierarquização dos valores constitucionais, diante da impunidade reinante no cenário 

nacional.

Todavia, para Figueiredo (2000), até o fim dos anos 1990 a lei, praticamente, não 

tinha saído do papel, apesar de o País não ser modelo de combate à corrupção ou de 

moralidade pública, a improbidade acompanhar o homem em toda sua trajetória e, como 

instrumento de importância para o embate à corrupção, contemplar três categorias de 

improbidade administrativa (enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra as 

normas da administração pública) e estabelecer penas diversas (perda de bens ou valores, 
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ressarcimento do dano causado ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos, pagamento de multa, proibição de contratar com o Poder Público, receber 

benefícios, incentivos fiscais e creditícios). 

Para aquele estudioso, a lei de improbidade administrativa tornou-se relevante 

com referência à punição de agentes públicos e privados violadores dos princípios da 

moralidade administrativa, ainda porque a sociedade demonstrava sinais de intolerância com a 

falta de transparência das decisões políticas e de apatia do sistema jurídico diante dos fatos. 

Ainda, o trabalho de instituições como o Ministério Público, a Advocacia, as 

Procuradorias Públicas, as Universidades etc. e a percepção de setores empresariais de que 

devem atuar com responsabilidade social parecem fazer eco ao clamor da sociedade quanto à 

intolerância à corrupção e à convicção de que o desenvolvimento econômico depende da ação 

honesta com atenção voltada para o meio ambiente, para a geração de emprego, para a 

redução dos desníveis sociais. 

Paralelamente, setores organizados pressionam pelo fim do nepotismo no Poder 

Legislativo e clamam por uma legislação política e eleitoral capaz de evitar a influência 

nociva do poder econômico. De igual passo, exige o fim do uso indiscriminado de Medidas 

Provisórias pelo Executivo, bem como mudanças na estrutura do Judiciário de forma a 

permitir maior celeridade em suas decisões. 

Enquanto preocupante o contexto social, com o aumento da pobreza, a 

concentração de riquezas, o bom funcionamento do mercado para poucos e mal para muitos, a 

precariedade da educação, a insegurança generalizada, a falta de esperança da sociedade etc., 

segundo Osório (1997), o País convive com impunidade, corruptos, corruptores, falta de ética, 

política sem moral, prevaricação, nepotismo etc. 

Nesse contexto, por um lado, o lobby se institucionalizou e de maneira quase 

formal organiza grupos de pressão sobre políticos e governantes, com vultosos recursos 

financeiros destinados às campanhas eleitorais, liderados por empreiteiras que despontam no 

ranking das doações oficiais. Por outro lado, parlamentares se descartam do papel de 

representante do povo e a sociedade dispõe apenas de precários mecanismos de fiscalização, 

compondo um cenário aterrador e preocupante. 

Políticos deixam de promover as necessárias mudanças, tampouco cumprem a 

ordem jurídica e democrática e os projetos governamentais prescindem de ajuste aos 

comandos jurídicos, tornando-se indispensável avaliar a lei 8.429/92, a partir “de uma visão 

voltada a uma conscientização dos operadores jurídicos e homens políticos para a necessidade 

de concretização da política com respeito aos ditames normativos do direito” (OSÓRIO, 
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1997, p. 16). 

Vale esclarecer, contudo, que a lei 8.429/92 veio complementar a Constituição 

Federal de 1988 com relação ao tratamento dispensado à improbidade administrativa, ao 

impor limites à atividade pública e restringir o poder decisório de políticos e agentes públicos, 

em nome do combate às práticas danosas ao patrimônio público, responsáveis por 

instabilidade nas políticas governamentais e no gerenciamento da coisa pública. 

Ademais, a sobrevivência do Estado Democrático de Direito depende do efetivo 

combate à corrupção e à improbidade administrativa, mormente porque o moderno direito 

público ressalta a prevalência do interesse coletivo sobre o interesse particular e a fiel 

observância dos princípios de moralidade e legalidade administrativas. Tanto é assim, a Carta 

Magna de 1988, por seu artigo 37, parágrafo 4º, sem prejuízo da instauração de inquérito 

penal, prevê a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 

dos bens e o ressarcimento ao erário, na hipótese de se configurar improbidade administrativa, 

quer por desonestidade, quer por incompetência de agentes públicos. 

Nesse contexto, o combate à corrupção depende da ação independente do 

Ministério Público e do Poder Judiciário, dotados de garantias constitucionais como 

inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e prerrogativa de foro, sem 

prejuízo de suas atuais atribuições, inclusive como forma de fazer valer os ditames da lei de 

improbidade administrativa, até porque qualquer retrocesso seria inadmissível. 

O segmento jurídico deve permanecer atento a eventuais movimentos de reformas 

constitucionais capazes de atingir a independência do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, ocasionados pelo desconforto de sua atuação fiscalizatória junto a setores 

historicamente privilegiados com a impunidade. 

Quanto às licitações, por exemplo, a presumível inobservância da norma jurídica 

geraria improbidade administrativa, fazendo incidir a legislação repressora. No entanto, a 

legislação pertinente pode sofrer alterações significativas, com o que estaria modificando a 

incidência da lei de improbidade administrativa. 

Com esse raciocínio, as prerrogativas relacionadas à concessão de incentivos 

fiscais ou creditícios poderão ser alteradas, com o que se modificaria o suporte para a 

improbidade administrativa.  

Nas duas situações, o legislador estaria esvaziando a lei 8.429/92, a partir da 

legislação que lhe oferece suporte complementar. Todavia, na hipótese de quaisquer 

modificações favoráveis ao interesse particular do agente público, “vigora o princípio da 

supremacia do interesse público” (OSÓRIO, 1997, p. 65). 
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Além de proibir ações de dolo e culpa e punir a incompetência administrativa, a 

lei 8.429 reprime a corrupção, o enriquecimento ilícito, a ação desonesta de agentes públicos 

(inclusive parlamentares, juízes, promotores de justiça e diretores de fundações mantidas pelo 

Estado) e corruptores. Da mesma forma, o cidadão comum pode ser acionado por 

improbidade administrativa, desde que concorra ou influencie terceiro(s) à prática de atos 

vedados por aquele instrumento legal. 

Ainda segundo Osório (1997), há casos em que se caracteriza a improbidade 

administrativa sem ferir instrumentos legais específicos, como procedimento incompatível 

com a honra, a dignidade e o decoro do cargo ou função pública. 

Contudo, caracteriza-se improbidade administrativa a cessão da Procuradoria 

Municipal, da Procuradoria do Estado e da Advocacia da União para defender o prefeito, o 

governador ou outro agente público por crime cometido contra o interesse do próprio ente 

público, posto que significaria patrocinar causa pessoal dos administradores, em detrimento 

do serviço público. 

Por sua vez, a evolução patrimonial injustificada ou a constatação de sinais 

exteriores de riqueza de agentes públicos por si só gera presunção de improbidade, diante do 

princípio de proteção da aparência de honestidade desses servidores, assim como de justificar 

a obrigatoriedade de sua declaração de bens e patrimônio, porquanto devam ser rigorosamente 

controlados.

Quanto à utilização da máquina administrativa, sabe-se que o poder muitas vezes 

se confunde com a troca de favores. Nesse particular, a imprensa pode desempenhar uma das 

funções de maior importância para a sociedade, senão a maior. Mas isso nem sempre ocorre. 

Inobstante ser imprescindível a liberdade de imprensa, a mídia é responsável pela criação de 

mitos da vida pública, não raro favorecendo governantes e fazendo surgir oligarquias, a 

despeito do instituto da democracia e do confronto à Constituição de 1988. Assim, 

se houver embates entre governantes e determinados setores da sociedade, os 
espaços na imprensa devem ser igualitários, sob pena de configurar propaganda 
pessoal de autoridade, ferindo-se o tratamento isonômico que a mídia é forçada a 
conferir aos membros da comunidade (OSÓRIO, 1997, p. 129). 

Ainda, não é permitido ao administrador público editar, com recursos públicos ou 

com o concurso de empresários, periódicos ou quaisquer publicações visando à promoção 

pessoal, nem tampouco a compra de espaços políticos em órgãos da imprensa escrita, falada 

ou televisiva. 
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Reveladora de desvio comportamental, “a ausência de finalidade pública em atos 

administrativos é especial causa de improbidade administrativa” (OSÓRIO, 1997, p. 140), 

porquanto infringe a lei 8.429/92, assim como a demissão motivada por retaliação, o 

recebimento de diárias para cobertura de despesas com viagens de interesse privado e a 

concessão ou negativa de alvarás para funcionamento de atividades em desacordo com o 

interesse público. 

Com relação à quebra de sigilo bancário, os agentes públicos estão submetidos ao 

dever de total transparência na aquisição de bens e na exposição de seu patrimônio às 

autoridades constituídas. Dessa forma, sob pena de cercear a proteção da sociedade em favor 

da individualidade, a quebra de sigilo bancário não deve ser indeferida pelo Poder Judiciário, 

até porque o sigilo continua resguardado em processo por força de disposição legal. 

No caso de prática de ato doloso com prejuízo ao erário ou presunção de multa 

civil, torna-se lógico o bloqueio de bens para cobertura do integral ressarcimento, inclusive 

como forma de prevenir eventual dilapidação patrimonial do(s) demandado(s). 

De sorte, sabe-se que, a partir da Carta Constitucional de 1988, a firme atuação do 

Ministério Público e do Poder Judiciário tem contribuído para reduzir a histórica impunidade 

no País, alcançando políticos e empresários importantes, enquanto a sociedade civil 

organizada dá sinais de intolerância às agressões impunes ao patrimônio público. 

6.1.1.3 A contribuição externa 

Para Speck (2000), diferentes programas de cooperação econômica vêem na 

corrupção percalço para o desenvolvimento econômico, político e social, em nome do que 

adotam medidas de controle e alocam recursos especiais visando a erradicá-la. 

De fato, importante agente na luta contra a corrupção, o Banco Mundial, desde 

1996, estimula a implementação de reformas políticas em seus projetos, ao investir no 

controle da corrupção, tornando-o uma das principais características da boa governança. Sua 

ofensiva contra o fenômeno da corrupção abrange, igualmente, três outras frentes de batalha: 

“o apoio a países interessados em controlar a corrupção, a incorporação do critério 

“corrupção” em todos os seus programas de empréstimo e o apoio a iniciativas internacionais 

para controlar a corrupção” (SPECK, 2000, p. 38, nota de rodapé 20). 

A entrada daquela instituição financeira internacional nesse cenário emprestou 

maior status político ao tema do controle da corrupção em todo o mundo, especialmente por 

introduzir em seu conceito a corrupção como uma das principais causas da pobreza e da 
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distribuição de renda, tendo iniciado suas ações na Albânia, Letônia e Geórgia, em 1998. 

Segundo a Transparência Internacional (199-), o Banco Mundial, na luta contra 

esse fenômeno, adota medidas anticorrupção por reconhecer os esforços despendidos por 

alguns países em desenvolvimento (que embora estejam empenhados em sair da pobreza, 

sejam afetados seriamente pela corrupção) e obter resultados compensadores, ainda que 

outros (países) desviem recursos em complexas combinações econômicas, políticas, sociais, 

morais e históricas. 

Para tanto, o Banco Mundial busca, internamente, preservar os mais altos níveis 

éticos de seu pessoal, com a adoção de medidas tais como: declaração de bens dos 

funcionários de mais alto nível; verificação de qualquer outra atividade externa de seus 

funcionários; demissão do funcionário que se envolva em ato ilícito; revisão periódica de 

declaração de ética e melhoramento contínuo do sistema de investigação interna. 

Com relação aos projetos e contratos financiados pelo Banco Mundial, prever-se a 

participação cidadã, o treinamento de pessoas e de organizações não-governamentais 

envolvidas nos projetos de financiamento. Além disso, há o devido monitoramento (visando a 

prevenir possíveis atos ilícitos), profunda investigação na apuração de eventuais indícios de 

corrupção, regras rígidas quanto às exigências de auditorias, suspensão de desembolsos de 

empréstimos em caso de inobservância reiterada das exigências financeiras estabelecidas em 

contrato de crédito, objeto de auditoria. 

Contudo, para o Banco Mundial, a corrupção tem alto impacto no nível de 

efetividade de sua assistência financeira, porque as medidas adotadas para o enfrentamento à 

corrupção, nos países, ainda não são consideradas satisfatórias. 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por sua vez, apóia o 

processo de modernização do Estado e de fortalecimento da sociedade civil, com a adoção de 

projetos como: modernização da legislação relacionada às penas, métodos alternativos de 

solução de conflitos; treinamento e capacitação de funcionários da justiça para o 

enfrentamento ao crime organizado; programas de educação legal e reforma jurídica. 

Da mesma forma, vale lembrar a importância do Fundo Monetário Internacional, 

como instituição criada em 1944 com o objetivo de assegurar o bom funcionamento do 

sistema financeiro mundial, via levantamento de fundos que auxiliem as nações com 

dificuldades financeiras. Como tal fortalece a lista de organismos com ações concretas 

voltadas ao enfrentamento e combate à corrupção no planeta, presente em seus 184 países 

membros. 
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6.1.2 Instrumentos de repressão 

Segundo Medeiros (2006), a participação da sociedade civil organizada nos 

processos decisórios e na fiscalização em instâncias formais de controle social constitui 

recurso para inibir ações corruptas e corruptoras no serviço público. 

Sabe-se, também, que os conselhos de usuários e organizações não-

governamentais trabalham apenas informalmente, mas são produtivos nos processos de 

decisão e no (permanente) acompanhamento e controle dos serviços públicos, conseguindo, 

não raro, afastar pretensões contrárias ao interesse da sociedade. 

6.2 Principais ações 

Enquanto a prevenção à corrupção, a repressão e a promoção da moralidade 

administrativa constituem “estratégias dispostas em ordem decrescente de velocidade de 

produção de resultados” (MEDEIROS, 2006, p. 68), são crescentes em sua durabilidade. 

O enfrentamento e combate à corrupção podem acontecer também com a adoção 

de medidas reativas (quando há sinais externos de ocorrência do fenômeno) ou proativas 

(quando se antecipa o combate em vez de contra-atacá-lo). 

O inconveniente do combate reativo, embora necessário, decorre do fato de a 

corrupção já ter tomado proporções, custar mais aos cofres públicos e ter sinais visíveis. Por 

outro lado, o combate proativo busca antecipar-se à ocorrência de fraude, custa menos, é 

trabalhoso e nem sempre produz bons resultados. Por isso, como foi dito, há quem não 

considere a medida como economicamente correta. 

Para Medeiros (2006), na contramão de tudo, o controle interno da administração 

pública, exercido por servidores dos ministérios ou das secretarias estaduais, deixa a desejar: 

se o ministro ou secretário de estado ou de município não fica satisfeito com a investigação 

demite quem o investigou, sem chance para a correta aplicação das leis vigentes.

Segundo Furtado (2005), o então Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 

argumenta que a corrupção ocorre no momento em que as instituições públicas estão sem 

força, sujeitas à pressão do setor privado. Seu combate “implica na reconstrução das 

instituições, no aperfeiçoamento da integração entre elas e na transparência da gestão” 

(FURTADO, 2005, p. 50).  Diante do reconhecimento de situações tais, por que não adotar 

providências visando à reversão desse quadro? 
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6.2.1 Ações de prevenção 

Quanto à profissionalização do pessoal, cumpriria cuidar para que os servidores 

sejam idôneos, com capacidade técnica e responsabilidade, evitando-se as questões pessoais e 

estimulando a criação de escolas voltadas para a capacitação dos funcionários públicos. 

Os servidores devem ser adequadamente remunerados, de acordo com as 

exigências do cargo, suas responsabilidades e a formação recebida.  

O estabelecimento de códigos de ética, por sua vez, objetivaria impedir e 

combater o surgimento de atos corruptos, porque lesivos ao interesse público. 

Com relação ao desenvolvimento de códigos de ética, a estruturação da reforma 

administrativa deveria guiar-se por princípios de neutralidade (decisões baseadas no interesse 

público), integridade (funcionários públicos não podem aceitar apoio financeiro que 

comprometa suas responsabilidades), objetividade (realização de tarefas com fiel observância 

das normas regulamentares); sinceridade (o servidor público deve explicar as razões de suas 

decisões e restringir a informação ao exclusivo interesse público); honestidade (declarar 

qualquer interesse privado relacionado com suas responsabilidades públicas, protegendo o 

interesse público) e prestação de contas (com avaliação e controle permanentes). 

O desafio seria a construção de um sistema transparente com o objetivo de evitar a 

fraude e lograr que funcionários de nível superior creiam na possibilidade de fácil detecção de 

qualquer irregularidade. 

A substituição de programas de governo em curso é uma experiência que deu 

certo em alguns países. Outro experimento é a manutenção do programa governamental com 

redesenho de suas atividades visando à simplificação e ao controle, tendo em vista que a 

rigidez burocrática por vezes gera condições adequadas para o surgimento de ações de 

corrupção.

Para Klitgaard (1994), importa ressaltar o envolvimento da sociedade e da 

imprensa no esforço anticorrupção, com efetiva participação escolar, com professores e 

alunos estimulados em campanha objetiva para esse fim, bem como o rompimento de 

eventual cultura da corrupção no seio da organização alvo de combate, a reformulação do 

sistema de avaliação do desempenho funcional, a vinculação das medidas anticorrupção à 

missão principal da organização, o irrestrito apoio ao servidor honesto, a revisão da escala 

salarial, quando for o caso, evitando-se a perda do poder aquisitivo do pessoal. 

Consoante Medeiros (2006), embora não constituam uma forma direta de 

enfrentamento e combate à corrupção, as estratégias de prevenção não são menos eficientes 
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por recorrerem mais à correção do sistema do que à repressão. 

 Os registros de atos administrativos que impeçam a manipulação de dados 

constituem outro mecanismo de prevenção, assim como o recurso da informática para registro 

de contratos, compras, pagamentos, orçamentos etc. são instrumentos de grande valia. De 

igual sorte, concursos públicos para recrutamento de pessoal, remuneração adequada e 

capacitação de servidores são meios de prevenção mais resistentes à corrupção no setor 

público.

Ainda de acordo com Medeiros (2006), embora menos imediatas e difusas do que 

as ações de prevenção, as de promoção à moralidade administrativa, também, têm sua devida 

importância e precisam ser trabalhadas a longo prazo. 

Vale lembrar, a Constituição Federal prevê o preparo de todos para o exercício da 

cidadania, devendo a sociedade agir precocemente, consoante seu artigo 205, descrito abaixo: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

O exercício pleno da cidadania possibilita vultosos resultados a baixo custo. 

Todavia, a promoção da moralidade administrativa não pára na formação. A disseminação de 

informação por si só é outro grande veículo, tornando-se producente que se divulgue os custos 

e as conseqüências sociais da corrupção, um dos principais instrumentos de promoção da 

moralidade administrativa perante a sociedade, assim como a consciência de que embora se 

ganhe no curto prazo com expedientes escusos, perde-se mais adiante. 

A Transparência Internacional elaborou estratégia visando a obter êxito na luta 

contra o fenômeno da corrupção, através da criação de estrutura e do desenvolvimento de 

ações, que denominou de sistemas nacionais de integridade, valendo-se de um conjunto de 

elementos que possibilite ao Estado e à sociedade civil se organizarem e atuarem com 

transparência, eficiência e eficácia. 

Com enfoque interdisciplinar e combinando ações de ordem política, econômica, 

jurídica, sociológica e administrativa, os sistemas nacionais de integridade abrangeriam ações 

diversas, tais como: instauração de reformas administrativas visando à redução de conflitos de 

interesse na administração pública e ao controle dos atos de corrupção; efetiva aplicação do 

direito administrativo; estabelecimento de mecanismos adequados que ofereçam aos 

funcionários públicos e aos cidadãos os meios adequados para denunciar os atos de corrupção; 
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apoio de um poder judiciário independente; fortalecimento das entidades superiores de 

fiscalização; apoio ao desenvolvimento de códigos de ética e procedimentos por parte do setor 

privado; promoção de medidas dissuasivas legais contra as práticas corruptas; 

desenvolvimento de mecanismos que promovam a accountability e a transparência dos 

processos democráticos; garantia de uma imprensa livre que exerça o papel de vigilante 

público e o estabelecimento de cooperação internacional na luta contra a corrupção. 

Para o alcance dos objetivos dos sistemas nacionais de integridade, impõe-se o 

estabelecimento de regras visando a identificar as áreas com maior probabilidade de êxito e a 

conseguir, inicialmente, algumas vitórias pequenas, conforme aquela ONG. Como forma de 

neutralizar eventuais resistências, que as providências sejam adotadas de forma democrática, 

acessível e transparente. 

Todavia, o exercício do poder necessita de legitimação doutrinária, que advém de 

preceitos jurídicos, políticos, religiosos e econômicos formadores do Estado, na opinião de 

Weber (1864-1920), apud Dreher, Kotsogiannis e McCorriston (2006), quando o define (o 

poder) como a estrutura social detentora do monopólio do uso legal da força (autoridade) 

sobre a população, para garantir seu respeito às leis e normas sociais. Quando faz referência a 

Platão (428 ou 427 a.C. – 348 ou 347 a.C.), aqueles autores apontam o regime ditatorial como 

pior forma de governo, embora reconheçam a prática da obtenção indevida do poder através 

da manipulação ou submissão de pessoas ingênuas por pessoas sem escrúpulo. 

Araújo e Sanchez (2005) ressaltam o pensamento de Weber, segundo o qual, após 

a campanha eleitoral, os políticos eleitos são portadores de legitimidade e de responsabilidade 

política, cabendo-lhes a formulação de programas, a serem julgados pelos mesmos eleitores.

Não obstante isso, a burocracia, como forma de dominação racional e legítima, poderia 

indevidamente valer-se de atribuições que não lhe são próprias, por não ser detentora de poder 

de decisão pela falta de legalidade e conseqüente legitimidade, porquanto não foi votada para 

tanto. Vale realçar, os burocratas, a par da quantidade e qualidade de informações que detêm, 

ocupam posição de vantagem em relação aos regulares detentores do poder. Referidos autores 

lembram o frágil controle sobre a burocracia no País, tido como uma das principais causas da 

dificuldade de modernização, representando óbice para o acompanhamento da atividade 

estatal pela sociedade. 

Ainda acompanhando o pensamento de Weber, “a modernização social implicava 

no aparecimento de instituições fortes, baseadas na centralização, na disciplina normativa e no 

caráter impessoal da ação dos (seus) membros” (ARAÚJO e SANCHEZ, 2005, p. 147), 

condições próprias da organização burocrática. Resta evidente que já Weber dispensou 
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especial atenção para a necessidade de controle mais rígido sobre o poder, ainda a forma mais 

eficiente e eficaz de prevenção, enfrentamento e combate à corrupção (na esfera pública ou 

fora dela). 

Atualmente, constituem exemplos de barreiras contra a prática de corrupção “a 

modernização dos sistemas informatizados, para impedir fraudes e violações; a criminalização 

das fraudes eletrônicas; a institucionalização da força tarefa de combate ao roubo de recursos” 

(GRAEFT, 2002, p. 16), cujo êxito depende de ações da Auditoria do Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), da Polícia Federal, do Ministério Público, da estruturação da 

Advocacia-Geral da União (AGU) e da criação da Corregedoria-Geral da União (CGU), esta 

última com a incumbência de supervisionar as atividades de controle interno no âmbito dos 

ministérios, com a devida apuração de denúncias de irregularidades na esfera do Poder 

Executivo, além de buscar punição para os culpados e estimular a transparência na prestação 

do serviço público. 

6.2.2 Ações de repressão 

Segundo Klitgaard (1994), como a corrupção beneficia membros do poder, seu 

combate se torna difícil. No entanto, países em desenvolvimento, como o Brasil, precisam e 

desejam melhorar as ações de embate às diversas formas de corrupção. Embora não possam 

ser totalmente erradicadas, a redução do elenco de modalidades de corrupção constitui anseio 

da maioria dos cidadãos comuns em todo o mundo. 

Visando à melhor estruturação das ações pertinentes ao combate à corrupção, o 

autor, acreditando ser possível aprender com a experiência de outros países e inspirado em 

estudos de casos de Cingapura, Filipinas e Hong Kong, é por adotar algumas medidas, dentre 

as quais se destacam: identificar, por meio de auditoria, contribuintes potencialmente 

corruptos; tornar mais rigorosos os sistemas de controle (valendo-se, inclusive, de sistemas 

contábeis e de supervisão); mudar e simplificar a legislação tributária (de forma a dotar um 

sistema de taxação mais simples, com cobertura de menos artigos, o que poderia tanto 

aumentar a receita quanto relacionar o sistema tributário com os objetivos de 

desenvolvimento); promover rodízio de servidores (como forma de evitar relacionamentos 

pessoais vulneráveis às investidas de corrupção) e recorrer à auditoria externa. 

Como cautela, “se funcionários tivessem recursos inexplicáveis, tinham de provar 

onde os haviam adquirido através de meios legais” (KLITGAARD, 1994, p. 147), fazendo 

recair sobre o servidor suspeito o ônus da prova, com maior probabilidade de flagrar os 
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corruptos e puni-los. 

Para Medeiros (2006), o combate à corrupção estatal deve ser permanente, exige 

constância, perseverança, vontade e estimativas corretas. Segundo ele, assim como necessita 

de tempo para crescer, a corrupção requer tempo para ser combatida eficazmente. De qualquer 

sorte, sempre existirá corrupção, ainda que de forma latente, em algum recanto do corpo 

estatal. Embora seja impossível sua onipresença em todo o Estado, seu alheamento por 

completo também o é. 

Como o enfrentamento e combate ao fenômeno objeto de estudo pode assumir 

diferentes focos, o autor considera o servidor público o primeiro deles, razão pela qual é por 

punir quantos tergiversem deveres no exercício de suas funções (independente de sua posição 

na hierarquia estatal) dando asas à corrupção. Para alcançar os dois pólos da relação corrupta, 

os corruptores devem ser punidos com o mesmo rigor com que se devem punir os corruptos, 

embora se tratem de atores mais resistentes. 

Vale lembrar, o enfrentamento e combate à corrupção reclamam não só a 

repressão aos infratores, mas a adoção de estratégias de prevenção ao crime e de promoção à 

moralidade administrativa, haja vista sua condição de vetores estratégicos na luta contra o 

crime. 

Relativamente à repressão, a punição pelo excesso de gasto das campanhas 

eleitorais pode igualmente redundar na derrocada da corrupção, assim como a aplicação de 

pena por crimes de sonegação fiscal ou de evasão de divisas. 

A repressão, como a via mais comum para um combate mais efetivo à corrupção, 

embora não garanta eficiência e eficácia, requer alocação de recursos para investimentos nos 

órgãos de fiscalização, mudança na legislação (com penas mais severas), maior flexibilidade 

das normas relacionadas a sigilo fiscal, bancário e telefônico, tributação mais justa e 

adequada, maior clareza das imposições eleitorais etc.  

De acordo com Fleischer (2000), é de capital importância que se promova 

independência e autonomia às secretarias de controle interno nas esferas federal (ministérios), 

estaduais e municipais (secretarias), tal como ocorre com o Ministério Público (MP) que, na 

qualidade de guardião da democracia e defensor da justiça, responde por consideráveis 

avanços no País. 

Para Albuquerque (2006), o MP cuidou de reprimir a prática de crimes contra a 

Administração Pública, quer pela aplicação irregular de verbas públicas, pelo desvio de 

recursos públicos, pela falta de prestação de contas, pela frustração de processo licitatório ou 

pelo superfaturamento de obras públicas, fruto de desvios de conduta caracterizados por 
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peculato, concussão, corrupção ativa e passiva e prevaricação, por exemplo, até porque: 

a investigação exclusivamente policial favorece a impunidade e desacredita a justiça, 
na exata medida em que a atividade de coleta de provas, face à estrutura hierárquica 
da instituição policial, está sujeita ao controle de autoridade superior nem sempre 
interessada no esclarecimento total do delito (ALBUQUERQUE, 2006, p. 43). 

Quanto a esse aspecto, poder-se-ia levantar a inconfiabilidade da Polícia na 

apuração de determinadas responsabilidades criminais pelo fato de integrar a estrutura do 

Poder Executivo, onde ocorre o maior número de casos de corrupção, segundo o mesmo 

autor, fazendo valer prerrogativa inerente ao poder penal, no sentido de que importa 

independência e neutralidade na condução do processo. Vale esclarecer, nos países mais 

desenvolvidos, a Polícia está incorporada ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público. 

Para Albuquerque (2006), ao Ministério Público foi atribuída a incumbência de 

zelar pela cidadania, posto não ser suficiente apenas a proteção constitucional. A ele (MP) se 

deve dotar de todas as prerrogativas necessárias, como instrumentos, meios e amplo poder 

investigativo.

O enfrentamento e combate à corrupção, considerada por Albuquerque (2006) o 

maior inimigo do cidadão, seria a providência adotada para se obter uma sociedade fraterna, 

pluralista, harmônica, justa, solidária e sem preconceitos, em favor dos interesses das 

crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos interditos, dos carentes, dos portadores de 

necessidades especiais, dos indigenistas, dos consumidores, da família, da sociedade, da 

preservação do patrimônio público, do meio ambiente e dos valores morais e sociais. 

Por essas razões, deduz-se que o combate torna-se ainda mais importante em 

função das conseqüências que a corrupção acarreta para a sociedade como um todo. 

Importa ressaltar, no MP, idealistas e agentes ministeriais costumam avocar, com 

senso de responsabilidade e autoconfiança, o papel pertinente ao enfrentamento e combate à 

corrupção, tendo sempre presente a combinação de estratégias. Todavia, não raro dispensam a 

participação de possíveis aliados, com quem poderiam dividir tarefas e responsabilidades, 

ganhando em eficiência e eficácia, segundo Medeiros (2006). 

Entretanto, nos últimos quatro anos percebe-se, também, efetiva atuação da 

Polícia Federal no embate à corrupção. 

Ações de resistência, reivindicação e mudança devem ser patrocinadas, 

igualmente, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pela Defensoria Pública, pela 

Advocacia Pública, pelo Poder Judiciário, pelo próprio Ministério Público e pela Polícia 
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Federal, em nome da ética, do zelo pelo bem comum e da outorga constitucional, porquanto 

essas instituições são legalmente detentoras de responsabilidade, independência e de meios 

para tanto, devendo, em conseqüência, cumprir e fazer cumprir, integralmente, a legislação 

vigente, como lembra Oliveira Filho (2006). Nesse sentido, essas instituições deveriam 

trabalhar em parceria e de forma harmônica, a fim de conferir maior eficiência às ações 

contrárias à corrupção. 

Como lembra Medeiros (2006), incumbe igualmente aos Tribunais de Contas e 

secretarias de controle, por imposição constitucional, o combate à corrupção. Por sua vez, 

todo o Poder Legislativo (Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas e 

Câmaras Municipais), no exercício de suas distintas funções, é ator imprescindível nesse 

mister, competindo-lhe atuar não só por meio de CPI mas também como responsável pela 

elaboração de normas. 

No Executivo, o governo vive “sistemáticas crises políticas, com denúncias de 

agravamento da política do é dando que se recebe” (MOSQUÉRA, 2006, p. 96), em nome do 

que são instaladas Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Comissões como a dos Correios, do Mensalão e dos Bingos foram instaladas para 

apurar denúncias de apoio político no Congresso Nacional e outros atos lesivos à regular 

prática da administração pública, em troca de financiamento de campanhas eleitorais. 

Paralelamente, florescem as conhecidas operações Sanguessuga, Xeque-Mate, Navalha, 

Furacão, Furacão 2, levadas a efeito pela Polícia Federal e ou pelo Ministério Público (apenas 

para citar casos recentes). 

Acrescenta-se a essas a operação Renangate, objeto de denúncia de partido 

político de oposição ao governo, apurada pela Comissão de Ética do Senado Federal, tendo 

resultado na renúncia do Presidente daquela Casa Legislativa do posto de comando. 

No nível estadual, como amplamente divulgado pela mídia, no Rio Grande do 

Norte, encontra-se em fase de investigação o conhecido caso Foliaduto, sobre a contratação de 

bandas para suposta realização de shows.

Particularmente na cidade de Natal (RN), encontra-se em processo de investigação 

pelo Ministério Público, com apoio da Polícia Federal, a denominada operação Impacto, que 

apura denúncia contra integrantes da Câmara Municipal, com repercussão na imprensa 

nacional.

Como lembram Trevisan et al. (2006), enquanto a prestação de contas à sociedade 

constitui obrigação de quem assume funções no Estado, o controle externo dos recursos 

municipais fica, geralmente, na exclusiva competência dos Tribunais de Contas Estaduais 
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(TCE) - como instâncias de apoio ao Poder Legislativo nas unidades da federação, 

responsáveis pela fiscalização do Executivo. Já a aplicação dos recursos federais transferidos 

é acompanhada e fiscalizada à distância pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em apoio 

ao Congresso Nacional. Ambos (TCE e TCU) têm estrutura insuficiente para fiscalizar, de 

forma devida, a gestão regular dos recursos aplicados pelo governo federal e pelos 5.563 

municípios, razão pela qual as auditorias, com raras exceções, são realizadas por sorteio, 

representando poucas possibilidades de minimizar os comportamentos não éticos. Por isso, os 

mencionados autores consideram complexas as ações anticorrupção, porquanto envolvem 

aspectos políticos, legais, estratégicos e de motivação popular. 

Desse modo, segundo Trevisan et al., a accountability (prestação de contas com 

responsabilidade) só se realiza completamente quando há envolvimento da sociedade. Como 

os Tribunais só examinam questões quando formalmente estimulados, deixam de contribuir, 

de forma eficaz, para o fim da corrupção. Casos isolados de maior atuação referem-se, por 

vezes, às ações pessoais de alguns de seus integrantes (e não por força dos requisitos 

constitucionais).

Ainda de acordo com Trevisan et al., a accountability refere-se à atitude ou 

condição que devem observar os funcionários públicos e compreende alguns conceitos 

importantes, como responsabilidade pela condução e uso de recursos humanos e financeiros, 

na forma programada, cálculo preciso de custos e responsabilidade pela realização dos 

programas na forma prevista. O controle da accountability compete aos Tribunais de Contas. 

Para a Transparência Internacional (199-), como o funcionamento dos tribunais 

não é ágil, custa caro e expõe o denunciante, resultando indiferente à desigualdade objetiva 

entre o cidadão comum e o Estado, muitos optam por dirigir-se tão somente a organizações 

não-governamentais. 

Quanto ao Governo LULA, como lembra Aydos (2006), jamais a sociedade 

brasileira presenciou tanta investigação e cobrança de probidade administrativa, com efetiva 

fiscalização das ações em todos os níveis e instâncias de governo. 

6.2.2.1 A contribuição externa 

A INTERPOL, em apoio à polícia, também, constitui instrumento e relevância na 

luta contra a corrupção, principalmente nos prováveis casos de extradição. 

Muitos países têm optado por estabelecer acordos formais de ajuda internacional 

na luta contra a corrupção. A comunidade britânica, nesse particular, tem um dos melhores 
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modelos até agora desenvolvidos. Os países europeus têm acordos multinacionais de ajuda 

mútua para identificar pessoas, fazer buscas, obter evidências, juntar provas, fazer capturas e 

seqüestrar bens produto de ações criminosas, com fiel observância dos direitos humanos.  

O chamado Grupo dos Sete, desde a década de 1990, tem adotado medidas 

internacionais para converter em delito a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de 

drogas ou de outras atividades criminosas como a corrupção. 

Apesar de apresentar dimensão global, capaz de sugerir complexidade na 

formulação de ações de combate, os exemplos citados demonstram ser possível implementar 

políticas que minimizem os efeitos nocivos da corrupção. Com o detalhamento dos 

instrumentos e ações essenciais ao embate da corrupção, importa ter presente uma abordagem 

mais crítica sobre o contexto atual do cenário brasileiro, objeto do tópico seguinte. 

Por oportuno, apresenta-se, ainda, quadro síntese sobre o estudo realizado acerca 

do fenômeno da corrupção. 
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Quadro síntese sobre o estudo realizado acerca do fenômeno da corrupção 

Autores
(anos)

Tipos de 
corrupção

(dimensões) 

Origem/condições 
favoráveis à 
corrupção

(causa)

Implicações/ 
Conseqüências

para a 
sociedade

(dimensões) 

Instrumento/ação
de

prevenção/repressão

Albuquerque
(2006)

Dim. 
Ética/moral 

Interna Dim. Política Ação de repressão 

Aydos (2006) Dim. 
Política

Interna Dim. Social Ação de repressão 

Barboza
(2006)

Dim. 
Política

Externa “Mista” -

Fazzio Jr. 
(2002)

Dim. 
Ética/moral 
e “Mista” 

- - -

Fleischer
(2000a)

- Interna - Instrumento de 
prevenção

Furtado
(2005)

- Interna Dim. 
Econômica 

-

Graeft (2002) - Interna - Instr. e ação de 
prevenção

Kanitz (1999) Dim. 
“Mista”

Interna - -

Klitgaard 
(1994)

Dim. 
Econômica 
e “Mista” 

Interna Dim. 
Ética/moral 

Ações de prevenção e 
de repressão 

Lira (2005) Dim. 
Política

- Dim. 
Econômica 

-

Medeiros
(2006)

- Interna Dim. 
Econômica 

Instr. e ações de 
prevenção e de 
repressão

Mosquéra
(2006)

Dim. 
Ética/moral 

Interna - Ação de repressão 

Oliveira
(1991)

Dim.Social, 
Ética/moral 
e “Mista” 

Interna Dim. 
Econômica e 
“Mista”

-

Oliveira Filho 
(2006)

- Interna Dim. 
Econômica 

Ação de repressão 

Osório (1997) - - - Instr. de prevenção 
Speck (2000) Dim. 

Econômica 
- Dim. “Mista” -

Transparência
Internacional 
(199-)

Dim. 
Política e 
“Mista”

Interna Dim. Social e 
“Mista”

Instr. de prevenção e 
ação de repressão 

Trevisan et
al. (2006)

- - Dim. Social Ação de repressão 

.

.

.

Fonte: elaborado pelo autor. 
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7. ABORDAGEM CRÍTICA SOBRE A CORRUPÇÃO 

È interessante observar, neste posto, as visões críticas de alguns teóricos acerca da 

corrupção, de modo a compreender como tal tema influencia as sociedades nas quais nela 

ocorre. Dessa forma, as idéias expostas abaixo advêm do modo de se perceber o referido 

fenômeno em diversas comunidades no decorrer do tempo.  

Inicialmente, consoante Fazzio Júnior (2000), que pesquisou infrações penais e 

político-administrativas, bem como atos de improbidade cometidos por prefeitos, a grande 

maioria dos casos de corrupção sob exame nos tribunais brasileiros emerge da esfera 

municipal.

Para Fleischer (2000), Furtado (2005), Mosquéra (2006), Oliveira (2006), 

Trevisan et al. (2006), a sociedade deve ficar atenta aos sinais de irregularidade na 

administração pública (mormente a municipal). Para eles, na esfera municipal, são 

considerados indícios de má conduta: histórico comprometedor da autoridade eleita, bem 

como de seus auxiliares; falta de transparência nos atos administrativos dos detentores do 

poder; ausência de controle; nepotismo, apoio de grupos suspeitos de participar de atos 

ilícitos; subserviência do Legislativo ou dos Conselhos Municipais; baixo nível de 

capacitação técnica dos detentores de postos de comando nas secretarias; resistência de 

prefeitos (e secretários) a prestar contas às Câmaras Municipais e desinteresse da comunidade 

por ocasião da formulação das leis orçamentárias anuais.

Segundo esses pesquisadores, assim como municípios oferecem resistência às 

prestações de contas às Câmaras Municipais, estados resistem a prestar contas regularmente 

às Assembléias Legislativas, ao deixarem de atender pedidos de esclarecimento feitos por 

deputados de oposição.

Diante de todo esse quadro, observa-se desacordo com a teoria da separação dos 

poderes defendida em 1748 por Montesquieu (1689-1755), apud Mosquéra (2006), com vista 

a diminuir o poder absoluto dos reis, separando as funções do Estado entre os responsáveis 

por fazer a lei (Poder Legislativo), por executá-la (Poder Executivo), e por julgar as disputas 

que envolvam o seu cumprimento (Poder Judiciário). O filósofo partiu do raciocínio de que o 

homem detentor do poder é potencialmente tentado a abusar dele e “só o próprio poder seria 

capaz de anular o poder, num processo de ação e reação” (MOSQUÉRA, 2006, p. 39-40), 

estando um poder pronto para corrigir os desvios ou excessos do outro. Executivo, Legislativo 

e Judiciário devem ser independentes, autônomos e atuar harmonicamente, de acordo com o 
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princípio fundamental de unidade do Estado. Essa interdependência seria, ao mesmo tempo, 

obstáculo ao autoritarismo e caminho a ser perseguido para a formação de uma sociedade 

mais justa e equilibrada. 

Assim, deduz-se que a constitucionalidade de leis e seu fiel cumprimento com 

total independência e autonomia é condição indispensável para o pleno exercício da 

democracia e o devido enfrentamento e combate à corrupção. 

Atualmente, no Brasil, a relação do Executivo com o Legislativo, assim como a 

forma de garantir a maioria no Congresso Nacional, tem determinado a produção de métodos 

inaceitáveis, objeto de ampla divulgação pela chamada grande imprensa do País, com 

repercussão extracontinental, como afirma Mosquéra (2006). 

Assim sendo, “é necessário mudar as relações de poder no País para mudar o 

País” (AYDOS, 2006, p. 62). 

Não obstante isso, vale ressaltar que, no Brasil, a divisão dos poderes está 

assegurada formalmente desde sua primeira Constituição, de 1824. 

Em que pese à existência de Leis Orçamentárias Anuais, que devem refletir os 

anseios e as prioridades estabelecidas pela população, o remanejamento de verbas, muitas 

vezes, é autorizado pelas Câmaras Municipais e Assembléias Legislativas, em alguns casos 

em grandes proporções. Há casos de prefeitos com autorização legal para remanejar até 100% 

(cem por cento) das verbas orçamentárias quando mais de 5% (cinco por cento) já seriam 

inaceitáveis. Nesse contexto, Trevisan et al. (2006) defende de maior participação popular na 

elaboração do orçamento anual, inclusive com audiências públicas para o estabelecimento de 

definição de prioridades pela sociedade organizada. 

Com trabalho voltado, especialmente, para a esfera municipal, Trevisan et al. 

conclamam a atenção da sociedade para a criação de empresas que só existem no papel, com o 

objetivo de fornecer produtos e serviços às prefeituras; licitações, muitas vezes viciadas; 

cartas-convite; pagamentos efetuados com cheques não cruzados (o que desobriga o recebedor 

de depositá-los na rede bancária); fornecedores de notas fiscais “frias”; aquisição de bens e 

prestação de serviços de empresas instaladas em outros municípios, principalmente quando se 

refiram a bens de uso diário (como combustível, material de construção, alimentos para a 

merenda escolar etc.) com fornecedores regularmente instalados em seus municípios; 

empresas que tenham a prefeitura como seu único cliente; anistia de impostos e gráficas (por 

vezes clandestinas) responsáveis pela impressão das notas fiscais objeto de prestação de 

conta.

Tudo isso ocorre, inobstante à existência da retro mencionada Lei de
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Responsabilidade Fiscal - cujo princípio básico é impedir que os gastos públicos superem a 

arrecadação e impor o limite de 60% (sessenta por cento) dos recursos financeiros 

arrecadados com a folha de pagamento salarial dos servidores (federais, estaduais e 

municipais) –, um instrumento de grande valia para o enfrentamento e combate à corrupção. 

A sociedade deveria atentar para os sinais exteriores de riqueza dos 

administradores públicos, embora costumem aplicar o produto dos desvios de recursos 

públicos fora do seu domicílio, freqüentemente, valendo-se de laranjas, outras vezes 

adquirindo bens semoventes, como dólar, ouro, gado e aplicações no mercado de capitais. É 

comum, na condição de candidatos, políticos profissionais declararem bens passíveis de 

valorização como forma de facilitar e esconder desvios de recursos públicos, quando no 

exercício de seus mandatos. 

No entanto, muitas vezes, os que se sentem traídos na partilha de recursos acabam 

denunciando a fraude. Dessa forma, os corruptos ficam a mercê dos operadores do esquema 

delituoso, principalmente dos que assumem o controle dos recursos desviados. 

Como se observa no cotidiano, a fraca atuação da oposição política nos estados e, 

em maior grau, nos municípios, aliada à falta de condições mínimas para o exercício da 

fiscalização do Poder Executivo, como falta de capacitação técnica, encontra ressonância no 

desvirtuamento do mandato de deputado estadual ou vereador, a quem compete fiscalizar ou 

representar o povo, já que (não poucos) se transformam em meros facilitadores de acesso a 

bens e serviços públicos que, por determinação constitucional, têm como alvo a população, 

tais como saúde e educação, ou cancelam multas em desrespeito à legislação e ao interesse 

coletivo que deveriam defender. 

Outro aspecto negativo apontado pelo autor é a dependência econômica da mídia 

local, que a leva a prestar serviços públicos às prefeituras municipais e instâncias superiores. 

Seus proprietários ficam, então, sob controle do Poder Público, mormente o Executivo. Além 

disso, muitas vezes, os detentores do poder são os naturais controladores dos diversos canais 

de comunicação, não sobrando espaço para o surgimento de vocação crítica, indispensável 

como instrumento formador e multiplicador de opinião, necessário à democracia e às ações de 

enfrentamento e de combate à corrupção no Brasil, o que só interessa a quem se afasta do 

modelo ideal de comportamento de “homem econômico”, de racionalidade plena, da teoria 

econômica neoclássica, destacado por Araújo e Sanchez (2005). 

Segundo Oliveira (1991), tornou-se comum apontar casos de corrupção nos 

órgãos administrativos do Executivo (Federal, Estadual e Municipal), mas os poderes 

constituídos também respondem pelo crescimento no número de ocorrências desse fenômeno. 
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No Poder Legislativo, por exemplo, imperam os casos de clientelismo e 

fisiologismo, o absenteísmo de Parlamentares e de funcionários detentores de cargos 

comissionados, as nomeações de apadrinhados políticos, as requisições de servidores de 

outros poderes (independente da necessidade e da ocorrência de vagas), as desnecessárias 

viagens a serviço (inclusive para o exterior) etc. Sua análise deve ser feita levando-se em 

conta a representatividade e a ética parlamentar. 

Com relação à representatividade, convém ressaltar o avanço experimentado no 

processo de escolha de parlamentares nos três níveis (federal, estadual e municipal), embora 

ainda longe do ideal, haja vista os entraves com que se defronta a democracia brasileira, a 

mercê da falta de prioridade à educação, do desemprego, do subemprego, dos baixos salários 

e, de resto, das imposições do capital e das reprováveis práticas em matéria de campanha 

eleitoral, em especial o abuso do poder econômico. 

Relativamente à ética parlamentar há de se reconhecer, consoante Oliveira (1991), 

ao menos em sua fase inicial, a recuperação do nível moral do Congresso, não podendo se 

afirmar o mesmo com relação a algumas câmaras municipais, onde os escândalos se 

sucederam (e ainda sucedem), vêm a conhecimento público, regra geral sem correção nem 

punição para os culpados. Alguns males ainda persistem, como promessas de campanha, 

esquecimento das plataformas e programas submetidos aos eleitores por ocasião das 

campanhas eleitorais, mordomias, viagens, aposentadorias precoces, voto e recebimento de 

jetons sem comparecimento ao Plenário etc., embora coexistam até hoje os íntegros, 

intocáveis e escrupulosos, conseqüentemente livres de censura. 

Atualmente, o Poder Legislativo perde legitimidade ante a adoção de práticas 

nocivas à causa pública, sob o prisma da ética política, ao buscar a usurpação de vantagens, de 

forma direta ou indireta, pecuniária ou de prestígio, em nome do que compromete o devido 

desempenho da atividade pública e a prática do bem comum, para a obtenção de benefício 

pessoal próprio ou de pessoas de sua preferência, parentes ou correligionários políticos. 

No âmbito do Poder Judiciário, embora em menor escala, há um incontável 

número de ocorrências de corrupção de juízes e outros funcionários, mas recebem tratamento 

diferenciado pela mídia, ocasionando singular repercussão (comparando-se com a dos demais 

Poderes da República), com alto impacto para a sociedade, tornando o escândalo maior. 

“Como, por definição, atos de corrupção se processam fora do arcabouço legal, a 

medida de seus efeitos não é imediatamente evidente” (ABRAMO, 2000, p. 47). Na maioria 

dos países e especialmente no Brasil, é praticamente inviável informar-se acerca de preços 

praticados por órgãos públicos, o que impõe óbice às iniciativas de embate à corrupção. 
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Para Oliveira Filho (2006), o comportamento dos políticos é ditado pela falta de 

compromisso com o povo, os quais, periodicamente, retornam à sociedade tangenciando os 

mesmos temas: combate à pobreza e à desigualdade, geração de emprego, educação, 

segurança pública, transporte coletivo, crescimento econômico, reforma tributária, infra-

estrutura etc. Deixam à margem problemas cruciais, como enriquecimento ilícito, privilégios 

oligárquicos, excessivo poder do setor financeiro, participação da sociedade civil, 

concentração na mídia, mercados protegidos de competição, avaliação da produtividade dos 

servidores públicos, controle de cartéis, transparência nos impostos, exercício do direito de 

cidadania etc. Com isso, preterem-se inquietações importantes para a sociedade, como evasão 

escolar, tráfico de drogas, desemprego, violência etc., como lembra o autor, para quem os 

políticos da geração atual herdaram um país estruturado e não souberam desenvolvê-lo. 

A essa situação se junta forte tributação da classe média, prejudicada com a 

estagnação do País, fruto de situação econômica adversa, com a concomitante redução do 

quantitativo de postos de trabalho mais qualificados e melhor remunerados, resultado da 

política de privatização de empresas estatais, agravada com múltiplas interpretações da 

legislação, com a cultura consumista e com o modismo brasileiro, enquanto convive-se com 

“profunda crise de valores, princípios e objetivos políticos” (AYDOS, 2006, p. 108). 

Isso pode explicar por que a classe média vem diminuindo paulatinamente em seu 

quantitativo. Segundo Oliveira Filho (2006), nas duas últimas décadas do século passado, esse 

contingente caiu de 31,7% para 27,1% da população economicamente ativa. Em outras 

palavras, 10 milhões de pessoas deixaram de pertencer à classe média, trazendo como 

conseqüência um padrão de vida inferior, enquanto a apatia desse importante segmento 

populacional formador de opinião faz com que ela deixe de participar, de forma mais efetiva, 

da vida política do País, formando um quadro desfavorável às mudanças necessárias à adoção 

de uma política de enfrentamento e combate à corrupção, que só podem ocorrer com a efetiva 

participação de todos. 

Num elenco de proposições, Coutrim et al. (2005) defendem a redução da 

burocracia, maiores investimentos na fiscalização do serviço público (conferindo-lhe 

eficiência e rapidez), liberdade de imprensa (fundamental para o fortalecimento da 

democracia, eis que se observa comprometimento dos meios de comunicação com as elites 

dominantes), celeridade do poder judiciário, educação do povo (tornando-se indispensável 

que se esclareça à população jovem quanto aos prejuízos advindos da corrupção) e formação 

do caráter de cidadania, de forma a convencer o indivíduo da necessidade de ser honesto. 

Com efeito, “os valores morais são fundamentais para que se compreenda a extensão da 
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corrupção e a recrimine” (COUTRIM et al, 2005, p. 5). 

Para a Transparência Internacional (199-), no Brasil, a problemática atual está 

concentrada na crescente propagação da corrupção no seio da administração pública, na sua 

grande difusão no sistema político e na alimentação do crescimento clientelista, afrontando a 

Constituição de 1988. 

Os órgãos de fiscalização devem exercer importante papel na luta contra a 

corrupção, até porque dispõem de completa independência operativa e técnica. O mal consiste 

em não terem autonomia política e financeira, razões pelas quais prescindem de livre acesso à 

informação, dependendo da boa vontade do Poder Executivo. Assim sendo, resta prejudicado 

o desempenho de suas atribuições, faltando-lhes eficiência e eficácia, bem como a 

imprescindível austeridade. 

O Poder Legislativo, por exemplo, deixa de promover maior participação cívica e 

estimular o controle cidadão como fonte de informação de qualidade sobre as áreas críticas da 

administração pública. Assim sendo, deixa, igualmente, de implantar um programa de 

denúncia, capaz de gerar uma conexão direta entre a sociedade e as entidades fiscalizadoras, e 

de impulsionar a cultura anticorrupção, baseada na educação cidadã especializada. 

As Casas Legislativas deveriam, ainda, contar com a difusão de informações sobre 

a gestão do Poder Executivo com freqüência superior às tradicionais informações anuais, 

bastando, para tanto, dispor de ampla base de dados que aportem informações necessárias e 

confiáveis para detectar os agentes geradores de corrupção, seus protagonistas e aliados. 

Enquanto os órgãos responsáveis pela fiscalização do Poder Executivo (da 

Presidência da República, dos Governos Estaduais e das Prefeituras Municipais) devem 

expressar sua autonomia, não caberia aos governantes a adoção de represálias, mas sim a 

aceitação dos veredictos do controle fiscal e o cumprimento de suas recomendações e 

exigências, mas não é isso que se observa na prática. 

Institucionalmente, os Tribunais de Contas constituem peça fundamental para a 

integridade do País, como responsáveis pela auditoria dos gastos e receitas do Estado, atuando 

como vigilantes das finanças e da credibilidade das informações divulgadas. Referidos 

Tribunais são responsáveis por prover informações oportunas aos Poderes Executivo e 

Legislativo, fomentando a transparência no uso dos recursos e a responsabilidade pela função 

pública, de forma a promover eficiência e efetividade no uso desses recursos e prevenir a 

corrupção através do desenvolvimento de procedimentos financeiros e administrativos e de 

indispensáveis auditorias. 

Os Tribunais têm a função constitucional de proteger os interesses comuns da 
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sociedade e assegurar que os cidadãos recebam tratamento justo. 

Na contramão, regra geral, os Tribunais latino-americanos, especialmente os 

brasileiros, sofrem de crescentes demoras e de corrupção e gera desconfiança da sociedade no 

sistema. Falta consistência na aplicação da jurisprudência, razão pela qual o Poder Judiciário 

vive em total crise. 

Vale destacar, o funcionamento dos Tribunais de Conta é lento, caro, demasiado 

exposto para o denunciante e geralmente indiferente à desigualdade objetiva entre o cidadão 

comum e o Estado. 

Enquanto os Tribunais sofrem interferência política, pessoas de baixa instrução 

raramente têm assistência jurídica adequada. Na opinião de seus juízes, a ineficiência jurídica 

decorre da escassez de recursos humanos. 

Ainda de acordo com a Transparência Internacional (199-), o estabelecimento de 

clima de cooperação mútua com outras instituições do Estado (como o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e a Receita Federal) deveria se constituir rotina. Mas não é isso o que se 

ver em sua plenitude, ainda nos dias atuais. 

Nessa linha de raciocínio, Medeiros (2006) defende que, como co-responsáveis, 

os sistemas de auditoria das empresas estatais, autarquias e fundações, as divisões de 

corregedoria de Estado, a Controladoria Geral da União, a Receita Federal, o Banco Central e 

o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), este último como Unidade de 

Inteligência Financeira do Brasil, devam, igualmente, atuar no combate à corrupção. Em 

razão disso, o autor defende que o MP não se perceba sozinho no processo e transforme, o 

quanto antes, esses órgãos em parceiros e aliados. 

No âmbito do Poder Judiciário, os responsáveis por tomar decisões (juízes, 

desembargadores, ministros) deveriam se perguntar se têm o direito de fazer o que querem, se 

estão atuando em função de razões corretas, se existe conflito de interesse de sua parte ou de 

outra participante da decisão, se têm a intenção de atuar de maneira que o Tribunal possa 

considerar seus atos como abuso de poder. Os juízes dispensam a devida atenção nesse 

sentido? 

Compete à Justiça contribuir harmonicamente com as entidades de fiscalização, de 

sorte a detectar práticas corruptas e a identificar os responsáveis pelos processos de controle 

fiscal e, conseqüentemente, possibilitar maior celeridade ao andamento dos processos 

jurídicos, como forma de obter resultados mais concretos e condenações efetivas. Importa 

para a democracia e para o desenvolvimento econômico o estabelecimento de adequado 

sistema jurídico, porquanto (o sistema jurídico) refere-se a uma das áreas mais afetadas pela 
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expansão da corrupção. Embora haja avanços nesse sentido, ainda está longe do ideal. 

Quando a corrupção está relacionada a um juiz, tem efeito multiplicador nocivo 

sobre o resto da sociedade, posto que a dimensão política e o desenvolvimento de uma 

democracia plena dependem diretamente do funcionamento eficaz e eficiente do sistema 

jurídico.

Para a Transparência Internacional (199-), segundo os empresários, o sistema 

jurídico está entre as dez maiores restrições para o desenvolvimento do setor privado. Eles 

preferem celebrar acordos parciais fora da justiça a esperar pelo sistema formal dos Tribunais. 

Os litigantes brasileiros precisam incentivar informalmente funcionários de Tribunais para 

abreviar soluções que demandariam muitos anos. Por outro lado, os juízes apontam o alto 

volume de apelações como a principal causa da demora. 

Nesse contexto, a corrupção aumenta o custo do acesso à justiça, e os usuários a 

vêem como lenta, incerta, custosa e de baixa qualidade. A desconfiança é maior nos pequenos 

empresários e nas famílias de menor rendimento.  

Ante a ausência de mecanismos internos e externos de controle, as possibilidades 

de corrupção no sistema jurídico aumentam. Fatores de ordem organizacional, estrutural, 

processual e normativa estão relacionados com a corrupção no sistema jurídico, contribuindo 

para sua formação. Quanto aos fatores organizacionais, os juízes exercem cargos que 

envolvem suas naturais tarefas jurídicas com funções administrativas, muitas vezes no mesmo 

espaço físico, o que facilita oportunidades de corrupção e outros atos lesivos, tais como o 

desaparecimento de expedientes e recebimento de comissões. 

Relativamente aos fatores estruturais, a independência indispensável ao sistema 

jurídico permite aos juízes decidir com base em seus próprios conceitos sobre a aplicação de 

leis e decretos, embora seja evidente a falta de maior independência do poder jurídico em 

relação com outros poderes públicos, atenuado pelo Conselho de Magistratura. 

Com relação aos fatores processuais, é comum o uso de ferramentas legais por 

juízes e advogados como estratégia para complicar e protelar um processo jurídico, o que 

caracteriza falta de humanização e enseja corrupção jurídica, de todo indesejável. 

Além disso, como fatores normativos, observam-se as brechas na legislação 

pátria, permitindo maior liberdade de interpretação por parte de juízes, porta aberta à 

corrupção, como aponta, ainda, a Transparência Internacional (199-). 

O Poder Judiciário poderia significar uma barreira no combate à corrupção. 

Todavia, enquanto organização jurídica sujeita a práticas corruptas, dificilmente poderá ser 

capaz de diminuir a corrupção em outras áreas da sociedade ou assegurar o êxito de uma 
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política pública de enfrentamento e combate, como necessita o País. Aliás, está estabelecido o 

impasse: não é possível conceber uma campanha contra a corrupção sem a ativa participação 

do sistema jurídico, uma das condições imprescindíveis à implantação de políticas públicas de 

embate à corrupção dirigida a outras esferas da sociedade. 

Fazendo uma abordagem sob o aspecto sociológico, segundo Oliveira (1991), por 

mais íntegro que procure ser o cidadão, haverá invariavelmente o malogro da corrupção 

buscando corroer sua inteireza e probidade. 

De igual forma, a corrupção acarreta danos à sociedade, das pequenas associações 

comunitárias ao Estado constituído, enquanto o cidadão luta contra ela, considera-a extinta e 

vê-la ressurgir, como problema moral, ferindo o caráter e desvirtuando costumes e 

comportamentos do indivíduo, num ciclo vicioso e nocivo. 

Não sendo privativa de qualquer país, ela desrespeita as diversas formas de 

governo ou de estado, não se curva à ideologia alguma ou segmento fisiológico, político ou 

religioso e está onipresente nos regimes capitalistas ou socialistas, gerando prejuízos sociais 

em toda parte. 

A corrupção pode ser tolerada: embora invariavelmente provoque danos, às vezes 

não tem maiores conseqüências. De outro passo, há situações muito prejudiciais, 

insuportáveis para o cidadão. Uma sociedade pode admitir que uma pessoa receba pagamento 

por reunião a que não compareceu; mas também escandalizar-se em razão do Parlamentar 

receber vantagens por sessões do Congresso quando costuma não comparecer. 

Não contradiz os bons costumes um contínuo aceitar, ocasionalmente, gorjeta; 

mas é doloso quando esse procedimento é praticado com habitualidade, ou, pior, quando faz 

exigência.

Ainda consoante Oliveira (1991), convém ter presente a distinção entre o ato 

eventual de corrupção (sem dúvida condenável), e o da corrupção sistemática, 

institucionalizada, de combate mais difícil. A corrupção sistemática organiza-se e rege-se por 

regulamento próprio. Atenta contra a ética social, mas tem um código de ética (!?) da 

organização. Algum integrante que não se lhe adapta é marginalizado, punido e reprovado 

pelo grupo. A pressão sobre ele é de tal sorte que não raro lhe vence a resistência. A 

corrupção sistemática não se extingue com a desistência de um seu integrante: a organização 

facilmente se mantém e se recompõe. 

Para Vitor Tanzi, apud Simonetti (1999), a corrupção é uma das principais frentes 

de batalha deste século. Segundo ele, países mais corruptos tenderão a perder investimentos e, 

conseqüentemente, empobrecerão. Para ela, enquanto a sonegação de impostos é alta, o 
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Governo arrecada menos e gasta mais porque o funcionalismo público quase sempre não 

elege os melhores contratos, mas os que lhe dão maior recompensa financeira. 

Em sua obra, Simonetti destaca que, antes do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, o estado brasileiro era o maior empregador, o maior investidor e o maior cliente do 

setor privado, favorecendo a corrupção. Não obstante isso, o estado encolheu diante do 

processo de privatização levado a efeito naquele governo. Ela acompanha o raciocínio da 

corrente de pensadores segundo os quais os países que passaram por desestatização da 

economia tiveram reduzidos seus níveis de corrupção. Mas, como comenta, isso não ocorreu 

no Brasil, tendo em vista que as principais manchetes do noticiário cotidiano referem-se a 

escândalos nas três esferas do poder e nos três níveis. 

A Transparência Internacional (199-) afirma acompanhar o pensamento de 

estudiosos segundo os quais a privatização obteve pleno êxito em alguns países, mas 

reconhece que no caso brasileiro houve resultados devastadores, posto que se tornou comum a 

transferência de atividades, empresas ou ativos de propriedade do Estado à iniciativa privada 

(privatizações). 

Esse processo despertou o interesse da sociedade civil, que hoje acompanha o 

desempenho de importantes serviços públicos atendidos pelo setor privado. Cabe, pois, às 

entidades fiscalizadoras exercer o devido acompanhamento, como forma de assegurar o fiel 

cumprimento dos objetivos do bem comum perseguidos pelo processo de privatização e 

melhoria da qualidade dos serviços a preços razoáveis. (Isto está acontecendo?) 

Na opinião de James Wolfensohn, apud Simonetti (1999), a corrupção é o maior 

problema do mundo atual, por suas conseqüências, não se tratando apenas de problema 

político, mas percalço para o desenvolvimento econômico e a justiça social. 

Para Simonetti (1999), ainda se observa pouca ação legal contra a corrupção, 

talvez por ser perpetrada em grande escala na esfera do poder central, razão pela qual a 

sociedade carece da falta de formulação de políticas públicas para seu enfrentamento, 

enquanto a imunidade parlamentar, por si só, responde pelo relaxamento do controle dos bens 

e serviços públicos, em grande proporção. 

Segundo Aydos (2006), a corrupção avança, principalmente, em nações com 

desenvolvimento tardio. Com efeito, quanto maior a renda per carpita de um país, maior a 

estabilidade de suas instituições democráticas e menores os índices de corrupção. 

De acordo com Fleischer (2000), a ONG Transparência Internacional, há alguns 

anos, vem pesquisando a corrupção no planeta e divulga, anualmente, o ranking mundial, o 

qual poderia vir a ser utilizado como importante instrumento de conscientização, a fim de 
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combatê-la. Esse índice baseia-se na opinião de empresários nacionais e internacionais e 

documentos, além de receber influência do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

revelador da assertiva segundo a qual quanto mais miserável o país, maior a corrupção. Os 

resultados dos levantamentos feitos dependem, em parte, de como os empresários e a 

sociedade avaliam a situação, razão pela qual são fundamentais o exercício da cidadania e a 

denúncia, aos órgãos competentes, de quaisquer atos de corrupção. 

Para Speck (2000), por muito tempo, a análise qualitativa não era complementada 

por alguma medição empírica da ocorrência do fenômeno estudado. Contudo, essa situação 

está mudando paulatinamente. Em várias partes do globo, há experimentos de cálculo do grau 

de corrupção, do seu custo para a economia, para a sociedade e para a credibilidade das 

instituições políticas. As formas mais freqüentes se sustentam em três distintos indicadores: os 

escândalos divulgados pela mídia, as condenações obtidas junto às instituições penais e as 

informações obtidas junto aos cidadãos, mediante pesquisa de opinião. 

Os dados fornecidos para o primeiro dos indicadores - os escândalos – são obtidos 

dos meios de comunicação, principalmente dos jornais e revistas de circulação nacional, por 

sua credibilidade junto ao leitor, até porque os resultados dependem do grau de liberdade da 

imprensa – influenciada e sensibilizada pela experiência jornalística com relação ao problema 

-, razão pela qual enfrentam críticas. Nesse particular, onde a imprensa é censurada ou sob 

forte controle dos governantes, o país ou região poderá sair ileso nesse indicador, tendo em 

vista a previsibilidade de possíveis escândalos serem investigados sem se tornarem notícia 

sobre eles. Diametralmente oposto, mudança na linha editorial de um jornal, ao dar maior 

ênfase e espaço às denúncias de corrupção poderá induzir o observador a concluir que ela 

esteja aumentando. 

As fontes para o segundo indicador – condenações penais – são as instituições de 

investigação e perseguição penal, como a polícia, o Ministério Público ou os tribunais de 

justiça, a par dos andamentos processuais e das sentenças (condenações ou não) resultantes. A 

crítica nesse particular decorre do fato de ser a corrupção um crime passível de investigação, 

cujo registro depende mais da investigação e menos da freqüência de práticas corruptas. 

Embora se estime que somente pequena parte dos crimes de corrupção seja apurada, a 

eventual descoberta de esquema de corrupção conduz a uma série de outros casos, quando a 

investigação é dirigida com a devida lisura. Assim sendo, os números revelados refletem mais 

as sanções penais aplicadas e menos o crime em pauta. Importa destacar, “no Brasil não há 

uma avaliação sistemática dos casos processados pelos tribunais” (SPECK, 2000, p. 12, nota 

de rodapé 7). 
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Ainda de acordo com Speck (2000), a facilidade de se registrar as informações 

obtidas mediante pesquisa de opinião – o terceiro dos indicadores – contrasta com a facilidade 

de enquadramento do tipo de dado obtido, posto que as pesquisas de opinião, regra geral, 

suscitam a avaliação pessoal dos cidadãos sobre o grau e a extensão da corrupção para a 

sociedade, ou mesmo as experiências individuais com práticas corruptas. Dessa forma, as 

críticas não são menos severas do que as levadas a termo pelos dois primeiros indicadores. 

“Em muitos países, só alguns atores importantes (governo, legislativo, justiça, 

imprensa, cidadãos, empresários) estão sensibilizados pela necessidade de se combater a 

corrupção” (SPECK, 2000, p. 32-33). No caso brasileiro, as pesquisas, embora sejam 

instrumentos importantes para introduzir o tema na agenda política nacional, estimulam a 

discussão sobre as avaliações feitas, por não serem uniformes e, conseqüentemente, levantam 

questionamentos sobre as estruturais e indispensáveis reformas requeridas, com ampliação do 

debate público. 

Atualmente, segundo Buscato, Loyola e Ramos (2007), o Brasil ocupa o 

desconfortável 70º lugar dentre os 163 países mais corruptos do mundo, conforme 

levantamento realizado pela Transparência Internacional, perdendo R$ 20 bilhões por ano. 

Com a freqüente exposição de novos casos revelados pela mídia, a posição do Brasil, 

conseqüentemente, tende a piorar. 

Capobianco e Monadjem (2005) consideram fundamental a participação da 

imprensa, com a divulgação dos episódios de corrupção no País, embora isso não a previna, 

nem seria esse o seu papel. Para eles, a sociedade civil organizada deve assumir essa tarefa 

mediante a criação de mecanismos de pressão ao Estado, de modo a coibir a corrupção de 

forma permanente e institucional, tal como agem organizações não-governamentais que têm 

como missão o enfrentamento e combate à corrupção. Esses estudiosos defendem a educação 

de jovens e sua conscientização, visando a abominar esse fenômeno e a assegurar às gerações 

futuras uma sociedade igualitária, com justiça social e menos desigualdade. 

Segundo Albuquerque (2006), a mensagem recebida pelo público não é produto 

de percepção direta das instituições, mas interpretação da mídia em torno do funcionamento 

dessas instituições. Nesse contexto, os efeitos da corrupção são mais negativos onde há 

liberdade de imprensa, ou seja, nas democracias, se comparadas a regimes ditatoriais, onde a 

liberdade de imprensa é reprimida. Com efeito, nas democracias, a mídia desenvolve 

importante papel, como formadora de opinião, enquanto faz do escândalo político um objeto 

de estudo. Quando se tem como tema central a corrupção, torna-se visível sua 

responsabilidade pela perda de sintonia entre a sociedade (ou a população) e as instituições 
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públicas.

Porquanto se faz necessário o estabelecimento de conduta moral no serviço 

público, somente o Ministério Público, como patrocinador da socialização da cidadania, 

poderia tomar a iniciativa de buscar, com o concurso de outras instituições, a prevenção e a 

repressão à corrupção. 

Por falar naquele Ministério, ainda de acordo com Albuquerque (2006), se 

Montesquieu tivesse escrito hoje o fundamento das leis, certamente dividiria os poderes não 

mais em três, mas quatro, cabendo-lhe (ao MP) defender “a sociedade e a lei, perante a 

justiça, parta a ofensa donde partir, isto é, dos indivíduos ou dos próprios poderes do Estado” 

(ALBUQUERQUE, 2006, p. 35). 

Consoante Oliveira Filho (2006), os titulares do Poder Executivo raramente 

concedem entrevistas coletivas (preferem os meios de comunicação com eles comprometidos 

o por eles controlados) e ainda dispõem de meios legais para contornar ou não atender a 

eventuais convocações dos outros poderes (Legislativo e Judiciário), e têm foro privilegiado, 

razões pelas quais se desinteressam por mudanças. Como conseqüência, as promessas de 

campanha são esquecidas, o desenvolvimento fica para depois e o terreno torna-se fértil para a 

disseminação de atos de improbidade administrativa na estrutura da administração pública 

brasileira.

Segundo a Transparência Internacional (199-), a luta pela informação trava-se 

entre o público (que a deseja) e os detentores do poder (que tentam escondê-la ou manipulá-

la). Para ela, não pode existir democracia sem plena liberdade de informação, até porque 

considera o segredo um estimulo à corrupção. Num ambiente que não se privilegia a 

comunicação, os processos de tomada de decisão ocorrem sem participação da sociedade, 

prevalecendo a desinformação. 

Mas como garantir o direito à informação? Aquela ONG lembra o disposto no 

artigo 13 da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos (sobre a liberdade de 

pensamento e expressão na América Latina), segundo o qual toda pessoa tem direito à 

liberdade de pensamento e de expressão. Este direito compreende a liberdade de buscar, 

receber e difundir quaisquer informações, sem consideração de fronteiras, seja oralmente, por 

escrito ou em forma de imprensa ou artística, ou por qualquer outro procedimento. 

É comum não haver cooperação por parte do público no sentido de informar sobre 

suspeitas e colaborar com as investigações. Todavia, 

para que exista uma imprensa livre que possa investigar e denunciar casos de 
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corrupção e manter a opinião pública alerta, é necessário que este direito à liberdade 
de informação, expressão e pensamento não se veja de nenhum modo afetado por 
pressões, ameaças de grupos do poder ou normas legais que atentem contra ele 
(TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 199-, p. 94).

Não raro, na América Latina, quando setores da imprensa investigam o poder 

político ou econômico e os expõem a escândalos de corrupção, esses setores resultam acuados 

e acusados. Em passado recente, na Argentina, por exemplo, jornalistas foram considerados 

terroristas; no Peru, falsos moralizadores e, na Colômbia, conspiradores a serviço dos Estados 

Unidos. Há registros de assassinatos, seqüestros, agressões físicas e atentados contra 

repórteres e órgãos de imprensa. 

No Brasil, observa-se a fragmentação dos meios de comunicação. A mídia produz 

um emissor para milhões de receptores, enquanto, muitas vezes, as notícias aparecem e 

desaparecem sepultadas por outras notícias. 

No caso da televisão, na prática, milhões de pessoas recebem a mesma 

informação, registram uma parte dela e apenas a comentam ocasionalmente. Falta ação 

comum para discuti-la, analisar ou modificar o problema objeto dessa informação. Com 

efeito, uma larga notícia na televisão dura, quando muito, três minutos, não há tempo para 

juntar os dados necessários para reflexão e análise. Deixa-se de conhecer o problema por 

completo e de forma imparcial, até porque a informação é, freqüentemente, destorcida pelos 

meios de comunicação. 

Dessa forma, deduz-se que uma estreita relação entre a sociedade (a ser 

informada) e os meios de comunicação (responsáveis pela informação) resultaria 

extremamente importante para o embate corrupção. 

Para Oliveira Filho (2006), a redução da faculdade de nomear dos três poderes 

contribuiria para minimizar a corrupção no País, bastando, para tanto, que sejam 

regulamentados os incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal. Apenas com o fito de 

exemplificar, enquanto, no Brasil, o Presidente da República, direta ou indiretamente, nomeia 

aproximadamente 20.000 pessoas, na Inglaterra (onde há extrema parcimônia com os recursos 

públicos e evitam-se gastos com reformas e excessos de substituição de pessoal a cada 

governo) as nomeações de livre provimento do seu Poder Executivo não chegam a 200. 

A Transparência Internacional (199-) aponta casos analisados em um contexto de 

respeito às regras formais, por diversos mecanismos de controle, ao detectarem e punir 

responsáveis por atos de corrupção. Contudo, ressalta a existência de cultura no sentido de 

sancionar socialmente a violação de regras quando a ilicitude é praticada por personalidade 
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considerada importante, ensejando a corrupção marginal. 

No Brasil, a tolerância do setor público e o pouco caso atribuído à opinião pública 

conferem alguma condição de normalidade à corrupção, em razão da influência do processo 

de industrialização e da imigração, tornando lento o processo de comunicação e integração, 

bem como contribuindo para o pensamento (desvirtuado) de ser a corrupção mecanismo de 

sobrevivência. 

Enquanto há países onde a corrupção é epidêmica, em outros é controlada. A 

situação é pior em países em desenvolvimento, como Argentina, Venezuela e de resto toda a 

América Latina, onde há hiper-corrupção. Para a Transparência Internacional (199-), o 

sistema de corrupção é latente nos países subdesenvolvidos e alcança dimensões alarmantes 

onde o poder é mais centralizado, devido à falta de imprensa livre e da inexistência de 

oposição fiscalizadora, contrapondo-se às informações e denúncias de iniciativa de setores 

mais organizados, como centros acadêmicos e organizações não-governamentais que, 

apoiados pela opinião pública, produzem e exigem informações e denúncias sobre o 

fenômeno.

Ainda, a história está plena de intentos de reformas, que se iniciaram com grandes 

promessas e terminaram em fracassos, a exemplo do governo Fernando Collor de Mello, que 

jurou punir severamente os corruptos e acabou sem concretizar.

Para Barboza (2006), a corrupção perpassa a política desde sua formação, não 

sendo possível extingui-la, mas controlá-la de modo que se mantenha em níveis aceitáveis. 

Enquanto por um lado revela-se preocupante sua magnitude (e seu avanço), complexidade e 

sofisticação, é evidente sua maior visibilidade no Brasil contemporâneo, conseqüência natural 

do sistema democrático vigente, que, por vezes, permite a investigação institucional e 

jornalística e em outras situações crie barreiras. 

Corrobora esse raciocínio observação da história recente do País, com exemplos 

trazidos nas últimas décadas do século passado, quando, superado o regime ditatorial militar 

(1964-1985), experimentava-se situação crítica relacionada à corrupção no serviço público. 

Ilustra essa abordagem a construção da estrada de ferro Brasília/DF-Açaílândia/MA, cuja 

decisão foi tomada sem uma discussão mais ampla e praticamente sem projetos, tal como a 

construção da Rodovia Transamazônica e a Ferrovia do Aço. 

Episódio ainda mais recente na história brasileira, qual seja o impeachment do

Presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, dava mostras de que a prática de ações 

corruptas das autoridades passaria a enfrentar rigorosa responsabilização do Estado de direito, 

mas não é isso que se observa, ainda. Seu afastamento anunciava mudanças de 
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comportamento na vida pública do País, 

prognosticando o amadurecimento da cultura política ante a elevação do grau de 
consciência e exigência da população. E se os dois mandatos de Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002) não se notabilizaram pelo combate efetivo à corrupção, resulta 
que parte dos votos não carreada a seu candidato à sucessão ressentira-se justamente 
da não confirmação das esperanças amealhadas (BARBOZA, 2006, p. 108). 

Presentemente, enquanto o País desfruta uma realidade democrática, a sociedade 

se torna mais consciente e menos tolerante, e experimenta a sensação de que a corrupção faz 

parte da tradição brasileira e perpassa todo o tecido estatal. Esse sentimento é alimentado por 

sucessivos escândalos exibidos pela mídia local, regional e nacional, sem que sucedam 

divulgações relacionadas às devidas e correspondentes condenações judiciais. 

A título de ilustração, aquela autora aponta as ocorrências relacionadas à 

corrupção em um só dia (23 de fevereiro de 2003), objeto de divulgação pela mídia nacional, 

quais sejam: 

irregularidades e favorecimento de empresa em procedimento de licitação; liberação 
de verbas públicas a empresário com destino ao financiamento de campanha 
eleitoral; desvio de fundos recebidos do Banco Mundial, extorsão e suborno em 
órgão fazendário; fornecimento de sentenças favoráveis a traficantes de droga e 
outros delinqüentes (BARBOZA, 2006, p. 108). 

Esses escândalos daquela data se sobrepunham aos escândalos anteriores que por 

sua vez, substituíam outros e assim por diante. 

Por sua dimensão, ao Estado a corrupção se torna mais danosa, razão pela qual há 

de exigir a atenção da sociedade. Por isso, a Organização dos Estados Americanos (OEA) 

proclamou que a natureza da democracia, como condição essencial e indispensável para a 

estabilidade, a paz e o desenvolvimento em todo o mundo exige sistemático combate a todas 

as formas de corrupção, mormente as praticadas no exercício de funções públicas. 

Vale destacar, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por seu 

relatório sobre o Progresso Econômico e Social na América Latina, de 2000, reconhece a 

relação inversa entre crescimento econômico e corrupção, mas, ao que parece, isso não tem 

despertado, na medida devida, o interesse das autoridades brasileiras. 

Importa igualmente salientar, 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) registra que a corrupção reduz
investimentos e o crescimento, na medida em que aumenta custos e a incerteza 
quanto a eles; acarreta cortes nos gastos em saúde e educação; gera falsas demandas 
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por investimento público; reduz a produtividade dos investimentos públicos e da 
infra-estrutura pública; e, faz cair o investimento estrangeiro, pois para os 
investidores a corrupção é tida como mais um encargo, que muitas vezes nem pode 
ser estimado (MEDEIROS, 2006, p. 59). 

Por seu turno, o Banco Mundial, por ocasião da IX Conferência Internacional 

Anticorrupção, ocorrida em Durban (África do Sul), em 2000, levanta um questionamento: 

não seriam as ditaduras mais eficientes do que as democracias no combate à corrupção? Para 

ele, os custos da corrupção vitimam especialmente as camadas mais pobres da população, 

amplia a exclusão social, compromete os serviços públicos e a regular aplicação de recursos 

que deveriam se reservar a setores mais carentes, cuja população não pode se socorrer 

efetivamente da iniciativa privada, além de minar a estabilidade fiscal e macroeconômica, em 

favor da concentração de renda e de força, inclusive com exploração e esgotamento de 

recursos ambientais, com prejuízo para todo o planeta. 

Relativo à jurisdição penal brasileira, especialmente na esfera federal observa-se a 

prática de aplicação de pena pouco expressiva, muitas vezes substituída por multa de valor 

inexpressivo, sendo “dificílimo nos crimes de competência da Justiça Federal, pelo 

engessamento que o juiz tem na dosimetria da pena, aplicar-se sanções superiores a quatro 

anos de reclusão” (MEDEIROS, 2006, p. 71), quase sempre trocadas por outra modalidade de 

pena.

Como o tema não se encerra com os comentários feitos até aqui, até porque o 

assunto suscita considerações das autoridades competentes, por se constituir  empecilho para 

o desenvolvimento do País, cumpre fazer presente alguns questionamentos, como forma de 

possibilitar maior aprofundamento do tema. 
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8. QUESTÕES PARA DEBATE 

Algumas questões sob vários aspectos são levantadas, a seguir, com o propósito 

de motivar o debate. Eventualmente discutidas, poderão encontrar respostas consensuais para 

parte delas. Outras, em sua formação, são essencialmente polêmicas. Importa, contudo, 

estimular algumas reflexões adicionais, a despeito de o presente trabalho como um todo 

estimular a discussão. 

Para Klitgaard (1994), o combate à corrupção está centrado para os que se 

encontram abaixo de certo nível social, sendo necessária uma revolução ética para combater a 

corrupção. Dentre as condições que favorecem a corrupção no governo, ressalta dois aspectos: 

crescimento e modernização acelerados (tendo em vista que as oportunidades políticas e 

econômicas afetam a natureza da corrupção), e não desenvolvimento dos partidos políticos 

(quanto menos desenvolvidos, mais corrupção). 

Para o autor, é valiosa a descoberta de atividades corruptas, razão pela qual, 

inspirado no caso de Cingapura, é por conceder recompensa financeira e elogiar quem recuse 

suborno dentro do governo e denuncie pretensos corruptores. Lá, geralmente, funcionários de 

baixo escalão trabalham em duplas. Embora resulte em custos administrativos mais elevados, 

reduz os contatos isolados entre servidores públicos e clientes que se traduzem em âncora 

para a corrupção. Defendendo recompensas e punições para os agentes, reconhece que os 

salários excessivamente baixos dão asas a ações corruptas. “Com efeito, os rendimentos da 

corrupção podem substituir os aumentos de ordenado. Uma espécie de equilíbrio salarial é 

alcançado porque a renda ilícita faz parte de um salário eficaz para desobstruir o mercado” 

(KLITGAARD, 1994, p. 91). No caso brasileiro, os baixos salários respondem, pelo menos 

em parte, pelos atuais níveis de corrupção?  

De outra forma, às vezes torna-se necessário “elevar os custos morais da 

corrupção através da cultura corporativa” (KLITGAARD, 1994, p. 224) e manipular essa 

cultura com o propósito de reduzi-la. 

Ainda inspirado em Cingapura, Klitgaard (1994) diz ser preciso enfrentar o abuso 

dos poderes anticorrupção posto que campanhas nesse sentido não raro são usadas com o 

objetivo de eliminar opositores políticos e não a corrupção. Haveria alguma relação mais 

estreita entre demagogia e corrupção?  

De igual passo, considera essencial o recrutamento de jovens capazes para o 

serviço público civil, o que ocorre no caso brasileiro quando convoca servidores via concurso 

público em vez de nomeações para cargos de confiança (quando o critério é meramente 
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político-partidário). Como a sociedade ver as nomeações sem concurso público? 

Consoante Medeiros (2006), relativamente à impunidade, cumpre destacar que 

somente há pouco o sistema processual penal (leia-se Poder Judiciário) tem admitido 

resultados fora do binômio denúncia/arquivamento. Isso traduz o resultado do trabalho 

ostensivo levado a efeito pelo Ministério Público (e outros órgãos afins) no confronto à 

corrupção ou da persistente contribuição da mídia nacional como formadora de opinião? 

Significa avanço? 

Em que pese conferir ao Ministério Público capacidade de resistência à ingerência 

externa, livre iniciativa e vontade política, além do reconhecimento de se referir a guardião do 

regime democrático e defensor da justiça, os recursos a ele destinados não se constituem 

despesa, mas investimento de retorno certo. Tais recursos se somados a outras 

alianças/parcerias não seriam ainda mais eficazes na luta contra a corrupção? 

Como forma de facilitar o entendimento sobre a corrupção, convém que se façam 

indagações acerca do quesito número um da política: como o indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, conquista o controle sobre os demais membros da sociedade, estabelecendo-se o 

poder, fruto da legitimação defendida por sua soberana maioria, tal como ocorre nos países 

democráticos, a exemplo do Brasil? 

Segundo a Transparência Internacional, existe uma relação íntima entre os 

sistemas políticos e o controle da corrupção. Regra elementar, quem controla deve ser 

independente de quem é controlado. A democracia é o único sistema político que prevê a 

independência dos controles e nos sistemas democráticos os detentores do poder público são 

controlados pelos cidadãos por meio do voto. Teoricamente. Na prática, isto se observa, em 

sua plenitude, no Brasil? 

É simplista o raciocínio de que o estabelecimento de uma economia de mercado, 

sem o fortalecimento das instituições democráticas, pudesse inibir a corrupção no sistema 

político, ou pretender que as privatizações reduzissem os níveis de suborno, até porque o 

processo de privatização, como foi visto, trouxe mais corrupção.

Faz-se necessário que os partidos políticos, como instrumentos de socialização, de 

mobilização e de construção de bases de apoio, de integração social e política, combatam a 

corrupção. Mas isso é utópico, ao menos por enquanto. Com efeito, no Brasil, uma das formas 

mais comuns de corrupção envolve o financiamento dos partidos, principalmente por ocasião 

de campanhas eleitorais, a cada biênio. 

Os partidos políticos ainda precisam de recursos para sua estrutura física, para 

comunicar-se com o eleitorado e para supervisionar o processo eleitoral. Enquanto o processo 
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de financiamento dos partidos não é transparente, a população tira suas próprias conclusões ao 

ver seus financiadores contemplados com contratos, concessões e outros tipos de negócio 

estatais. 

Se a imunidade parlamentar faz-se necessária, por um lado, por outro resulta 

contrário ao interesse público que políticos eleitos se envolvam em litígios causados por 

comportamento ilícito. O bom senso recomenda que a imunidade (ou qualquer outro 

privilégio) não deva possibilitar a proteção dos corruptos. É isso que se observa no cotidiano 

brasileiro? 

De acordo com o raciocínio da Transparência Internacional, quando a democracia 

se fatiga, debilita-se ou perde legitimidade, a corrupção aumenta. Com esse entendimento, 

para onde caminha a democracia brasileira? 

Conquanto importe para a plenitude do regime democrático a ação de uma 

imprensa livre, inquieta o fato de as concessões de emissoras de rádio e televisão constituírem 

moeda de favorecimento político a critério exclusivo do governante, como lembra Graeft 

(2002), por terem ensejado o que chamou de oligarquias eletrônicas, com domínio em inteiras 

unidades da federação. Essa situação cria obstáculo à consolidação da democracia no Brasil, a 

qual não pode prescindir de uma mídia forte e independente, porquanto se trata de 

instrumento essencial para a estabilidade democrática em qualquer país. 

Em sua obra, Oliveira Filho (2006) sugere mudanças na legislação quanto à 

tipificação dos crimes de corrupção, com vista à sua melhor aplicabilidade, com correções e 

punições mais rígidas, visando a ensejar mudança da mentalidade brasileira em relação a seu 

precário sistema penal, atualmente incapaz de promover justiça com o rigor necessário. Por 

isso, considera-se importante que as Promotorias de Justiça dispensem maior interesse nas 

investigações de fatos comprovados ou denunciados pela sociedade, e que as autoridades 

judiciais sejam motivadas para o combate à corrupção, talvez a única forma de proteger a 

prevalência do bem sobre o mal, com o interesse coletivo se sobrepondo, substantivamente, 

aos interesses individuais. Como proceder, enquanto as leis são, constitucionalmente, 

aprovadas pelos políticos, na maioria das vezes também por eles elaboradas? Há alternativa 

alheia ao estabelecimento de um regime eminentemente democrático, capaz de superar os 

óbices hoje impostos? 

Levando-se em conta o avançado processo de informatização e a falta de 

mecanismos de controle dos cidadãos sobre os governantes, a sociedade poderia valer-se de 

instrumentos mais eficientes de acompanhamento e fiscalização, tal como o uso de sistemas 

de computação, como forma de cruzar (checar) os valores de compras através de licitações e 
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compará-los com os reais valores de mercado. Do mesmo modo, verificar-se-ia se o 

patrimônio e os gastos de servidores de altas patentes são compatíveis com os salários que 

lhes são pagos. Para tanto, faz-se necessário que se torne mais comum o uso da Internet como 

meio de divulgação. Imprescindível, também, a criação de órgãos (obviamente formais, 

legalizados, não clandestinos) alternativos de comunicação, a fim de permitir o acesso à 

informação pelas camadas sociais de baixo poder aquisitivo, lembrando que para resolver o 

problema “apontar os políticos e as oligarquias pelas mazelas nacionais não é suficiente” 

(OLIVEIRA FILHO, 2006, p. 18). 

A adoção de providências como as apontadas acima poderia inibir (minimizar, 

não eliminar porque impossível) a prática do desvio de recursos públicos objeto da corrupção, 

em favor da adoção de políticas públicas de grande interesse social, como erradicação da 

fome, educação de qualidade para todos, saúde e segurança pública, infra-estrutura, 

transporte, além de outras. 

Como honestidade, ética, responsabilidade e compromisso social, por exemplo, 

atualmente não são conceitos plenamente assimilados e praticados pelos jovens brasileiros, 

sem as condições para exercer integralmente a cidadania, como destaca Oliveira Filho (2006), 

o que se pode esperar do futuro do Brasil, diante de um cenário atual de impunidade 

(enquanto as leis são aplicadas de acordo com a condição social de cada indivíduo), de 

desmoralização das instituições e de decadência da moral e dos costumes? 

Consenso entre os estudiosos, a participação da sociedade civil contribui para a 

melhoria da qualidade administrativa do poder público. De ouro lado, os servidores públicos 

responsáveis por apontar soluções para os problemas do Estado nem sempre se fundamentam 

em princípios democráticos. 

Para a Transparência Internacional (199-), a sociedade civil brasileira está em 

estado de transição: organizações trabalham a nível político e popular promovendo a 

democracia, os direitos humanos, o desenvolvimento e outros objetivos. No processo de 

tomada de decisões, a força do mercado não é bastante para assegurar a igualdade social e 

econômica sem a participação da sociedade civil. Enquanto isso, Governo e setor privado 

respondem pela maior parcela da corrupção, enquanto a sociedade civil é a vítima, mas 

também é (ou seria?) parte da solução do problema. 

De acordo com aquela ONG, a participação da sociedade civil na luta contra a 

corrupção fundamenta-se em três pontos principais: formar coalizões com ampla 

representação contra a corrupção (unindo grupos alheios a partidos políticos), como forma de 

construir diálogo entre governo e sociedade civil (com a participação de lideranças 
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empresariais e religiosas, intelectuais etc.); liberdade para definir seus próprios mandatos e 

programas de trabalho, orientando-se por importantes regras de conduta (não investigando 

nem expondo casos individuais de corrupção, porque debilitaria os esforços para formar 

coalizões capazes de promover melhorias profissionais e técnicas de sistemas contra a 

corrupção e evitando a política partidária, como forma de conferir maior credibilidade ao 

sistema) e conquistar a confiança da administração do País (o que constitui grande desafio). 

Num país como o Brasil, em que se tornou praxe o pagamento de suborno, 

ninguém quer ser o primeiro a deixar de fazê-lo e acabar em prejuízo, até porque a sociedade 

civil tem o papel de reivindicar e defender seus próprios valores e não relegar esta função 

integralmente àqueles que têm o poder. O ponto forte dessa sociedade civil se traduz na 

integração de um grande número de agentes comprometidos na luta contra a corrupção, tal 

como é visto em todo o mundo. 

O conflito eleitoral-parlamentar e as recentes ações do jornalismo investigativo 

brasileiro, ao denunciar a violação dos princípios de probidade e do decoro nos altos escalões 

da República, atestam que “a demanda por honestidade está posta na agenda política da 

sociedade brasileira contemporânea” (AYDOS, 2006, p. 38). O contraditório também é 

verdade: a corrupção e outras formas de falta de decoro também fazem parte da agenda 

política dessa mesma sociedade. 

Em um sistema onde a corrupção parece ser endêmica, é possível que as 

instituições convencionais para exigir o cumprimento da lei contem em suas fileiras com 

funcionários corruptos, caracterizando um ciclo vicioso. 

Por outro lado, alguns governos têm empreendido esforços para descobrir e 

combater a corrupção criando comissões ou órgãos independentes contra a corrupção, com a 

colaboração da imprensa, de organizações não governamentais e outros setores da sociedade 

civil, fundamental para construir e manter a confiança pública nas instituições. 

Importa saber se esses órgãos ou instituições estariam preparados para assegurar a 

tomada de medidas preventivas. Para a Transparência Internacional (199-), os Defensores 

Públicos, em todo o mundo, estão convencidos de que se dotar de força obrigatória as suas 

recomendações perderão força, posto que o poder corrompe. Sem outro poder que sua força 

moral, seus integrantes são menos vulneráveis à corrupção e têm maior credibilidade. 

Contudo, é por dotar os órgãos da Defensoria Pública de amplos poderes de investigação e 

denúncia, inclusive a faculdade de estar em juízo para instauração de ação penal. Para tanto, 

faz-se necessário mudar a legislação. Como o poder político é avesso a controle, qual a saída?

Por sua vez, como defende a Transparência Internacional (199-), o funcionamento 
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desses órgãos deveria contar com apoio político nos mais altos níveis de governo, bem como 

independência política (sem vínculo partidário) e operativa para que possa investigar em 

todos os níveis, ter irrestrito acesso a documentos, assim como caracterizar-se por sua 

integridade, respeito às normas internacionais sobre direitos humanos, plenos poderes de 

controle (de forma a operar como um tribunal contra a corrupção), responsabilidade pelo 

reexame das decisões tomadas, manter estreita relação com o público (como importante fonte 

de apoio da sociedade). Eventual destituição de seus servidores não poderia ficar ao arbítrio 

dos detentores do poder, devendo eles ter a mesma segurança de integrantes de tribunais 

superiores, igualmente livres de ações intimidatórias. Isso seria possível, com as 

circunstâncias atuais? 

Algumas medidas poderiam ser mais facilmente adotadas, como tornar 

indisponíveis bens de investigados, reter e manter em seu poder passaportes (para evitar sua 

fuga do País) e proteger (legal e fisicamente) informantes, inclusive funcionários públicos de 

baixo escalão. Ainda, mudança na legislação poderia permitir que advogados, contadores e 

auditores pudessem revelar a esses órgãos informações sobre os assuntos de seus clientes. 

Tendo em vista o comprometimento da classe política atual, seria possível alguma mudança 

na legislação que comprometa sua proteção? 

Órgãos tais como a Defensoria Pública têm mais êxito em países desenvolvidos e 

mais fracasso nos países em desenvolvimento, porque podem se converter em pontos 

vulneráveis de influência política e extorsão, posto que o pagamento de propina é uma fonte 

de corrupção comum, sendo sua divulgação a forma de enfrentar o problema, consoante 

Robert McNamara, apud Transparência Internacional (199-). Haveria outro meio? 

Embora os estudiosos do assunto defendam que se deva empreender esforços a 

nível local, como forma de estruturar base para investigações em níveis mais elevados da 

estrutura do poder, o maior impacto e apoio da sociedade só se obtém quando se enfrenta a 

grande corrupção. 

De qualquer sorte, alguma coisa é preciso ser feita visando a enfrentar e combater 

a corrupção e seus malefícios, principalmente nos países periféricos e em desenvolvimento, a 

exemplo do Brasil. 

Por fim, mais uma questão merece ser posta em pauta: para o então presidente 

FHC apud Graeft (2002), fala-se muito de corrupção, porque há transparência - uma nova 

cultura política e não aumento de corrupção. Sua afirmação retrataria a realidade apenas de 

seu governo, ou é válida, também, para os dias atuais, ou afronta a realidade? 

Questionamentos como os elencados acima clamam por reflexão da sociedade, 
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haja vista referir-se à demanda de longo prazo para sua solução, exigindo, dessa forma, maior 

envolvimento político de seus membros.  
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, cumpre destacar que a corrupção, 

embora fira a paz social, enquanto atividade sedutora, por ser rentável, grassou no seio da 

administração pública brasileira desde o início da história do País, impondo obstáculos ao seu 

desenvolvimento, de maneira tal que permitiu a difusão do dissimulado raciocínio de que se 

faz presente em todos os setores e qualquer funcionário público (político detentor de mandato 

ou mero prestador de serviço) é passível de se corromper. 

Do trabalho como um todo, deduz-se que a corrupção brasileira decorre de fatores 

internos e externos. Dentre os fatores internos, sobressaem o deficiente sistema educacional, a 

inadequada política salarial, a falta de transparência administrativa, a insuficiência de 

controle, o falho sistema de licitação pública e o financiamento de campanhas eleitorais, 

apesar dos instrumentos formais existentes e disponíveis. Das causas externas, destacam-se o 

advento da globalização e suas conseqüências, o crime organizado e o suporte oferecido pelos 

chamados paraísos fiscais. 

Observa-se, a corrupção acarreta um sem número de danos ao Estado e à 

sociedade, porquanto afeta o desempenho econômico, político e social, põe em risco a 

democracia, enfraquece o controle estatal, desvirtua os servidores públicos, gera vício de 

fiscalização da máquina pública, provoca incremento na carga tributária e no custo dos bens e 

serviços em geral, além de responder pela deterioração de setores importantes como 

educação, saúde, transporte e segurança pública, enquanto as instituições públicas perdem 

credibilidade. 

Dessa forma, faz-se necessário o estabelecimento efetivo de ações de combate à 

corrupção. Reconhecendo-se a existência de óbices para sua consecução, num sistema 

democrático, como no Brasil, a alternativa mais viável seria o controle exercido pelo 

eleitorado, que só terá condições plenas para tanto quando no País a educação for 

essencialmente prioritária. 

Com os instrumentos disponíveis em vigor, o combate à corrupção é feito 

preventivamente, com vista ao afastamento de suas causas, e repressivamente, de forma a 

buscar a punição dos culpados. 

Também outras armas impõem-se, como a liberdade de imprensa ou, 

especificamente, dos meios de comunicação de massa, a exemplo da televisão brasileira, por 

sua condição de formadora de opinião. 

De igual passo, cumpre apontar a ocorrência de abusos no exercício do direito de 
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informar e de opinar, passível de apuração, levando-se em conta a denominada Lei de 

Imprensa – Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 – e suas modificações, decorrentes do 

advento da Carta Constitucional de 1988. 

Importa destacar, mecanismos institucionais de controle, tais como os Tribunais 

de Conta, encontram obstáculo em artimanhas administrativas consistentes em apresentar 

comprovantes fictícios de despesas não realizadas. Dessa forma, sob o aspecto contábil, 

prestações de conta são aprovadas sem se perceber o recurso da falsidade ideológica dos 

documentos apresentados. 

Outro meio disponível é a obrigatoriedade constitucional de autorização do 

Senado Federal para a realização de operações financeiras externas em nome da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 52, V, da Constituição de 1988). 

Todavia, na prática, uma vez autorizada a operação, aquela Casa Parlamentar não mais exerce 

qualquer influência e/ou controle. 

Associações corporativas, organizações não-governamentais e seus instrumentos 

de conduta ética têm contribuído nas operações de enfrentamento e combate à corrupção, mas 

podem perder sua valia quando seus dirigentes adotam práticas ilícitas. Geralmente, quando 

do conhecimento de quaisquer ilicitudes, essas corporações, a exemplo da Ordem dos 

Advogados do Brasil e dos Conselhos de Medicina, por suas seções estaduais e por suas 

regionais, respectivamente, apuram os fatos com o devido rigor, punem os faltosos e 

comunicam a ocorrência à autoridade policial competente para abertura de inquérito, com 

ampla divulgação na mídia. 

Em síntese, o combate à corrupção passa pela imposição de leis de ordem moral 

(por orientar a consciência) e jurídica (por lhe acrescentar uma pena), com o concomitante 

restabelecimento da moralidade e a supressão da imoralidade. 

Tendo em vista as conseqüências da corrupção, responsável, em boa parte, pelo 

empobrecimento da população, deduz-se que o seu combate deva se tornar prioritário, até 

porque não há outro caminho a ser percorrido ou instrumento corretivo capaz de se contrapor 

a um mal reconhecidamente devastador em todo o planeta. 

Assim faz-se necessária a formação de coalizões contra a corrupção, integrando 

em um movimento internacional três setores: sociedade civil, homens de negócio e membro 

de instituições públicas, ou seja, o homem, o capital e o poder. Isoladamente nenhum setor 

seria suficiente, juntos teriam a força necessária. É um dos temas mais importantes da 

atualidade.

Nesse contexto, o capital social há de superar o capital financeiro, porque uma 
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cultura dedicada somente à acumulação de riqueza material é terra fértil para a ação corrupta. 

Numa estratégia futura, talvez se prime por maior transparência e verdade acerca dos líderes 

políticos e econômicos no Brasil (e de resto em todo o mundo). 

Vale ressaltar, o presente trabalho recebeu influência de obras publicadas por 

editoras diversas (livros), teses de doutoramento, dissertações de mestrado, artigos e dados 

disponíveis na internet. 

Regra geral, os autores pesquisados são críticos às atuais formas de controle, mas 

reconhecem a imprescindibilidade dos órgãos que atuam no enfrentamento e combate à 

corrupção, embora considerem que o Ministério Público trabalha com maior autonomia e 

independência, se comparado aos demais. E afirmam expressar a opinião da sociedade, 

comungada, no cotidiano, pelos meios de comunicação de massa. 

Em que pese o alcance dos objetivos da pesquisa e sua contribuição para a relação 

ensino-aprendizagem no nível de pós-graduação (mestrado) e, por extensão, para a ciência, 

seria presunção esperar que o tema se esgote aqui, ficando o presente trabalho como estímulo 

ou desafio para estudo mais aprofundado, a exemplo de estudos de caso com vista a uma 

abordagem mais específica no âmbito da legislação brasileira, em determinada esfera do 

poder, nível de governo e/ou à exploração do tema exclusivamente sob a visão ética ou social.
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