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A corrupção prejudica o desenvolvimento po-
lítico, econômico e social de um país.

Aumenta a pobreza e também o abismo entre 
ricos e pobres.

A corrupção e a má gestão dos recursos pú-
blicos – gerados, em grande medida, pelo ciclo 
dessa prática – resultam em menos educação, 
menos saúde, menos segurança e menos sonhos 
para milhões de brasileiros.

A corrupção divide, mata, quebra e destrói: 
subestima as leis, põe a Justiça à prova, des-
constrói a nação e desune o Brasil.

Corrupção é um crime grave, que devora por 
ano US$ 2,6 trilhões das economias de todos os 
países, o equivalente a 5% da riqueza gerada no 

mundo, segundo estimativa da Organização das 
Nações Unidas (ONU).  

De tão colossal, a corrupção ganhou um dia 
só dela, um marco da importância de varrê-la 
do mapa. O dia é 9 de dezembro, data em que 
se comemora a assinatura, em 2003, da his-
tórica Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção. 

Em 2016, na semana que compreende o dia de 
mobilização internacional contra a corrupção, o 
INAC organizou quatro atividades, planejadas ao 
longo dos seis meses anteriores, para discutir o 
tema, premiar ideias e procurar caminhos.

O esforço todo foi chamado de Semana de 
Combate à Corrupção.

4 EVENTOS
5 DIAS
8 PALESTRAS
67 ESPECIALISTAS
2.000 CORREDORES
UMA SÓ CAUSA

CORRUPÇÃO SE 
COMBATE COM 
INTELIGÊNCIA. 

O INSTITUTO 
NÃO ACEITO 

CORRUPÇÃO (INAC) 
É UMA ASSOCIAÇÃO 

APARTIDÁRIA, 
FUNDADA POR 
CIDADÃOS DE 

DIFERENTES ÁREAS 
DO CONHECIMENTO, 
PARA ENFRENTAR 

A CULTURA DA 
CORRUPÇÃO 

NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA POR 

MEIO DE PESQUISA, 
ESTUDOS, DEBATES 

E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO.

EDITORIAL
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O ciclo foi aberto com o lançamento do livro 
“48 Visões sobre a corrupção”, uma obra coletiva 
e multidisciplinar, com pensamentos de autores 
nacionais e internacionais. 

Os temas abordados foram do Direito à Ciência 
Política, da gestão pública à governança corpora-
tiva, e da Comunicação à Economia. O prefácio foi 
assinado pelo juiz Sergio Moro, figura emblemática 
da operação Lava Jato,

O segundo evento foi a entrega do Prêmio JOTA 
INAC de Combate à Corrupção, uma iniciativa do 
portal de notícias jurídicas e do instituto, com apoio 
acadêmico da Brazilian Legal Society (BLS) da 
Faculdade de Direito da New York University. 

Os dois artigos acadêmicos vencedores, sele-
cionados entre os 42 inscritos no concurso, estão 
publicados nesta edição. 

Em seguida, 14 especialistas revezaram-se em 
painéis temáticos no Seminário Caminhos Contra 
a Corrupção, promovido pelo Instituto Não Aceito 
Corrupção, no auditório do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 

Os debates sobre a reforma política, o impacto 
econômico da corrupção e os danos causados à 
democracia e à sociedade brasileira envolveram 
acadêmicos, cientistas políticos, economistas, pro-
curadores, promotores e jornalistas.

Para o encerramento da semana, o instituto saiu 
do mundo das ideias acadêmicas e da discussão 
de políticas públicas e ganhou as ruas. 

O evento final, para mobilizar a população e 
chamar atenção para a causa, foi a II Corrida Não 
Aceito Corrupção, que atraiu , que atraiu 2.000 
pessoas para as ruas de São Paulo. 

Este caderno materializa os primeiros esforços 
do instituto para a construção de um país mais 
ético e mais justo para as próximas gerações. É 
só o começo.

Boa leitura!

 O Instituto Não Aceito  
Corrupção (INAC) 

O Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) foi 
criado, em julho de 2015, por um grupo de ci-
dadãos interessados em transformar indigna-
ção em esforços estruturados para enfrentar 
a corrupção no Brasil. 

Naquele momento, havia uma “tempesta-
de perfeita”. Era o pós-junho de 2013, quando 
manifestantes foram às ruas por um país mais 
honesto e justo. 

Era o pós-março de 2014, quando a operação 
Lava Jato começou a mostrar ao Brasil que era 
possível punir os “intocáveis”. 

Era o momento em que a alta incidência e 
os efeitos da corrupção subiram ao topo das 
preocupações do brasileiros, em um claro sinal 
de que estavam fartos da sujeirada toda

O Direito, a Estatística e a Comunicação 
são as principais ferramentas de trabalho dos 
integrantes do instituto, profissionais com di-
ferentes origens e formações distintas, o que 
reflete a vocação multidisciplinar da entidade.

Para aprofundar o conhecimento atual 
sobre a corrupção, preveni-la e combatê-la 
de forma eficiente nos órgãos do Estado, nas 
empresas e na sociedade, o instituto atua em 
três frentes: pesquisas, políticas públicas e 
educação-mobilização.

Mais que oferecer respostas, a criação do 
INAC é fruto da necessidade de se fazer as per-
guntas certas. Esse é o nosso compromisso!

www.naoaceitocorrupcao.org.br
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O LIVRO
48 VISÕES SOBRE A CORRUPÇÃO



NOSSO DESAFIO É ENFRENTÁ-LA!

O LIVRO
48 VISÕES SOBRE A CORRUPÇÃO





48 VISÕES SOBRE A CORRUPÇÃO

O LIVRO



 VISÕES SOBRE 
A CORRUPÇÃO 

NAS PALAVRAS DE QUEM ESTUDA, ANALISA, 
COMBATE E QUER DISCUTIR 

O QUE PODE E O QUE DEVE SER FEITO 
PARA VIVERMOS EM UM PAÍS MAIS ÉTICO 

O LIVRO
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Com perspectiva crítica e multidisciplinar, o livro ”48 Visões sobre 
a corrupção” foi lançado em dezembrode 2016, sob a iniciativa do 
Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), em um evento com 400 
pessoas na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. 

Juristas, procuradores, promotores, pesquisadores, cientistas 
políticos, economistas e jornalistas estão entre os 58 autores 
nacionais e estrangeiros que apresentaram suas visões de como 
tratar o tema não só da perspectiva do Estado, mas também da 
sociedade e do mercado.

A obra foi coordenada pelo presidente do instituto, o promotor de 
Justiça Roberto Livianu, e pelos juízes Alexandre Jorge Carneiro 
da Cunha Filho, Glaucio Roberto Brittes de Araújo e Ulisses 
Augusto Pascolati Junior.
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O LIVRO

Ao lado, o jurista Modesto Carvalhosa 
fala sobre o combate ao crime 
organizado de corrupção

Acima, 15 dos 58 autores em evento 
que reuniu cerca de 400 pessoas na 
Livraria da Vila, em São Paulo

Abaixo, escritores autografam livro



SOCIEDADE

1
O COMBATE À CORRUPÇÃO E A 
EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO 
DE AÇÃO COLETIVA

autor:  Affonso Ghizzo Neto

”Quanto maiores os investimentos 
efetivos numa educação de qualidade 
acessível a todos, menores serão as 
ocorrências de práticas corruptas.”

2
OS ATLETAS E O COMBATE À 
CORRUPÇÃO NO ESPORTE

autora: Daniela Castro

”O pacto pelo esporte, que defende 
a melhoria de políticas públicas e 
transparência, é medida importante 
para combater problemas que 
têm efeitos danosos aos cofres 
públicos e ao esporte nacional.”

3
ÉTICA NA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

autores: 

Emílio Carazzai 
”As sociedades empresárias 
devem criar sistemas internos 
(códigos de conduta, controles) que 
dificultem a prática de ilicitudes, 
agindo preventivamente.”

João Laudo de Camargo 
”Não adianta mudar as leis se 
não criarmos uma cultura no 
dia a dia de seguir as regras, e a 
punição a quem as desobedece 
servirá como exemplo.”

4
CORRUPÇÃO - 
CORRESPONSABILIDADE 
DOS AGENTES ESTATAIS E 
DA SOCIEDADE CIVIL À LUZ 
DO ”REPUBLICANISMO”

autor:  Jarbas Luiz dos Santos

”O objetivo é destacar quanto 
diversos temas são historicamente 
recorrentes, de maneira 
que podemos tirar lições de 
grandes teorias concebidas 
em outras épocas.”

5
O IMPACTO DA CORRUPÇÃO NA 
QUALIDADE DA DEMOCRACIA

autor:  José Álvaro Moisés

”Os efeitos da aceitação da 
corrupção impactam a democracia: 
diminuem a adesão ao regime, 
estimulam a aceitação de 
escolhas autoritárias, influenciam 
negativamente a submissão à lei e 
a confiança interpessoal e inibem 
tendências de participação política.”

CADERNO ESPECIAL - O COMBATE À CORRUPÇÃO
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6
EMPRESAS, DIREITO, ÉTICA E 
COMPLIANCE:  EXISTE RELAÇÃO?

 autores:  

Kleber Luiz Zanchim 
”É importante criar uma cultura 
empresarial que vá muito além do 
compliance e aprofundar a discussão 
sobre a abrangência de instrumentos 
legais frente aos problemas 
do dia a dia das empresas.”

Rodrigo de Pinho Bertoccelli 
”A operação Lava Jato contribui para 
fomentar, não apenas no universo 
jurídico, as discussões em torno 
do combate à corrupção e da ética 
nas relações empresariais.”

7
O JORNALISMO COMO 
FERRAMENTA DE CONTROLE 
DA CORRUPÇÃO 

autores:

Fernando Mello 
”A questão sobre como enfrentar 
a corrupção requer um reajuste 
na perspectiva analítica: deixar 
de olhar para fatores isolados 
para focar na existência de uma 
rede de accountability.”

Laura Diniz 
”A relação entre a liberdade de 
imprensa, o trabalho dos jornalistas 
e um maior controle do poder público 
é, de certa forma, mensurável. 
Um exemplo: existe uma forte 
correlação entre os índices de 
controle de corrupção e accountability, 
computados pelo Banco Mundial.”

8
OFERTA & PROCURA NO 
MERCADO DE CORRUPÇÃO

autores:

Luis Paulo Rosenberg         J 
”Bilionário em cela com mais dez 
detentos, empresas corruptoras 
se esfarelando, carreiras políticas 
consagradas sendo ceifadas, eis 
um mostruário de horror que 
fará com que a elite pense duas 
vezes antes de propor propinas.”

Rafael Bistafa 
”A demanda e a oferta de corrupção 
dependem do tamanho e da 
estrutura do Estado. Subornos 
são pagos por dois motivos: para 
obter benefícios do governo ou para 
evitar custos. É por essa ótica que 
um economista tende a analisar a 
corrupção em uma sociedade.”

9
CORRUPÇÃO PRIVADA NO 
DIREITO BRASILEIRO 

autor:  Ulisses Augusto 
Pascolati Junior

”A corrupção privada acarreta uma 
série de prejuízos, especialmente ao 
consumidor na medida em que, por 
afetar a livre concorrência entre as 
empresas, o preço final do produto 
acaba se tornando mais elevado.”

 
 

L
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RELAÇÕES  
PÚBLICO-PRIVADAS

10
O COMBATE À CORRUPÇÃO 
POR MEIO DO CONTROLE 
SOCIAL PARTICIPATIVO: 
LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS 

autores:

Alexandra Fuchs de Araújo 
”Para o combate mais efetivo à 
corrupção, é necessária uma maior 
sistematização dos diversos tipos 
de controle, e a abertura de mais 
caminhos para o controle social 
nas suas diversas modalidades 
em processos administrativos 
transparentes e  participativos.”

Henrique Magalhães Filogonio 
”No Brasil, os atores sociais não 
ocupam o espaço que lhes é reservado 
nas instituições democráticas. E esses 
espaços são usados como forma de 
maximizar interesses particulares.” 

11
A NEGOCIAÇÃO PRÉVIA À 
FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 
PÚBLICOS COMO ESTÍMULO 
PREVENTIVO À CORRUPÇÃO 

autor:  José Jair Marques Junior

”A negociação, inserida no 
procedimento da licitação e com seu 
uso promovido, pode resultar em 
desincentivo a práticas corruptivas 
ao possibilitar o intercâmbio de 
vantagens entre os licitantes e a 
administração pública licitadora.”

J

12
LOBBY E REGULAMENTAÇÃO: A 
BUSCA DA TRANSPARÊNCIA NAS 
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

autores:

L Nivaldo Adão Ferreira Júnior:  
”É importante a distinção entre o 
lobby e a corrupção e a necessidade 
de regulamentação da atividade, 
com a criação de limites e formas 
de controle de seus atores.” 

Patrícia Maria Nogueira:  
”A transparência é o instrumento 
mais eficaz para reprimir a 
corrupção. O Brasil ainda está longe 
de atingir um nível satisfatório de 
transparência nas relações entre 
agentes públicos e privados.”

CADERNO ESPECIAL - O COMBATE À CORRUPÇÃO
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13
OS PROCEDIMENTOS DE 
AUTORIZAÇÃO DE ESTUDOS 
(PMIS E MPIS): A MORALIDADE 
DA APROXIMAÇÃO PÚBLICO-
PRIVADO NA DEFINIÇÃO, 
ESTRUTURAÇÃO E MODELAGEM DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

autor:  Rafael Hamze Issa

”A interação entre os setores 
público e privado é complicada para 
quem trabalha no Estado e para 
as empresas que trabalham com 
o Estado. Mas os procedimentos 
podem ser feitos de uma 
forma moral e ética para evitar 
corrupção, conluios e mesmo 
estruturações que não sejam 
vantajosas para a sociedade.”

O PAPEL DAS 
INSTITUIÇÕES

14
A LEI E OS JUÍZES: EM QUE 
MEDIDA A ATUAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO PODE CONSTITUIR 
UM ELEMENTO RELEVANTE NO 
COMBATE À CORRUPÇÃO?

autor:  Alexandre Jorge 
Carneiro da Cunha Filho

”Não existe um ‘salvador da pátria’ 
e não são os juízes que vão salvar 
tudo. O papel do Judiciário é 
fazer com que a lei seja cumprida 
no combate à corrupção. Mas é 
preciso discutir também como 
dar mais estrutura institucional 
para o Judiciário trabalhar.”

J

15
PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO 
NO MANEJO DE SOLUÇÕES 
CONSENSUAIS DE CONFLITOS 
PELO ESTADO

autor:  Bruno Grego-Santos

”O Brasil conta com um notável 
histórico de péssimas práticas de 
controle da administração pública. 
Sempre que surge uma iniciativa 
inovadora no Estado, a preocupação 
que mais se destaca é se aquela 
prática será distorcida para se 
tornar mais uma via de corrupção.”

16
OS TRIBUNAIS DE CONTAS E 
O REGIME CONSTITUCIONAL 
NAS CONTAS DOS PREFEITOS 

autor:  Dimas Eduardo Ramalho

”Em 2016, o STF tomou decisões 
que ameaçam restringir a 
competência dos Tribunais de 
Contas. Justamente por ter mais 
amparo técnico e obrigação de 
se ater à lei, os tribunais devem 
continuar julgando atos de gestão 
praticados por prefeitos.”
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17
A ESTRATÉGIA NACIONAL 
DE COMBATE À CORRUPÇÃO 
E À LAVAGEM DE 
DINHEIRO (ENCCLA) COMO 
EXPERIÊNCIA COOPERATIVA 
INTERINSTITUCIONAL DE 
GOVERNO ABERTO NO BRASIL

autores:

Gustavo Henrique 
Justino de Oliveira

”A ENCCLA, em si, não é uma 
política, mas com ajustes 
estruturais e de governança, com 
maior interação da sociedade, 
essa estratégia pode se 
transformar em uma excelente 
experiência de governo aberto, 
de combate à corrupção.”

Wilson Accioli de Barros 
Filho: ”O Brasil, embora um 
dos protagonistas no cenário 
mundial em matéria de corrupção, 
encontra-se dependente dos 
rumos da política de governo 
para finalmente avançar 
na implementação de uma 
sólida e inviolável política 
nacional anticorrupção.”

18
A ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E O COMBATE À CORRUPÇÃO 

autores:

José Vicente de Azevedo Pires Barreto Fonseca 
”A urgência que se reivindica o enfrentamento da corrupção é a mesma 
que anseiam os delegados de polícia para a efetivação das medidas 
que lhes confiram autonomias institucional e funcional, indispensáveis 
para propiciar o combate eficiente e intransigente à corrupção.”

Luis Francisco Segantin Junior 
”O artigo discorre sobre a atividade do delegado de polícia, a necessidade 
de independência funcional e traz ainda considerações sobre a atuação 
da Polícia Civil no combate aos crimes de lavagem de dinheiro.”

Rafael Francisco Marcondes de Moraes: ”É preciso ter atenção aos 
recursos tecnológicos nas instituições de polícia judiciária para informatizar 
procedimentos investigatórios criminais previstos em lei e dar mais qualidade 
e agilidade na apuração dos delitos, em especial dos atos de corrupção.”

Robinson Fernandes: ”É fundamental potencializar a investigação 
reforçando as prerrogativas do delegado de polícia, recorrendo-se 
às diversas técnicas já existentes, e viabilizar o desestímulo por meio 
do perdimento dos bens decorrentes da prática corruptiva.”

Rafael Francisco Marcondes de Moraes , José Vicente de Azevedo Pires 
Barreto Fonseca, Luis Francisco Segantin Junior e Robinson Fernandes
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19
O NOVO PARADIGMA 
DA CONSENSUALIDADE 
ADMINISTRATIVA E A ATUAÇÃO 
DOS ADVOGADOS PÚBLICOS

autor:  José Antonio 
Apparecido Junior

”O artigo aborda como a atuação 
dos advogados públicos pode 
auxiliar na formação de uma cultura 
que promova a transparência dos 
atos da administração pública 
e, ao mesmo tempo, possibilite 
que os servidores públicos 
cumpram suas funções de forma 
independente e segura.”

POLÍTICA E 
RESPONSABILIDADE 
FISCAL

21     
A CORRUPÇÃO COMO VETOR 
DE DESVIRTUAMENTO DOS 
ELEMENTOS ESSENCIAIS DA 
GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, 
REFLEXÕES À LUZ DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL

autora:  Aline Bertolin

”A despeito de os processos 
em curso mostrarem esforços 
institucionais, o avanço do plano 
formal (lei positiva) e do plano 
material (lei aplicada) do Direito 
anticorrupção no sistema jurídico 
não necessariamente tem sido 
suficiente para mitigar a corrupção 
em todas as suas criativas formas.”

K

20
ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE NO COMBATE À 
CORRUPÇÃO - TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO (TCU) E 
CONSELHO DE CONTROLE DE 
ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)

autor:  Luiz Felipe Hadlich Migue

”Existem já implementadas 
na sociedade estruturas aptas 
ao combate desta mazela, que 
tem ferido gravemente a nação. 
Os acontecimentos recentes, 
como prisões de grandes 
empresários e poderosos políticos, 
demonstram à população que 
vivemos novos tempos.”

L
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23
O PROCESSO DE IMPEACHMENT 
COMO INSTRUMENTO DE 
COMBATE À CORRUPÇÃO 

autor:  Glauco Costa Leite 

”A principal questão é investigar, 
no julgamento político nos casos 
de impeachment, se o fundamento 
maior é o ato ilícito supostamente 
praticado pelo presidente da 
República ou a perda de apoio 
político e social. E, se o sucesso 
do impeachment, contribui ou não 
para melhorar o sistema político.”

25
O ABUSO DE PODER 
RELIGIOSO NAS ELEIÇÕES 

autor:  Renato Ribeiro De Almeida

”É incontestável que o discurso 
religioso tem ganhado relevo 
decisivo desde as últimas eleições. 
O artigo trata de ações feitas 
por líderes eclesiásticos de 
diversos credos que ultrapassam 
a normalidade e violam a 
sinceridade da escolha do eleitor.”

K

22     I
EMENDAS PARLAMENTARES 
AO ORÇAMENTO PAULISTA: 
CONHECER PARA CONTROLAR 

autor:  Bruno Mitsuo Nagata

”Abordei a problemática das 
emendas parlamentares ao 
orçamento do Estado de São 
Paulo, o segundo maior da 
União, na esperança de que os 
órgãos institucionais de controle 
e a sociedade prestem atenção 
nesse deficiente mecanismo de 
destinação de dinheiro público.” 

24     
A IMPORTÂNCIA DO EQUILÍBRIO 
DAS CONTAS PÚBLICAS PARA 
O COMBATE À CORRUPÇÃO.  OS 
RISCOS À RESPONSABILIDADE 
FISCAL ADVINDOS DA 
SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

autor:  Júlio Marcelo de Oliveira

”A gestão fiscal responsável das 
finanças públicas é requisito 
necessário para o fortalecimento 
das condições essenciais à 
estabilidade dos preços e 
ao crescimento econômico 
sustentável, com vistas à 
geração de emprego e renda e à 
promoção do bem-estar social.”
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26
OS MUNICÍPIOS PAULISTAS E 
A LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL: 2000-2010

autora:  Rita de Cássia Biason

”Há menor aceitação em torno 
das práticas de corrupção e maior 
cobrança para modificar esse 
comportamento. O envolvimento 
do cidadão tem sido gradual, 
as novas gerações são mais 
sensíveis às causas anticorrupção 
e é em torno delas que devemos 
atuar mais firmemente.”

28
ACCOUNTABILITY E 
PARTIDOS POLÍTICOS

autor:  Roberto Romano da Silva

”Uma reforma que não providencie 
a democratização dos partidos 
políticos e arranque de suas 
direções os oligarcas que se 
perenizam nos cargos e nos postos 
do Estado é apenas uma fábula 
ingênua ou de má-fé. Sem abolir 
a excrecência da prerrogativa 
de foro, a corrupção seguirá seu 
caminho devastador da fé pública.”

J

27
FINANCIAMENTO ILÍCITO DE 
CAMPANHAS: NOVOS DESAFIOS

autor:  Roberto Ricomini Piccelli

”O fim do financiamento empresarial 
é estratégico, mas não pode vir 
sem uma fiscalização efetiva. 
Se continuar de forma velada, 
pode ser que as campanhas 
acabem recorrendo a formas 
mais nefastas de financiamento, 
como a do narcotráfico ou a 
de governos estrangeiros.” 

J

DIREITO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR
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29
REFLEXÕES SOBRE A 
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA 
E A LEI ANTICORRUPÇÃO

autor:  Álvaro A.C. Mariano

”A análise permitiu concluir que 
a Lei Anticorrupção, por um 
lado, atende a finalidade que 
motivou sua edição, de proteger a 
administração pública e combater 
os atos de corrupção, e, por outro, 
preserva os níveis de exposição a 
risco dos agentes econômicos.”

31
O PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DE RESPONSABILIZAÇÃO 
E SUA ADEQUAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DO DIREITO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

autor:  Felipe Mêmolo Portela

”A preocupação foi buscar 
fundamentos para conciliar a 
função de aplicar uma penalidade 
administrativa à garantia de 
respeito aos princípios do Estado 
constitucional e democrático. E 
garantir um processo que atenda à 
exigência de uma ação administrativa 
de responsabilização legal.”

30
REFLEXÕES SOBRE A 
COISA JULGADA E SEUS 
IMPACTOS NA APLICAÇÃO 
DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

autor:  André Petzhold Dias

”A lei anticorrupção é interdisciplinar. 
Processos diferentes (civil, penal e 
administrativo) podem ter desfechos 
distintos, o que muitas vezes não é 
compreensível para quem não estuda 
o tema. O artigo mostra os motivos 
das diferenças e como se pode 
tentar uniformizar os resultados.”

J

32
TAX  COMPLIANCE E A 
REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS 
LÍCITOS NO EXTERIOR COMO 
”JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO”

autor:  Heleno Taveira Torres

”O artigo aborda o estudo das 
medidas tributárias adotadas pelo 
fisco para aumentar a transparência 
internacional e combater o sigilo 
bancário sobre operações suspeitas. 
O isolamento fiscal das nações, 
encasteladas em suas soberanias 
intransponíveis, chegou ao fim.”

L
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33
ACORDOS DE LENIÊNCIA NO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRO

autor:  Marcos Augusto Perez

”Se existem e até sobram razões 
de interesse público para fazer 
acordos de leniência, a legislação 
anticorrupção deveria ser 
alterada, pois as normas atuais 
são insuficientes e contraditórias, 
além de gerarem insegurança 
e desincentivarem a celebração 
de acordos do tipo na esfera 
do controle anticorrupção.”

34
O AUTOSSANEAMENTO DAS 
EMPRESAS ACUSADAS DE 
CORRUPÇÃO – SELF-CLEANNING 
E AS LIÇÕES DO DIREITO 
COMUNITÁRIO EUROPEU 

autor:  Rafael Wallbach Schwind

”A pura e simples penalização 
de uma empresa acusada de 
atos de corrupção pode não ser 
a solução mais adequada. É 
possível a aplicação de medidas de 
autossaneamento (self-cleanning) 
que façam as empresas retomar 
suas atividades econômicas, 
desempenhando-as de modo ético.”

J

35
ACORDOS DE LENIÊNCIA NA LEI 
ANTICORRUPÇÃO: ANOTAÇÕES 
E UM BREVE RETROSPECTO. 
DAS ORIGENS À ATUALIDADE. 
A FUNESTA GÊNESE DA 
MEDIDA PROVISÓRIA 703 

autor:  Roberto Livianu

”Não se pode permitir que alguns 
empreendedores desonestos 
comprem, protegidos pelo manto 
legal, a impunidade pelos acordos 
de leniência. É inadmissível 
levá-los à conclusão de que vale a 
pena violar as leis para depois se 
acertar com os órgãos do Poder 
Executivo e se livrar de sanções 
graves, enquanto empreendedores 
honestos cumprem seus deveres.”

DIREITO CIVIL  
E PENAL

36
COMBATE À CORRUPÇÃO 
PELO DIREITO BRASILEIRO: 
PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL E 
NOVA TENDÊNCIA TRAZIDA PELA 
LEI DAS EMPRESAS ESTATAIS 

autor:  Fernando Menezes 
de Almeida

”É notório que grande parte da 
corrupção detectada em tempos 
recentes no Brasil ocorreu nas 
estatais. Sem a consciência da 
sociedade para os malefícios 
da corrupção, o Brasil não 
irá livrar-se desse mal.”
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37
IMPEDIMENTOS PRÁTICOS 
AO JULGAMENTO DE AÇÕES 
CIVIS PÚBLICAS E DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 
PROVAR É IMPOSSÍVEL?

autor:  Fernão Borba Franco

”Muitas vezes é difícil ou impossível 
produzir as provas necessárias 
nos processos com denúncia de 
corrupção e se propor maneiras 
de evitar ou minimizar o problema. 
O urgente é manter o combate 
e tentar descobrir formas não 
apenas de punir os atos de 
corrupção como de evitá-los.”

38
O SISTEMA NORMATIVO 
BRASILEIRO ANTICORRUPÇÃO

autor:  Gianpaolo Poggio Smanio

”A ideia é mostrar quais são 
os nossos instrumentos legais 
para a prevenção e o combate às 
práticas ilícitas de corrupção e 
propiciar uma reflexão sobre a 
necessidade de aperfeiçoamento 
das leis brasileiras.”

39
DELAÇÃO PREMIADA, VALOR 
PROBATÓRIO E CORRUPÇÃO

autor:  Gláucio Roberto 
Brittes De Araújo

”Existem cautelas que devem 
inspirar o instrumento da delação 
premiada, para que não implique 
afronta a direitos fundamentais 
e garantias individuais nem 
seja negado o valor probatório 
merecido. O texto expõe ainda 
a importância do critério da 
corroboração por outras provas.”

J

40
OS CAMINHOS DO COMPLIANCE 
NO BRASIL: LIÇÕES A PARTIR 
DA APLICAÇÃO DA FCPA

autora:  Isabel Franco

”Enquanto nos EUA o compliance 
teve muitos anos para ser 
absorvido pelo mundo corporativo 
até alcançar o amadurecimento, 
no Brasil, com a Lava Jato, se 
desenvolve a fórceps. Os atores 
acordaram de um sono profundo, 
de ausência do compliance, para 
um choque repentino em que se 
tornou condição indissociável dos 
negócios de uma empresa.” 

 

L
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41
A PROVA INDICIÁRIA NOS 
CRIMES DE CORRUPÇÃO

autora:   Karen Louise Jeanette Kahn

”O artigo destaca a importância das 
provas indiretas ou indiciárias, cujo 
conjunto de elementos temporal 
e logicamente concatenados 
poderá levar tanto à identificação 
da autoria, quanto à materialidade 
do delito. É importante o órgão 
julgador flexibilizar a análise 
das provas, valorizando a 
produção de tais indícios.”

J

42
O FENÔMENO DA CORRUPÇÃO 
NA HISTÓRIA DO BRASIL

autor:  Luis Manuel Fonseca Pires

”Um dos instrumentos jurídico-
político que aponto parece-me ser 
fundamental à conscientização do 
brasileiro: a participação popular. 
Não apenas com o direito de 
voto, mas sob outras formas de 
atuação direta e respeito quanto 
às manifestações populares.”

43
REFLEXÕES SOBRE AS 
CONSEQUÊNCIAS CIVIS 
DA CORRUPÇÃO

autor:  Márcio Ferro Catapani

”O principal desafio é adaptar os 
institutos já existentes à realidade 
e buscar a concretização de 
medidas que tornem efetivamente 
menos atrativas a prática 
de atos de corrupção.” 

J

44
A COLABORAÇÃO PREMIADA 
NOS TRÓPICOS. AUTONOMIA 
DAS PARTES E O IMPERATIVO DO 
CONTROLE JUDICIAL. LEITURAS 
SOBRE A LEI 12.850/13À LUZ DA 
EFICIÊNCIA E DO GARANTISMO 

autor:  Marcos Alexandre Zilli

”O trabalho reconhece a importância 
da colaboração como meio 
para obter prova e de revelar 
os mecanismos que cercam as 
organizações criminosas e chama a 
atenção para os riscos que emergem 
das investigações centradas 
exclusivamente em delações e nas 
divulgações de seus conteúdos.”

CADERNO ESPECIAL - O COMBATE À CORRUPÇÃO

 26

O LIVRO



45
O ASSALTO DA POLÍTICA E 
DOS DIREITOS HUMANOS: 
UM ESTUDO A PARTIR DAS 
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 
DE COMBATE À CORRUPÇÃO

autor:   Rafael Lessa 
Vieira de Sá Menezes

”A efetividade das normas 
internacionais e nacionais sobre 
corrupção não depende só de 
instrumentos diretos de combate, 
mas sim de passarmos de um 
Estado ineficiente e apropriado 
por poucos interesses privados a 
um Estado garantidor, provedor 
de direitos e de participação 
popular nos destinos públicos.”

K

EXPERIÊNCIAS 
INTERNACIONAIS

46
A CORRUPÇÃO: UM NOVO 
DESAFIO PARA A EUROPA

autor:  Eric Alt 

”Diante do esgotamento das formas 
clássicas de luta contra a corrupção 
e da dificuldade de adicionar a 
Justiça, novas formas de contra 
poderes emergem na sociedade: 
autores de denúncia, associações 
dedicadas à luta contra a corrupção, 
mobilizações de agentes em 
geral, coligações informais 
ou movimentos espontâneos 
originados das redes sociais.”

47
O COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO DE CORRUPÇÃO

autor:   Modesto Carvalhosa

”O Brasil está realmente sendo 
passado a limpo, após a operação 
Lava Jato. A corrupção é um 
fenômeno terrível que assola 
grande parte dos países e constitui 
o quarto orçamento do mundo, atrás 
somente da geração de riqueza de 
três países. Precisamos olhar para 
o crime organizado de corrupção.”

48
DA CORRUPÇÃO E OUTROS 
PESARES: COMENTÁRIOS 
NÃO JURÍDICOS SOBRE UM 
FENÔMENO GLOBAL

autor:   Álvaro García Ortiz

”A responsabilidade de evitar 
descambar do Estado democrático 
para uma timocracia; entendida 
como o governo onde quem manda 
não são os melhores, mas os mais 
ambiciosos e guerreiros; pertence 
a todos. Nós, os profissionais 
da Justiça, apoiados por uma 
sociedade soberana, somos apenas o 
instrumento de aplicação da lei e da 
igualdade de todos perante o direito.”
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A exposição e a punição da corrupção pública 

são uma honra para uma nação, não uma 

desgraça. A vergonha reside na tolerância, 

não na correção. Nenhuma cidade ou Estado, muito 

menos a Nação, pode ser ofendida pela aplicação 

da lei. [...] Se nós falharmos em dar tudo o que te-

mos para expulsar a corrupção, nós não podere-

mos escapar de nossa parcela de culpa.

(Theodore Roosevelt, Presidente dos Estados 

Unidos, em discurso de 1903) 

 

A corrupção é um tema universal e antigo.

Apesar disso, o tema alcançou especial impor-

tância no contexto sócio-político brasileiro nos anos 

recentes.

Embora escândalos de corrupção sejam recor-

rentes na história brasileira, não foram muitos os 

casos que deixaram as páginas dos jornais para 

alcançarem os processos judiciais e destes os que 

encontraram uma resposta judicial efetiva.

O quadro parece ter se alterado nos últimos 

anos, inciando com o julgamento da conhecida Ação 

Penal 470 nos anos de 2012 e 2013 pelo Supremo 

Tribunal Federal.

Na referida ação penal, envolvendo o assim 

denominado Caso Mensalão, provado um grande 

esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que 

abrangia o pagamento de propinas periódicas a par-

lamentares federais com o propósito de angariar 

apoio político ao Governo Federal. Foram condena-

dos parlamentares federais, ex-Ministros de Estado, 

lideranças partidárias e intermediários.

Em 2014, foram iniciadas as investigações e 

ações judiciais da assim denominada Operação La-

vajato, com os primeiros julgados, em primeira ins-

tância, sendo realizados ainda nesse mesmo ano. 

As investigações prosseguem até o momento.

Tratando dos casos já julgados, revelado um 

grande esquema criminoso que envolvia o paga-

mento sistemático de propinas em contratos da Pe-

tróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, a gigante estatal 

do setor de óleo e gás, a executivos da Petrobrás 

e a agentes políticos, novamente também a parla-

mentares federais e a outras autoridades públicas 

que davam sustentação política à permanência dos 

executivos da Petrobrás em seus cargos. A ilustrar 

a magnitude do esquema criminoso, a própria Pe-

trobrás culminou por reconhecer em seu balanço 

PREFÁCIO DO 
JUIZ FEDERAL SERGIO MORO 

PARA O LIVRO ”48 VISÕES
SOBRE A CORRUPÇÃO”
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de 2015 perdas com a corrupção de cerca de seis 

bilhões de reais.

Desde então proliferaram diversas outras inves-

tigações criminais sobre práticas corruptas em vá-

rias outras entidades públicas, como as atuantes no 

setor nuclear e elétrico.

Todos esses fatos perturbadores permitem concluir 

que descoberto um quadro de corrupção sistêmica.

A corrupção, como crime isolado, existe em 

qualquer lugar do mundo, mas a corrupção sistêmi-

ca, o pagamento de propina como regra do jogo, não 

é assim tão comum, representando severa degene-

ração dos costumes públicos e privados.

Diante desses males, faz-se necessário resgatar 

a virtude cívica característica do regime democrático.

No século XXI, não existem mais alternativas sé-

rias à democracia. O remédio consiste em aprimo-

rar o regime democrático.

Como prevenir a degeneração da democracia 

em esquemas de corrupção sistêmica nos quais 

interesses especiais prevalecem sobre as virtudes 

públicas e o bem comum?

Parte da solução passa pelo enfrentamento da 

impunidade. A corrupção sistêmica tem diversas 

causas, mas, certamente, a incapacidade do siste-

ma Judiciário em processar e julgar crimes de cor-

rupção, punindo os culpados quando provada a sua 

responsabilidade, é um dos fatores que, reduzindo 

os riscos da conduta desviante, contribui para in-

centivar a sua prática. Impunidade e corrupção sis-

têmica são irmãs.

Necessário e oportuno o enfoque criminal, com 

discussão sobre os crimes e principalmente sobre o 

processo. Existem leis que criminalizam adequada-

mente a corrupção? Além de existirem leis, o siste-

ma processual funciona?

Mas a corrupção sistêmica não será superada 

unicamente pelo enfoque criminal. Necessárias re-

formas estruturais que reduzam as oportunidades e 

os incentivos para a corrupção.

Isso envolve, por exemplo, reformas que aprimo-

rem os mecanismos de governança pública, elevem 

o profissionalismo e a transparência da Administra-

ção Pública e diminuam a influência excessiva do 

dinheiro junto aos nossos representantes eleitos. 

Trata-se aqui de traçar regras claras que dificul-

tem a prática, tornando desnecessário o recurso ao 

complicado enfoque criminal.

Ilustrativamente, razoável proibir doações elei-

torais de empresas que mantenham contrato com o 

Poder Público, pois grande a tentação de uma relação 

inapropriada, com doações sendo efetuadas em con-

trapartida à atribuição de um contrato. Estabelecida 

a regra, desnecessário, se ela for cumprida, recorrer 

ao enfoque criminal, no qual requer-se prova da in-

tenção corrupta, pois sequer se chega neste estágio.

De forma semelhante, se cargos e postos são 

utilizados como moeda de troca em transações po-

líticas não exatamente republicanas, faz-se neces-

sário reduzir as posições de livre nomeação e incre-

mentar o acesso e a ascensão a elas por critérios de 

mérito na Administração Pública.

Necessária a adoção de uma agenda de refor-

mas que passa pela atuação vigorosa da Justiça cri-

minal, mas que a ela transcende.

No Brasil, apesar da revelação do quadro de 

”A corrupção, como crime 
isolado, existe em qualquer 
lugar do mundo, mas a 
corrupção sistêmica, o 
pagamento de propina como 
regra do jogo, não é assim 
tão comum, representando 
severa degeneração dos 
costumes públicos e privados”
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corrupção sistêmica, os movimentos de reforma li-

mitaram-se, até o momento e quase que exclusiva-

mente, às ações da Justiça criminal e do Supremo 

Tribunal Federal.

Da Justiça criminal, aqui incluído não só o Judi-

ciário, mas também o Ministério Público, a Polícia e 

órgãos auxiliares, pela atuação intensa em proces-

sos envolvendo corrupção.

Do Supremo Tribunal Federal, por decisões im-

portantes que reduziram oportunidades e incremen-

taram riscos para a corrupção. Uma delas tomada 

no julgamento da ADIn 4.650, em 17/09/2015, quan-

do o Supremo Tribunal Federal reputou inconstitu-

cionais dispositivos da lei eleitoral que permitiam 

doações eleitorais de empresas, com muito poucas 

restrições. Embora alguns críticos tenham afirmado 

que o Supremo teria ido longe demais, já que, em 

uma democracia de massas, são necessários recur-

sos para as eleições, a legislação reputada inválida 

sequer restringia a possibilidade de realização de 

doações por empresas que mantivessem contratos 

com o Poder Público, o que criava oportunidades 

para relações promíscuas. Outras decisões impor-

tantes foram tomadas no HC 126292 e nas ADCs 43 e 

44, em 17/02/2016 e em 05/10/2016, respectivamen-

te, nas quais o Supremo, alterando precedente an-

terior, passou a entender que o princípio da presun-

ção de inocência não impede o início da execução da 

pena após uma condenação criminal por uma Corte 

de Apelação e mesmo na pendência de recursos aos 

Tribunais Superiores. O entendimento anterior pro-

piciava que criminosos poderosos, com habilidosos 

advogados, postergassem por anos a efetividade da 

Justiça criminal e que até mesmo colhessem impu-

nidade diante de um generoso sistema de recursos e 

de igualmente generosas regras de prescrição.

A atuação da Justiça criminal e a do Supremo 

Tribunal Federal, embora elogiáveis, são ainda in-

suficientes para superar o quadro de corrupção 

sistêmica, sendo necessária uma participação mais 

incisiva também das demais instituições, Executivo e 

Legislativo, bem como do setor privado.

Considerando o contexto e a necessidade de so-

luções, publicado, em boa hora, o presente livro pelo 

Instituto Não Aceito Corrupção.

Com artigos descritivos do problema da corrup-

ção, de propostas para soluções, de experiências 

nacionais e de Direito Comparado e, principalmen-

te, com o enfoque multidisciplinar, não limitado ao 

jurídico, o livro propicia o bom debate sobre o tema.

É preciso que a sociedade livre encare a corrup-

ção sistêmica como algo sério, que impacta as nos-

sas chances de desenvolvimento, nosso bem estar e 

a própria qualidade de nossa democracia. Não existe 

problema insuperável dentro de uma democracia. O 

que se faz necessário é a vontade política de mudan-

ça orientada pelo conhecimento. Conhecimento é o 

que esse livro oferece. Boa leitura. 

Curitiba, 10 de outubro de 2016. 

Sergio Fernando Moro

”É preciso que a sociedade 
livre encare a corrupção 
sistêmica como algo sério, que 
impacta as nossas chances de 
desenvolvimento, nosso bem 
estar e a própria qualidade 
de nossa democracia. Não 
existe  problema insuperável 
dentro de uma democracia. 
O que se faz necessário é a 
vontade política de mudança 
orientada pelo conhecimento”
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NOSSO DESAFIO É ENFRENTÁ-LA!
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PRÊMIO JOTA INAC
DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO

Marcos Fernandes, 
professor da FGV e 
jurado do prêmio; 
Ricardo André 
Galendi Júnior, 
primeiro colocado; 
Felipe Palhares, 
da Brazilian Legal 
Society; Carlos 
Melo, jurado e 
professor do 
Insper; Monica 
Rosenberg Brazait 
(e), diretora-
executiva do Inac, 
e Laura Diniz, 
vice-presidente 
do instituto (d)
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O Prêmio JOTA INAC de Combate à Corrupção, uma 
iniciativa do portal de notícias jurídicas e do Instituto 
de Combate à Corrupção, tinha uma meta:  contem-
plar artigos acadêmicos que trouxessem soluções 
práticas e eficientes de prevenção e enfrentamento ao 
problema no Brasil.

A tarefa não foi fácil. Foram 42 inscritos de todas as 
partes do país, dos EUA e da Europa e sete deles finalis-
tas. Os premiados foram os trabalhos de Ricardo André 
Galendi Júnior e Marcus Vinicius de Azevedo Braga.

Segundo evento da Semana de Combate à Corrupção, 
o prêmio teve apoio acadêmico da Brazilian Legal 
Society (BLS), vinculada à New York University School 
of Law (NYU Law).

Galendi Júnior, advogado e estudante de mestrado 
na USP, queria ter o seu trabalho acadêmico lido e 
avaliado pelos jurados do prêmio. 

Com essas motivações, os dois pesquisaram, refleti-
ram e escreveram os artigos que ganharam as duas 
primeiras colocações.  

Com 25 anos, Galendi Júnior, filho de empresários 
de Botucatu, no interior de São Paulo, diz que os pais 
sempre serviram de influência e exemplo. O pai é 
comerciante, dono de uma revenda de veículos, e a 
mãe, professora de inglês, proprietária de uma escola 
de idiomas. ”Eles me ensinaram a importância de 
fazer o que realmente gosto e buscar sentido em tudo 
o que faço”, diz o advogado, que, após graduar-se em 

Convidados, durante 
a  premiação na 
Casa do Saber

Felipe Palhares, 
um dos fundadores 
da Brazilian Legal 
Society (BLS), 
parceira do prêmio 

Sônia Pinelo, sócia 
da Indoormidia, 
patrocinadora do 
concurso, entrega 
certificado ao 
primeiro colocado
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Direito em 2014, na Faculdade de Direito da 
USP, cursou especialização em Tributação 
Internacional no Instituto Brasileiro de Direito 
Tributário (IBDT). 

Atualmente, ele faz mestrado em Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário também 
na USP e trabalha como advogado no Lacaz 
Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri 
Advogados, escritório em que está desde 
2012, ano em que cursou o quarto ano da 
faculdade.

O tema de seu artigo, ”Direcionamento de 
crédito e whistleblower protection: a interface 
entre a eficácia de políticas industriais e o 
combate à corrupção”, foi escolhido em função 
de o debate público cobrar valores como 
”honestidade”, ”caráter” e ”honra”, em suas 
próprias palavras.

”É óbvio que tais valores são importantes, 
mas meramente repeti-los acaba esvaziando 

a discussão e impedindo que medidas 
relevantes sejam adotadas. É preciso 
propor medidas concretas, que sejam 
palpáveis, aplicáveis”, diz o autor.

O destaque do trabalho do advogado 
foi entender o pagamento pela infor-
mação oferecida ao whistleblower 
(denunciante) como uma reparação 
por todo o risco a que ele se expõe 

quando faz a denúncia e não como um prêmio 
ou uma remuneração pelo serviço prestado. 

”Todos concordam que um cidadão honesto 
deve denunciar práticas corruptas das quais 
tem conhecimento. Mas, como fará tal denún-
cia, se sabe que, no dia seguinte, perderá o 
emprego ou sofrerá represálias dentro da 
entidade em que trabalha?” 

Por essa razão, Galendi Júnior propõe em 
seu artigo a importância da proteção ao 
denunciante – o whistleblower, conhecido por 
aqui como reportante do bem ou assoprador 
do apito, em tradução literal.  Na avaliação de 
economistas, cientistas políticos e do próprio 
autor, falta ainda encontrar um termo que 
traduza, com fidelidade, o que essa figura 
jurídica significa de fato e faça a expressão ou 
a palavra ”pegar” na prática.

 ”O whistleblower é um mero terceiro desinte-
ressado, que tem conhecimento de informa-
ções relevantes, em decorrência do exercício 
do seu trabalho ou mesmo de outros fatores 
acidentais, sendo sua motivação de natureza 
preponderantemente moral”, diz o autor, ao 
distingui-lo de quem adere a uma delação 
premiada.

E explica: ”Enquanto a delação premiada 
pressupõe a incriminação de um terceiro, 
realizada por suspeito, indiciado ou réu, com 
vistas à obtenção de um benefício por parte 
do delator (tal como redução de pena ou 
mesmo extinção da punibilidade), no whistle-
blowing, não se tem o envolvimento do sujeito 
que realiza a denúncia na conduta criminosa”.

Assim, o artigo do estudante trata de 
formas de proteger o assoprador do apito 
para que denúncias sejam estimuladas. Em 

”O combate à corrupção, para mim, 
é uma questão de aprimorar as 
instituições, de fazer a lei valer e tornar 
o exercício do poder mais transparente”
Ricardo André Galendi Júnior foi o primeiro colocado
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OS PREMIADOS

1º LUGAR

Ricardo André Galendi Júnior
Artigo enviado de São Paulo:  
”Direcionamento de crédito e whistleblower 
protection: a interface entre a eficácia de 
políticas industriais e o combate à corrupção”

2º LUGAR

Marcus Vinicius de Azevedo Braga 
Artigo enviado do Rio de Janeiro:”Como 
incentivar os municípios a prevenir a 
corrupção? Uma proposta a partir da 
atuação do governo federal, na busca 
da efetividade das Políticas Sociais” 

OS FINALISTAS

Artur Cardoso Carvalho Santana
Artigo enviado de Brasília:”Uma 
agência anticorrupção independente: 
perspectivas para o Brasil” 

Carlos Henrique Nascimento Barbosa 
Artigo enviado da Inglaterra:”Building social 
integrity to combat corruption in Brazil”

Cibele Benevides Guedes da Fonseca
Artigo enviado de Natal:”Colaboração 
Premiada e Prisão Preventiva”

Giovane Martins Vaz dos Santos
Artigo enviado de Porto Alegre”A 
educação como política de combate à 
corrupção: o exemplo do curso ‘Controle 
Cidadão’ do Estado do Ceará” 

Renan Teixeira SobreiroArtigo 
enviado de Porto Alegre
”A inversão do ônus da prova na ação 
de improbidade administrativa: uma 
necessária releitura em busca de uma 
maior efetividade no combate à corrupção”

sua avaliação, a proteção a whistleblowers 
contribuiria para a implementação de medidas 
de controle sobre políticas de direcionamento 
de crédito – aquelas em que o governo destina 
recursos para estimular determinadas empre-
sas, por meio de subsídios a sua atuação.

Entre essas medidas, destaca a criação de crité-
rios gerais para a concessão de financiamento. 
”Primeiramente, deve-se determinar quais as 
cadeias e os segmentos devem ser priorizados. 
Esse é um debate predominantemente econô-
mico, e há muita produção acadêmica sobre 
o tema. O Direito pode lidar com tal questão a 
partir da perspectiva do espaço institucional, 
isto é, a quem cabe decidir sobre as cadeias e 
os segmentos e mediante quais condições”, diz 
Galendi Júnior.

E chama a atenção ainda para as condições das 
políticas de direcionamento de crédito: ”Precisam 
ter prazo determinado, implicar requisitos de per-
formance aos beneficiários e engendrar sanções 
em caso de descumprimento de requisitos por 
parte dos agentes econômicos”.

Na avaliação do autor, a legislação whistleblo-
wing mostra-se capaz ”de um lado, promover 
incremento institucional, no sentido de se garan-
tir maior transparência e controle intersubjetivo 
na atuação de órgãos públicos e empresas 
privadas e, de outro, ser relevante para a 
apuração e punição de delitos passados”.

Em sua pesquisa, o estudante identificou que os 
principais requisitos que se podem ser extraídos 
do relatório da Transparência Internacional sobre 
a legislação whistleblowing são: proteção ao 
whistleblower contra qualquer tipo de retaliação; 
criação de sistemas e órgãos internos de delação; 
mecanismos ou incentivos para estimular a dela-
ção; proteção da identidade do delator; inversão 
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do ônus da prova na comprovação da delação; 
imunidade civil, penal e administrativa para 
o delator de boa-fé; punição àquele que fizer 
retaliações ao delator; ausência de sanções 
na hipótese de denúncias equivocadas, se 
fundadas em erro honesto e invalidação de 
regras particulares que obstruam os efeitos 
da legislação denunciante.

Para o cientista político Carlos Melo, pro-
fessor do Insper e um dos cinco jurados do 
prêmio, o artigo traz uma reflexão impor-
tante: ”Não estamos falando da figura do 
dedo-duro, mas sim do indivíduo que está 
fora do esquema. Ele identifica o problema e 
pensa no coletivo, em agir corretamente para 
si e para os outros”. 

Durante a premiação, que ocorreu na Casa 
do Saber, em São Paulo, a procuradora da 

República Thaméa Danelon, do Núcleo 
de Combate à Corrupção do Ministério 
Público de São Paulo, lembrou que o 
whistleblower, o reportante do bem, 
estava entre as propostas anticor-
rupção, apresentadas pelo Ministério 
Público Federal (MPF) e comple-
mentadas no parecer do relator Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS).

”Os tratados internacionais assinados pelo 
Brasil já previam que o reportante fosse nor-
matizado. Infelizmente, na calada da noite, em 
uma votação feita na madrugada, as medidas 
foram completamente desfiguradas”, diz a 
procuradora, ao destacar que o whistleblower 
foi importado do Direito norte-americano. 

”Essa figura jurídica é importante porque  
semeia a cultura da ética. Não é feio mostrar o 
que está errado. Muitas pessoas são vistas de 
uma maneira pejorativa, como ratos. E ratos, 
devemos dizer, são os crimes praticados. O 
reportante do bem deve, sim, ser valorizado, 
como forma de incentivo para mostrar o 
que está errado e salvaguardar a ética”, diz 
Thaméa Danelon. ”O controle não passa só 
pelo Estado, passa pelo cidadão. Isso é cidada-
nia, é a verdadeira democracia republicana.”

Para o autor do artigo, o Brasil precisa de uma 
legislação efetiva de proteção a whistleblowers, 
até porque o país já se comprometeu mediante 
acordos internacionais a promover tal tutela. 

Ao avaliar o tema, o economista Marcos 
Fernandes, professor da FGV-SP, sugeriu ao 
estudante que prossiga, pesquisando o tema 
e a disposição dos brasileiros em atuar como 
reportantes do bem, para avaliar como essa 
figura jurídica é percebida entre os brasilei-
ros. ”Desconfio que as pessoas aqui ainda não 
tenham essa disposição.”

Galendi Júnior, autor do artigo vencedor do 
prêmio, acredita que não falta uma cultura 
de integridade aos brasileiros. ”Acredito que 
somos um povo honesto, trabalhador e que 
se preocupa com o próximo. O combate à cor-
rupção, para mim, é uma questão de aprimo-
rar as instituições, de fazer a lei valer e tornar 
o exercício do poder mais transparente.”
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”Não estamos falando da figura do 
dedo-duro, mas sim do indivíduo que 
está fora do esquema. O whistleblower 
identifica o problema e pensa no 
coletivo, em agir corretamente 
para si e para os outros” 
Carlos Melo,  professor do Insper 
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Marcus Vinicius de Azevedo Braga, 42 anos, 
segundo colocado no prêmio, estava em 
Belém (PA)  em uma auditoria de rotina 
quando surgiu a iniciativa de explorar o tema 
do artigo: ”Como incentivar os municípios a 
prevenir a corrupção?”.

”A ideia do artigo, diz, nasceu há um tempo 
antes do concurso. Pensei em como induzir 
a melhoria da governança nos municípios, ao 
fazer uma caminhada pela cidade”, diz o audi-
tor federal de finanças e controles da CGU, 
que atua desde fevereiro de 2016 na ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar). 

”O assunto ficou martelando na minha 
cabeça e pensei em criar uma matriz que se 
adequasse a um programa de prevenção da 
corrupção na gestão municipal, voltado essen-
cialmente para políticas sociais e induzido a 
partir da União”, completa Braga, que, durante  
20 anos, também foi oficial da Marinha.

O autor é de Jacarepaguá (RJ) e vem de uma 
família simples, em suas palavras, mas que 
sempre valorizou a educação. A mãe dava 
aulas em casa, o pai foi relojoeiro e o casal 
investiu para que ele pudesse ter acesso 
a boas escolas. ”Aos 15 anos, passei no 
concurso da escola naval. É como diz o Luiz 
Gonzaga, o rei do baião: o Exército é a escola 
do pobre”, diz, brincando. 

Após se formar, ele trabalhou na área de 
gestão da Marinha (intendência). ”Foi aí que 
comecei a ver como a coisa de gerir é com-
plicada, que existia a ‘bola’, ou seja, a propina 
mesmo, e como é difícil e estressante lutar 
para se contrapor a tudo isso.” Depois de 
estudar pedagogia na Universidade Federal 

Fluminense, Braga prestou concurso para a 
CGU (Controladoria Geral da União) e traba-
lhou em Brasília, onde fez seu mestrado em 
Educação e Gestão da Política Educacional. 
No currículo, ainda tem espaço para uma 
pós-graduação em Comunicação Social, o 
que o levou a ter contato e escrever para o 
portal da transparência.

Em seu artigo, o autor propõe uma linha de 
ação para o governo federal para mitigar 
a corrupção na gestão municipal. ”Parti 
da hipótese de que essa corrupção tem a 
sua raiz na falta de institucionalização, em 
especial no que tange à accountability, como 
uma cultura de tornar os gestores mais res-
ponsáveis e transparentes, em uma atuação 
pautada por incentivos e premiação.” 

A accountability é traduzida como a respon-
sabilidade com ética e remete a obrigação 
e transparência de membros de um órgão 
administrativo ou representativo de prestar 
contas a instâncias controladoras ou a seus 
representados.

”Por meio de minha filha, que faz Direito na 
UERJ, tomei conhecimento da existência 
do JOTA, portal em que publiquei artigo 
antes do prêmio. Mesmo correndo contra 
o tempo, com meu doutorado, o trabalho, 
a família e os dois filhos, decidi participar”, 
diz Braga, que faz doutorado em Políticas 
Públicas, Estratégias e Desenvolvimento na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O que ocorre nos pequenos municípios 
chama a atenção do autor desde o tempo em 
que começou a trabalhar na Controladoria 
Geral da União, fazendo auditorias na área 
de educação. ”Foram constatados casos em 
que páginas de livros escolares eram usadas 
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para enrolar fumo. Outros em que a merenda 
escolar era cristã, como costumávamos dizer, 
ou seja, só tinha papa, papa, papa. Sem falar 
nos diversos desvios em que a verba para 
construir escolas era usada para erguer 
praças. Isso sempre me angustiou.”

A discussão de prevenção da corrupção nas 
políticas sociais, diz o autor, alcança grande 
parcela da população, espalhada nos mais 
de 5.500 municípios do país e abrange mais 
de 38,6 milhões de crianças e jovens na 
educação básica pública, no Sistema Único de 
Saúde (SUS) e cerca de 14 milhões de famí-
lias beneficiárias do programa Bolsa Família, 
o maior programa de assistência social, de 
acordo com dados do governo federal de 
2015. ”Isso somente para ilustrar a magni-
tude do universo de cidadãos envolvidos.”

Em seu artigo, Braga avalia que a cor-
rupção ”é um gafanhoto que corrói 
políticas e direitos sociais, subtraindo 
recursos da parcela mais carente da 
população, gerando desigualdades 
sociais e regionais e perpetuando os 
principais problemas da nação, o que, 
por si só, já justifica o estudo e suas 
proposições, na busca de soluções 
viáveis e que tenham um grau 

razoável de efetividade, fugindo de fórmulas 
mágicas ou visões messiânicas no trato 
da corrupção, entendida como fenômeno 
humano que necessita ser coibido”.

As realidades tão distintas dos municípios, 
tratados, porém, da mesma forma pelo 
governo, levaram o autor a pensar na criação 
de um programa de prevenção à corrupção 
na gestão municipal, implementado em nível 
federal, para induzir a melhoria da rede de 
accountability das cidades, principalmente 
de menor porte.

 ”O objetivo é combater e prevenir a corrup-
ção e contribuir assim com a efetividade das 
políticas sociais descentralizadas, respei-
tando a autonomia e a diversidade regional 
no âmbito da federação”, diz o autor. 

Esse programa seria de adesão voluntária 
pelos municípios e se pautaria por quesitos 
como controles internos, código de conduta, 
programa de gestão de riscos, restrição a 
cargo comissionado (esses quatro primeiros 
instituídos por decretos municipais), capa-
citação para integridade auditoria governa-
mental, ouvidoria, transparência passiva e 
ativa (com mecanismos previstos na Lei de 
Acesso à Informação), conselhos (de controle 
social relativo à gestão de recursos federais, 
como do Fundeb, o fundo de desenvolvimento 
da educação básica, alimentação escolar, 
bolsa família e saúde) e prestação de contas.

 ”A proposta é fortalecer as estruturas para 
também poder incentivar, destinar recursos 
e premiar os que se diferenciam no combate 
à corrupção. Esse sistema vai dar autonomia 
aos municípios e permitir que se fortaleçam 
como entes. A ideia é não tratar morangos 
como se trata cerejas”, destaca o auditor. 

”A corrupção é um gafanhoto que corrói 
políticas e direitos sociais, subtraindo 
recursos da parcela mais carente da 
população, gerando desigualdades 
sociais e regionais e perpetuando os 
principais problemas da nação”
Marcus Vinicius de Azevedo Braga foi o segundo colocado
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O economista Marcos Fernandes destaca 
que o trabalho sobre a prevenção da corrup-
ção nos pequenos municípios traz ganhos, 
além de sociais, econômicos ao Estado. 
”Não se pode fiscalizar tudo. Há custos de 
transação, supervisão, fiscalização, como 
foi bem colocado no texto. A ideia de ter uma 
matriz, em que você incentiva os municípios 
a se adequarem, com inclusive critérios de 
premiação, é relevante.”

Com o patrocínio da Indoormidia, empresa 
de mídia digital que atua em 18 dos princi-
pais aeroportos do país, o primeiro colocado 
recebeu R$ 7.000 e o segundo, R$ 3.500.

”A Indoormidia é um veículo de que entende 
a  a importância de estimular um prêmio, 
como esse, que busca ideias e alternativas 
práticas para combater um problema tão 
grave que afeta todos os brasileiros: a 
corrupção”, diz Sônia Pinelo, sócia-proprie-
tária da empresa. 

”Fico feliz em poder contribuir, com o 
patrocínio. Sou advogada de formação e faz 
todo sentido participar de um evento como 
esse porque, embora hoje eu faça parte de 
uma empresa de comunicação, a essência 
nunca morre.”

Laura Diniz, sócia do JOTA e vice-pre-
sidente do INAC, destaca a importância 
dos resultados que os artigos premiados 
podem gerar se aplicados no país. ”O 
objetivo é contribuir para uma discussão 
qualificada, que ajude a produzir conhe-
cimento e que possa trazer mudanças 
significativas no combate à corrupção da 
forma mais efetiva possível.”

”Temos de combater a corrupção com 

inteligência. Entre os eixos da nossa atua-
ção estão pesquisa, mobilização-educação 
e políticas públicas. Os trabalhos apresen-
tados aqui, por jovens com ideias diferentes 
e inovadoras, estão totalmente alinhados a 
essas metas”, completa Monica Rosenberg 
Brazait, diretora-executiva do INAC.

Os artigos, inscritos por estudantes do 
Brasil, dos Estados Unidos e da Europa,  
passaram  pela avaliação de uma comissão 
formada por cinco especialistas: o ministro 
Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF); Luiz Eduardo Soares, antro-
pólogo e professor da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ); Carlos Melo, 
cientista político e professor do Insper; 
Roberto Livianu, promotor de Justiça do 
Ministério Público de São Paulo, e Marcos 
Fernandes, professor de economia da FGV 
(Fundação Getúlio Vargas) de São Paulo.

”Para nós foi uma surpresa receber esse 
número de artigos de diferentes partes do 
país e também da Inglaterra, dos EUA, da 
Espanha, todos com reflexões importantes, 
de diversas áreas e temas, de como resolver 
o problema da corrupção no Brasil”, diz 
Felipe Palhares, um dos fundadores da BLS. 
Entre os assuntos abordados estão desde 
o papel da educação no enfrentamento 
ao problema até alternativas ao sistema 
presidencialista de coalizão e iniciativas 
jurídicas de prevenção e compliance.

”Com esses trabalhos, esperamos contri-
buir para modificar as estruturas corrom-
pidas do nosso país e para que os nossos 
jovens compreendam o papel essencial 
na criação e na construção de uma nação 
mais justa, mais honesta e mais confiável”, 
diz Palhares.
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Com a palavra, quem os escolheu

CARLOS MELO, professor de Ciência Política do Insper 

”Penso no whistleblower protection, como alta-
mente relevante para a sociedade moderna, e 
podemos traduzi-lo como um sistema de incentivo 
e segurança ao que chamo de ‘indignação cívica’.

É um recurso à denúncia de pessoas que não estão 
diretamente envolvidas com a corrupção e que também 
não se favorecerão diretamente da delação – quase 
nada ou nada tem a ver com delações premiadas. 

Mas, com o senso do dever de alertar e denunciar postu-
ras que prejudicam e comprometem o coletivo. Na minha 
opinião, reforçam o sistema de integridade de um país.

O prêmio é ao mesmo tempo um alerta para o problema 
crucial, que é a corrupção, e um chamamento para 
a busca de solução desse problema. Uma forma de  
apontar para o labirinto e também de encontrar saídas.

Em relação ao combate à corrupção, uma das medidas 
mais urgentes é uma reforma política ampla, não 
apenas de alguns aspectos de mau funcionamento 
do sistema eleitoral, como tem sido proposto. 

Mas também do que chamo transformações no âmbito 
dos instrumentos de poder, como a distribuição de 
recursos públicos, o uso e a duração de mandatos; 
o combate ao clientelismo e ao corporativismo.

E, além disso, o aperfeiçoamento de órgãos de 
fiscalização, como a Controladoria Geral da 
União, dos Estados e dos municípios e o estabe-
lecimento de instrumentos, como o whistleblo-
wer protection, tema do artigo premiado.”

MARCOS FERNANDES, professor 
de Economia da FGV-SP 

”O tema do artigo - ‘Direcionamento de 
crédito e whistleblower protection: a interface 
entre a eficácia de políticas industriais e 
o combate à corrupção’- é inovador.

A literatura é ainda pouco debatida no país e o 
objeto é muito interessante do ponto de vista de 
soluções práticas para o Brasil, no que se refere 
ao enfrentamento e ao controle da corrupção.                                                                

A iniciativa do prêmio estimula jovens 
pesquisadores a apresentarem soluções 
práticas para o aperfeiçoamento institucional 
do país. Também temos contribuições, 
com o concurso, para o debate atual.

Espero que o prêmio JOTA INAC continue, se torne 
uma tradição e que sejam criadas categorias 
específicas no concurso, como educação, 
republicanismo e corrupção, por exemplo, 
para direcionar as propostas e os temas para 
determinadas áreas. Lemos trabalhos relevantes 
e interessantes, abordando assuntos como esses. 

Em relação ao problema da corrupção, 
hoje, entre as medidas mais urgentes no 
enfrentamento dessa prática, está a reforma 
política, limitando o número de partidos e 
reduzindo o custo das campanhas eleitorais 
para cargos dos Executivos e dos Legislativos.”
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ROBERTO LIVIANU, promotor e presidente  
do Instituto Não Aceito Corrupção 

”O que me levou a escolher o artigo vencedor foi a 
criatividade da ideia e o aspecto inovador do assunto. 
Quando examinei os trabalhos, me ative aos critérios 
de ineditismo e criatividade, além de a possibilidade 
concreta de gerar transformação. 

O prêmio é extraordinariamente importante porque é um 
instrumento estimulador da criação de ideias propulsio-
nadoras do aprimoramento do controle da corrupção. 

É também uma oportunidade para os jovens, as mentes 
pensantes, que trazem ideias novas e pulsantes. Essa 
somatória de inteligências tem um caráter multidiscipli-
nar e variado, isso é importante porque não é um prêmio 
somente de natureza jurídica.

Não adianta imaginarmos soluções mágicas para enfren-
tar a corrupção porque ela jamais será extinta. Não existe 
uma fórmula pronta para fazer com que ela diminua de 
um momento para o outro. 

A corrupção poderá ser atenuada e diminuída, ao longo 
do tempo, se nós conseguirmos adotar medidas que nos 
permitam trocar o pneu do carro com ele em movimento. 

É necessário um conjunto de fatores para seu enfren-
tamento, como educar as pessoas para terem uma 
visão ética e uma percepção coletiva da existência do 
problema, e, assim, não viverem em um ciclo vicioso que 
reproduz a visão holística e egoísta que permite que a 
corrupção se manter. O país também precisa fazer uma 
reforma política urgente.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, ministro do Supremo  
Tribunal Federal

”A providência mais importante no combate à corrupção é a 
superação da mentalidade de classe e compadrio da socie-
dade — e de alguns setores do Judiciário — de que não se pune 
rico e os que frequentam os mesmos salões que os juízes. 

Nesse sentido, a operação Lava Jato significou uma notável 
mudança de paradigma, quebrando o pacto de cumplicidade 
dominante na elite. 

A sociedade assiste agora ao embate entre a operação 
”Abafa” e a Lava Jato. Um direito penal absolutamente 
ineficiente, incapaz de funcionar como prevenção geral para 
a criminalidade de colarinho branco, criou um país de ricos 
delinquentes.

Há quem queira perpetuar esse modelo; quer para não 
ser punido, quer para não ter que passar a ser honesto. É 
comum dizer-se que no Brasil prende-se muito e mal. Não é 
difícil ilustrar isso. A sociedade tem duas grandes aflições: a 
violência e a corrupção. 

Menos da metade dos 650 mil presos do sistema penitenciá-
rio estão presos por crimes violentos. Já por crimes como 
corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, prevaricação 
e fraude em licitações, o percentual sequer aparece na 
estatística, é menos de 1%.

Como disse, desde a minha primeira participação no STF, 
não há corrupção de esquerda ou direita. É um mal em si, 
venha de onde vier. Não há como distinguir entre a corrupção 
de quem eu gosto e a de quem  não gosto. Não é possível ter 
corruptos de estimação.”
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RESUMO

O presente artigo analisa medidas de controle sobre políticas 

de direcionamento de crédito, enfocando-se a experiência 

brasileira sobre o tema. A partir da literatura especializada 

no assunto, buscam-se elementos para o controle do dire-

cionamento de crédito levado a cabo por bancos de desen-

volvimento. Propõe-se que a adoção de medidas de proteção 

a whistleblowers seria efetiva para combater práticas ilícitas 

eventualmente observadas na implementação de políticas de 

direcionamento de crédito. Os debates em torno do Projeto de 

Lei n. 4850/16 constituem relevante oportunidade para que 

se possa implementar tais medidas.

Palavras-chave: Bancos de desenvolvimento – política industrial – 

direcionamento de crédito – corrupção – whistleblower protection.

 

Introdução
A corrupção não é meramente um tipo criminal, tomando, 

por vezes, a forma de verdadeira ”atividade econômica ordinária 

que surge em alguns ambientes institucionais”[1]. O risco de 

corrupção é substancialmente maior em ambientes em que a 

denúncia de condutas espúrias não é encorajada ou protegida[2]. 

Assim, diversas políticas públicas, posto que bem intenciona-

das, acabam sofrendo distorções, em virtude da opacidade 

ainda reinante na administração pública e da inexistência de 

incentivos ao reporte de irregularidades por parte de sujeitos 

atuantes no setor privado.

Mansueto Almeida demonstra que, tal como nos demais 

países em desenvolvimento, a concentração setorial e a forma-

ção de grandes grupos empresariais no Brasil é uma decisão 

de política econômica do governo, que a coloca em prática por 

meio dos empréstimos e aquisições de seu banco de desen-

volvimento, o BNDES. Considerando-se esta política de criação 

de grandes empresas, é preciso indagar de que maneira o 

governo leva a cabo tal política e de que forma este processo 

é controlado pela sociedade, como forma de se evitar o que al-

guns autores denominam ”capitalismo de amigos”[3]. A hipótese 

de rent-seeking, sustentada por autores dedicados ao estudo 

da teoria da escolha pública, encontra evidências de que atores 

políticos criam e mantêm bancos estatais não para canalizar 

fundos para atividades socialmente eficientes, mas sim para 

maximizar seus objetivos pessoais ou estender para o âmbito 

do Estado suas conexões políticas com industrialistas[4].

Levando em conta tais distorções concernentes à atuação 

dos bancos de desenvolvimento, o presente trabalho tem como 

escopo o estudo dos mecanismos de controle jurídico relacio-

nados à atuação do banco de desenvolvimento brasileiro.

Em que pese o substrato do trabalho seja econômico, a 

análise que se pretende é jurídica. Nesse sentido é que se deve 

compreender a lição de Vivante, para quem constitui ”uma des-

lealdade científica, um defeito de probidade, falar de um instituto 

para corrigir sua disciplina jurídica, sem o conhecer a fundo em 

sua realidade”. Com efeito, ”se o direito tem como escopo regular 

os efeitos de um instituto, é evidente que o estudo prático de 

sua natureza deve preceder aquele do direito”[5]. Conforme lição 

de Diogo Coutinho, ”[p]ara que o direito econômico possa ser 

considerado uma ‘tecnologia’ capaz de arranjos institucionais” 
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tem-se como fundamental que ”tais arranjos possam ser com 

objetividade avaliados do ponto de vista de sua eficácia, efetivi-

dade e legitimidade”[6]. Vale dizer, tem-se por essencial que as 

políticas públicas ”sejam passíveis de diagnósticos que deem 

ensejo a proposições de aperfeiçoamento”[7].

Em suma, pode-se concordar ou discordar da conveniência 

da atuação de bancos de desenvolvimento e de sua eficiência na 

promoção do desenvolvimento econômico[8]. Este é um debate 

essencialmente econômico, e não integra o escopo do presente 

trabalho. Para fins do presente artigo, importa tão somente 

firmar a premissa de que, uma vez tendo o Legislativo ou o 

Executivo optado por esta modalidade de intervenção no domínio 

econômico – e não há dúvidas de que o Brasil o tem feito, em 

maior ou menor grau, nas últimas décadas –, o ordenamento 

jurídico deve ser dotado de instrumentos capazes de garantir 

que sua implementação não seja distorcida.

Partindo-se de tais premissas, buscar-se-ão, no ordena-

mento jurídico, elementos que permitam alguma forma de 

controle do direcionamento de crédito levado a cabo por bancos 

de desenvolvimento. Para tanto, parte-se, no item I, de estudo da 

função dos bancos de desenvolvimento em direito comparado, 

para, a seguir, identificar-se, no item II, de que forma o banco 

brasileiro se assemelha ou se distancia de tais noções. No 

item IV, buscam-se elementos jurídicos que permitam maior 

controle do direcionamento de crédito, o qual não pode, por 

razões que serão apontadas, consubstanciar-se em fenômeno 

discricionário, sob considerações de conveniência política e 

econômica do administrador público.

O exame de tais elementos evidencia que medidas especifi-

camente direcionadas ao controle de políticas industriais podem 

não ser suficientes na ausência de um ambiente institucional 

favorável à apuração de irregularidades. Com efeito, no item 

V, analisa-se de que forma a implementação de medidas de 

proteção a whistleblowers pode ser uma resposta à neces-

sidade de maior transparência nas interações entre o Estado 

e o mercado, dadas as evidências em debates sobre políticas 

públicas de que tal proteção é essencial para que se promova 

transparência, integridade e a detecção de práticas ilícitas[9].

 

Bancos de Desenvolvimento e Política Industrial: 
uma perspectiva comparada

A experiência internacional é repleta de exemplos de 

utilização de instituições financeiras de fomento, destacando-

-se os papéis de funding de operações e os instrumentos de 

direcionamento de crédito e de taxa de juros[10].

Mesmo nos EUA, que apresentam um mercado financeiro 

altamente desenvolvido, há exemplos de instituições públicas 

especializadas ou com fomento governamental, voltadas ao 

financiamento de médio e longo prazo, utilizando-se, para tanto, 

da emissão de títulos com garantia do Governo, com fulcro em 

recursos de origem fiscal. Destaca-se, naquele país, o sistema 

público de suporte ao comércio exterior e a priorização de 

setores que apresentam dificuldades na captação de recursos 

no mercado – como é o caso da agricultura, das pequenas e 

médias empresas, e mesmo do setor de habitação[11], que possui 

função social importantíssima.

Assim, é inegável que, em todo o mundo, os governos inter-

vêm de maneira incisiva no mercado de crédito, o que envolve 

motivos, meios e propósitos diversos, dentre os quais se situam a 

regulação, a política monetária e o direcionamento de crédito[12].

O direcionamento de crédito possui peculiaridades, que o 

tornam particularmente interessantes para a análise jurídica. 

Distintamente da política monetária e da regulação, o dire-

cionamento de crédito não possui foco no mercado como um 

todo, mas apresenta-se com o propósito de afetar as condições 

mediante as quais se oferecem empréstimos a determinados 

setores, regiões ou categorias de empresas. Assim, o cará-

ter discriminatório do direcionamento de crédito é evidente 

e integra o próprio objetivo de tal atuação: através dela, os 

governos intencionam afetar a própria distribuição do crédito 

no interior do mercado, em prol de determinados segmentos 

considerados prioritários[13] e, como decorrência lógica, em 

detrimento de outros, julgados menos importantes para o 

desenvolvimento do país.

No direcionamento de crédito, a atuação do governo pode 

dar-se de maneira direta ou indireta. Enquanto, na atuação 

indireta, o fomento dá-se mediante subsídios ou garantias a 

bancos privados, com o escopo de alterar o risco, o custo ou o 

prazo das operações aos setores privilegiados, na atuação direta, 

o governo intervém através de bancos públicos, tornando-se o 

Estado verdadeiro agente da concorrência bancária.

Tem-se observado, em anos recentes, críticas crescentes 

à atuação dos bancos públicos. O Banco Mundial posicionou-

-se contrariamente a esta modalidade de intervenção, no li-

vro Finance for Growth, de 2001, entendendo que a propriedade 
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de bancos por parte do Estado tenderia a impedir o desen-

volvimento do setor financeiro[14]. Da mesma forma, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), em seu Relatório 

sobre o Progresso Econômico e Social da América Latina de 

2005, sustenta que existiria alguma evidência endossando a 

noção de que os bancos públicos não seriam alocadores ótimos 

de crédito, apesar de tais evidências serem menos robustas do 

que se esperava[15].

Ademais, há evidências empíricas de que a atuação de ban-

cos de desenvolvimento pode ser exageradamente afetada por 

ciclos eleitorais e por doações de campanha[16]. Assim, adquire 

importância ímpar a análise dos mecanismos de seleção a partir 

dos quais algumas empresas adquirem créditos subsidiados, 

mas outras não.

BNDES: a experiência brasileira 

É notório que o Brasil exerce uma política industrial típica 

de outros países em desenvolvimento, i.e., voltada para a for-

mação de grandes empresas nacionais. O cerne da atuação 

do Estado, com efeito, é a política de crédito do BNDES, as 

aplicações do BNDESPar e a atuação dos fundos de pensão 

das empresas estatais. Todas essas instituições são fortemen-

te influenciadas pelo Governo Federal na consecução de seu 

processo decisório[17].

O BNDES tem atuado de forma reiterada no fomento à 

formação de grandes grupos econômicos aptos a fazer frente 

à concorrência internacional (geralmente denominados de 

”campeões nacionais”), o que tem sido compreendido, inclusive, 

como uma política declarada do próprio Banco. Existe atuação 

ativa em operações de fusões e aquisições, em consonância 

com a política econômica do Governo. Pesquisas empíricas têm 

encontrado, no entanto, associação significante entre doações 

realizadas em campanhas eleitorais pelas empresas a candida-

tos e a posterior ”contraprestação” em termos de financiamento 

das atividades da empresa e acesso à celebração de contratos 

com o Governo[18]. Ademais, menciona-se que o direcionamento 

de crédito tem beneficiado grandes grupos empresariais que, 

de resto, seriam capazes de ir a mercado e obter financiamento 

caso inexistisse a atuação do banco estatal[19].

Conforme dados investigados por Schapiro em 2010, no 

que se referia às empresas consideradas ”emergentes”, a 

carteira de investimentos do BNDES era composta por cerca 

de quarenta empresas, de setores que incluíam tecnologia da 

informação, Biotecnologia, Química e alimentos. Por outro lado, 

os investimentos em grandes empresas favoreciam os setores 

de mineração, alimentos, tecnologia da informação e frigorífi-

cos, em uma carteira com aproximadamente 185 empresas[20].

De outro lado, a inexistência de correspondência efetiva 

entre as atividades fomentadas pelo BNDES e o desenvolvimento 

tecnológico já engendrou a conclusão de que ”as medidas da 

política industrial brasileira tendem mais para um viés corretivo 

– ricardiano – do que para uma plataforma transformadora do 

estado da arte industrial – schumpeteriana”[21].

Esta configuração decorreria de uma série de fatores, tais 

como: (i) o tipo de capacidade do arranjo político-institucional 

brasileiro, portador de debilidades nas dimensões de análise 

política e técnico-administrativa; (ii) os gargalos para a realização 

de reformas institucionais, de que é exemplo a reforma tributá-

ria, que acabam por distorcer os efeitos da política industrial; 

(iii) o corporativismo fragmentado, que contribuiria para uma 

debilidade política no que diz respeito à representação industrial, 

haja vista a conseguinte dificuldade em coordenar esforços e 

formular uma agenda política de caráter estruturante, capaz 

de alterar os problemas de competitividade[22].

Assim, a política industrial padeceria ”de uma cacofonia 

decisória, proporcionada por um arranjo institucional oco, com 

representantes de diversos ministérios, mas sem a centralidade 

decisória formal e material”, o que seria um evidente problema 

de ”coordenação intra-governamental”[23]. Como decorrência 

da falta de efetividade institucional dos processos decisórios, 

reconhece Schapiro que ”as relações dos grupos de interesse 

com o governo são estabelecidas de modo a favorecer relações 

informais e não (ou não apenas) as representações institucio-

nais de classe”, o que pode ”incentivar alguns procedimentos 

decisórios a ocorrerem para além da estrutura institucional”, 

favorecendo ”a tomada de decisões ad hoc e a implementação 

de agendas pontuais, resultantes do acesso assimétrico que os 

grupos de interesse têm nas agências governamentais”[24]. Em 

nosso entendimento, trata-se de uma descrição mais rebus-

cada, talvez porque fundada em outros pressupostos teóricos, 

daquilo que os autores filiados à teoria da escolha pública ca-

racterizariam como rent-seeking. Na inexistência de controle 

ao poder estatal, acabam os agentes políticos por garantir 

interesses pessoais em detrimento do efetivo cumprimento 

de políticas públicas.

Nesse sentido, cumpre avaliar em que medida pode o Direito 
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contribuir para o controle intersubjetivo da tomada de decisão 

no âmbito de políticas industriais, mormente no que se refere 

a políticas de direcionamento de crédito.

Política Industrial e desafios jurídicos: discriminação 
e parâmetros para o seu controle

Conforme bem o sustenta Mansueto Almeida, a análise da 

relação entre empresários e Estado é fundamental para que se 

compreenda o sucesso da política industrial. Mais precisamente, 

há que se examinar como se dá a relação entre grandes grupos 

empresariais e o Estado. Afinal, um dos grandes problemas da 

política industrial na América Latina tem sido a pouca disciplina 

que o Governo impõe às empresas beneficiadas pela política 

de direcionamento de crédito[25].

Parece-nos existir um problema de metodologia jurídica 

subjacente a tal debate[26]. O grande empecilho relacionado ao 

controle jurídico sobre o direcionamento de crédito é o debate 

econômico que o antecede. Enquanto alguns autores entendem 

a atuação dos bancos de desenvolvimento como essencial para 

aliviar restrições de capital em mercados que têm dificuldade 

de acesso ao crédito, destravando-se investimentos produti-

vos, outros entendem tais bancos como forma de se conceder 

empréstimos a juros subsidiados a empresas com relações 

políticas fortes com o Estado, que poderiam, de outra forma, 

ter acesso a crédito no mercado[27].

Parte da doutrina econômica tem dificuldade mesmo em 

aceitar que os mecanismos de direcionamento de crédito sejam 

utilizados pelo Estado[28]. Por conseguinte, tem-se evidente 

insuficiência de mecanismos jurídicos para o controle de tais 

políticas. Daí a decorrência lógica que se espera da postura do 

jurista, no sentido de que este, carente de métodos jurídicos 

para a avaliação da política industrial, meramente endosse a 

postura negativa do debate econômico subjacente, valendo-se 

de princípios constitucionais como o Princípio da Igualdade 

para negar-se a possibilidade de discriminação por parte do 

Estado em dito contexto. Compreende-se, aqui, a crítica que 

recai sobre os métodos jurídicos prevalecentes, no sentido de 

que, nestes, o direito é entendido como mero regulador da 

atividade dos agentes privados, negando-se, por conseguinte, a 

possibilidade de atuação interventiva do Estado em dita seara. 

Assim, ”de um lado supõe-se que caiba às regras jurídicas a 

constituição de espaços seguros para as transações entre os 

agentes, e, de outro, que essas regras possam proteger os 

particulares da atuação discricionária do Estado” [29].

Por outro lado, caso se admita a possibilidade jurídica de 

dita discriminação, passa-se então a rechaçar a existência de 

um objeto passível de análise jurídica. Vale dizer: diante do 

instrumental jurídico hodiernamente disponível, ou se nega 

totalmente a possibilidade de discriminação (o que, no limite, 

levaria à inconstitucionalidade da política de direcionamento 

de crédito), ou se a admite, atribuindo-lhe, porém, caráter 

completamente discricionário, impassível de qualquer análise 

jurídica. A discriminação adquire caráter arbitrário, de cunho 

”político” ou ”econômico”, sendo o direito considerado incapaz, 

ou mesmo ilegítimo, para lidar com dita realidade.

Deve-se compreender, contudo, que a perspectiva do direito 

econômico permite ao jurista analisar quais funções institu-

cionais a sociedade quer ver desempenhadas pelo Estado e o 

mercado na economia, conferindo-lhe instrumental suficiente 

para que ele ”possa ‘mapear’ e compreender os discursos, 

preferências, agendas de grupos, comunidades e indivíduos 

na definição do escopo e da implementação das medidas de 

desenvolvimento econômico”[30]. Como alerta Mário Schapiro, 

”boa parte da divergência entre a compreensão do papel a 

ser exercido pelo direito e a realidade do panorama financeiro 

brasileiro deve-se a uma compreensão estreita e estática das 

funções exercidas pelos arranjos jurídico-institucionais”[31].

Tem-se, em outras palavras, a possibilidade de análise do 

”direito econômico enraizado na institucionalidade das políticas 

públicas (policies)”, bem como do ”direito econômico como 

resultado de embates, conflitos e disputas políticas (politics)”[32].

Assim é que a dogmática e a própria hermenêutica jurídica, 

no que concerne à implementação e consecução de políticas 

públicas, deve ser essencialmente pragmática, voltada para a 

produção dos resultados a que se propõe. Este ponto, em nosso 

entendimento, não tem sido suficientemente enfatizado pelos 

autores defensores de políticas industriais estruturantes. No 

mais das vezes, estes autores, cientes da imensa controvérsia 

existente acerca da conveniência e oportunidade da utilização 

de políticas de direcionamento de crédito, parecem tão somente 

defender a necessidade de utilização de políticas industriais, sem 

se preocupar, contudo, com os desmandos, autoritarismos e 

distorções que o poder conferido ao Estado pode engendrar. Vale 

dizer, diante do fato de que a própria capacidade das políticas 

de direcionamento de crédito em promover o desenvolvimento 
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econômico é muitas vezes negada, o debate, na literatura, aca-

ba restringindo-se a enfatizar os benefícios ou malefícios da 

adoção de políticas industriais, sem que se promova o enfoque 

no aprimoramento de seu controle social.

Nesse sentido, deve-se atentar à necessidade de se esta-

belecerem critérios gerais para a concessão de financiamen-

tos, bem como determinar quais as cadeias e segmentos que 

devem ser priorizados. Em que pese esta última tarefa não se 

encontre no escopo do presente artigo, existe algum consenso 

a respeito dos critérios gerais no estabelecimento de políticas 

de direcionamento de crédito, que podem ser aqui brevemente 

expostos. Assim, as políticas de direcionamento de crédito 

devem: (i) ter prazo determinado; (ii) implicar requisitos de 

performance aos beneficiários; e (iii) engendrar sanções em 

caso de descumprimento de requisitos por parte dos agentes 

econômicos.

Assim propugna-se que os incentivos devem ser concedidos 

de maneira temporária, sendo o prazo de sua duração fixado a 

priori[33]. No Leste Asiático, em que houve intensa atuação de 

bancos de desenvolvimento na promoção de políticas industriais, 

”o controle do Estado sobre o capital decorreu de uma relação 

circular cumulativa, na qual a concessão de incentivos, aliada 

à exigência de performance, mostrava resultados positivos no 

crescimento da produção e das exportações”[34], o que tornava 

o Estado cada vez mais comprometido com os resultados da 

política industrial.

Assim, é indispensável a cobrança de exigência de perfor-

mance e contrapartida por parte dos setores contemplados, e.g., 

redução de custos, melhora de qualidade dos produtos, maior 

eficiência da produção, entre outras possibilidades[35]. No caso 

brasileiro, o máximo que se pode dizer é que o BNDES tem 

”estimulado” a adoção de mecanismos de governança corpo-

rativa, de que se dá como exemplo a adesão de três empresas 

ao Novo Mercado[36]. Entendemos que o estímulo não basta: a 

exigência de performance deve ser verdadeiro requisito para 

a concessão de financiamentos.

No que diz respeito aos mecanismos de reciprocidade, 

inexistem, na política brasileira, mecanismos claros para que 

se avalie o sucesso da política industrial sobre as empresas 

beneficiadas[37]. Embora os incentivos concedidos no Brasil 

direcionem-se a empresas específicas, as metas estabelecidas 

são setoriais[38]: vale dizer, inexiste correspondência direta entre 

o critério de avaliação e o objeto que se pretende avaliar, o que 

impossibilita que se leve a cabo o controle social direto sobre 

os empréstimos concedidos a cada um dos distintos grupos 

empresariais.

Também é considerado como prática salutar de concessão 

de financiamentos por parte do banco de desenvolvimento o 

estabelecimento de sanções. Caso não se observem resultados 

efetivos no curso dos prazos estabelecidos legal ou contra-

tualmente, os incentivos devem ser imediatamente tolhidos do 

beneficiário, com a conseguinte imposição de sanções[39]. No 

entanto, as metas setoriais brasileiras não sinalizam quando 

um grupo empresarial deveria perder os incentivos concedidos 

pelo BNDES em virtude do não cumprimento de metas. Inexiste 

na política industrial brasileira qualquer elemento que se as-

semelhe ao conceito de mecanismos de reciprocidade referido 

amplamente na experiência internacional[40].

Cumpre notar que tais medidas demandam planejamento: 

não é possível que quaisquer dessas medidas sejam tomadas 

após a concessão do empréstimo, sendo, em vez disso, verda-

deiras condições de sua negociação.

Há que se ver, ainda, que a contraposição entre politics e po-

licy, no direito econômico, da maneira como exposta por Diogo 

Coutinho é de importância ímpar para a compreensão da difi-

culdade de atuação mais institucionalizada por parte do BNDES. 

Conforme se expôs brevemente, no campo da política (”politics”), 

tem-se grande dissenso a respeito do que seja a conduta ideal 

na consecução da política industrial. Defende o autor que todos 

os países, por ação ou omissão, possuem uma política industrial. 

As políticas ditas ”omissas” meramente ratificariam escolhas 

pretéritas, projetando ”as trajetórias passadas para o futuro”. As 

políticas ditas ”tópicas”, por sua vez, voltar-se-iam a problemas 

localizados, endossando agendas de interesses setoriais ou 

regionais. Finalmente, as políticas ditas ”estruturantes” seriam 

marcadas por um elevado grau de consistência e permanência 

temporal, com objetivos a serem cumpridos no longo prazo[41]. 

Em uma democracia, digladiam-se tais concepções na esfera 

pública, e os interesses prevalecentes fazem com que a atuação 

do poder estatal convirja para algum ponto situado na zona 

nebulosa entre essas três concepções.

Diante de tamanho dissenso, a dificuldade da regulamen-

tação encontrar-se-á, posteriormente, ao transformar-se o 

resultado obtido no debate político em política pública (”policy”). 

Quanto maior a tensão política, maior a dificuldade em se ins-

titucionalizar e positivar a política pública. Como consequência 
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de tal tensão, têm-se problemas com a aplicação de critérios 

e parâmetros para o direcionamento do crédito, na medida 

em que é incerto para quais setores da atividade econômica 

o crédito deve ser direcionado. Na ausência de parâmetros 

objetivos, acaba-se por legar ao administrador público a ta-

refa – que acaba por tornar-se discricionária – de estabelecer 

os critérios e parâmetros para o direcionamento de crédito na 

política industrial.

Uma política industrial que se diga verdadeiramente ins-

titucionalizada deve ser positivada, ainda que mediante atos 

administrativos, como forma de se permitir maior controle 

intersubjetivo da concessão do financiamento. Deve-se esta-

belecer de maneira transparente qual é o objetivo da política 

pública e quais são os instrumentos de que lançará mão o Estado 

para tanto. Além dos critérios gerais para a adoção de políticas 

setoriais (exigências de performance, caráter temporário e 

imposição de sanções) deve-se ter por claro quais segmentos 

e cadeias produtivas serão fixados como prioritários, tendo em 

vista aspectos teóricos e empíricos. Também este aspecto deve 

ser positivado, como forma de orientar expectativas e estabilizar 

a conduta dos agentes econômicos. Obviamente, o processo de 

elaboração da política pública deve ser permeado pela devida 

participação democrática, como parte de sua legitimação[42].

Whistleblower Protection
Deve-se ver, contudo, que os parâmetros de controle expos-

tos (exigências de performance, caráter temporário e imposição 

de sanções) possuem limitações de natureza material e tem-

poral. No que diz respeito às limitações de natureza material, 

é notório que, em um ambiente institucional desfavorável, os 

critérios expostos são facilmente derrotados. Ao fim e ao cabo, 

qualquer critério que se pretenda impor para fins de controle 

de políticas industriais depende da existência de mecanismos 

institucionais aptos a assegurar sua efetividade.

Em relação aos prazos, não é difícil conceber-se que a 

influência política dos beneficiários do direcionamento de cré-

dito poderia levar a sua renovação indefinida; em relação aos 

mecanismos de reciprocidade, não é um exagero vislumbrar-se 

situação em que a influência política e econômica do beneficiá-

rio da política alcança os próprios sujeitos responsáveis pelo 

controle do sucesso da política industrial sobre as empresas 

beneficiadas, distorcendo-o, portanto; finalmente, se as sanções 

propostas dependem do descumprimento de requisitos por 

parte dos agentes econômicos, é óbvio que o afrouxamento 

ou a inexistência de fiscalização inviabilizaria a aplicação de 

qualquer sanção. Por mais que se esforce o formulador de 

políticas públicas em conceber critérios objetivos para a des-

crição da hipótese de incidência da norma, a aplicação de tais 

critérios encontrar-se-á, invariavelmente, sujeita à atuação do 

intérprete: a subjetividade no Direito é inexorável.

No que se refere à limitação de natureza temporal, conforme 

se expôs, a aplicação dos critérios demandaria sua fixação a 

priori, projetando-se tão somente à atuação futura da instituição 

financeira. Em que pese a adoção de tais critérios constitua 

proposta imediatamente aplicável, que seria facilmente levada 

a cabo mediante atos administrativos, a proposta não possui 

caráter corretivo ou reparador. Vale dizer, não se corrigiria, ou 

sequer se apuraria, mediante a aplicação destes parâmetros, 

qualquer ilegalidade eventualmente verificada em contratos 

já celebrados, cuja execução esteja em curso ou já se tenha 

encerrado.

Com efeito, faz-se necessária a inserção de elemento que, 

de um lado, promova incremento institucional, no sentido de 

se garantir maior transparência e controle intersubjetivo na 

atuação de órgãos públicos e empresas privadas e, de outro, 

seja relevante para a apuração e punição de delitos passados. 

A legislação de whistleblowing mostra-se capaz de exercer 

precisamente estes papéis.

O incremento da proteção aos chamados whistleblowers é 

capaz de promover maior transparência na atuação do Governo 

e de empresas e de garantir mecanismo adicional para apu-

ração e punição de delitos já praticados, sem que se incorra 

em problema relacionado à aplicação retroativa da legislação. 

Cumpre expor, portanto, quais são as principais característi-

cas do instituto, quais são as melhores práticas a respeito de 

sua aplicação, conforme estas têm sido recomendadas por 

organismos internacionais dedicados ao estudo do tema, para 

que, em seguida, seja possível investigar-se o estado da arte 

acerca da matéria do Brasil.

Escopo e melhores práticas sobre legislação whistleblowing

Inicialmente, cumpre observar que whistleblowing é ins-

tituto distinto da delação premiada, conforme instituída pela 

Lei nº 12.850/13. Enquanto a delação premiada pressupõe a 

incriminação de terceiro, realizada por suspeito, indiciado ou 
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réu, com vistas à obtenção de um benefício por parte do delator 

(tal como redução de pena ou mesmo extinção da punibilidade), 

no whistleblowing, não se tem o envolvimento do sujeito que 

realiza a denúncia na conduta criminosa. O whistleblower é 

um mero terceiro desinteressado, que tem conhecimento de 

informações relevantes, em decorrência do exercício do seu 

trabalho ou mesmo de outros fatores acidentais, sendo sua 

motivação de natureza preponderantemente moral[43].

Conforme se depreende da experiência internacional, o es-

copo da legislação whistleblowing é o relato de informações que 

possam constituir prova de autoria ou materialidade de crime, 

violação de regras de trabalho, conduta ímproba ou antiética, ou 

qualquer outra forma de atividade ilícita[44]. Entende-se que, em 

muitos casos, empregados e servidores encontram-se cientes 

de irregularidades, mas sentem-se incapazes de dizer qualquer 

coisa, por temerem repressão, terem preocupações em relação 

a atuar consoante a cultura da organização, bem como descon-

fiarem de que o caso não será tratado seriamente[45]. Ademais, 

entende-se que a proteção de whistleblowers promove uma 

cultura de transparência e integridade tanto no setor público 

quanto no setor privado, contribuindo para um ambiente de 

confiança e tolerância, e aumentando a capacidade dos países 

em responderem a questões de interesse público.

A OCDE tem acompanhado legislações protetivas nos últimos 

vinte anos. Em verdade, nota-se que a importância do whistle-

blowing é tamanha para esta organização que as recomendações 

relacionadas ao tema, posto que estejam concentradas em 

um único documento, também se encontram presentes em 

diversas das recomendações de políticas públicas editadas 

pela instituição[46]. Também a legislação estadunidense sobre 

o tema é tomada como referência, em virtude das estimativas 

bilionárias de prejuízos evitados à economia daquele país, em 

virtude da ação eficiente de whistleblowers[47]. Finalmente, 

deve-se mencionar a importância dos documentos editados 

pela Transparência Internacional, que tomam por central a 

adoção de mecanismos de whistleblowing.

Com efeito, idealmente, deve-se ter um diploma legislativo 

único e abrangente, que proteja tanto agentes públicos quanto 

privados. Devem ser estabelecidos procedimentos claros e 

efetivos de reporte e de acompanhamento, que assegurem 

mecanismos de recurso e revisão, bem como compensações 

(financeiras) adequadas por retaliações sofridas pelo whistle-

blower[48]. Nesse aspecto, é importante ressaltar que, consoante 

o entendimento que prevalece nos organismos internacionais 

que se dedicam ao estudo de tais legislações, bem como en-

tre os autores que comentam a legislação estadunidense, a 

compensação financeira não possui o escopo de ”remunerar” 

o whistleblower por um serviço prestado à sociedade, mas 

sim de compensá-lo por danos sofridos em decorrência da 

denúncia realizada. Argumenta-se, de maneira geral, que, ao 

optarem pela denúncia, tais agentes sofrem perdas em seu 

convívio social e mesmo em sua atividade profissional, devendo 

ser compensados por tanto, sob pena de inexistir estímulo ao 

reporte de informações relevantes. Este argumento explicita 

a razão pela qual o whistleblower não deve ser visto como um 

”caçador de recompensas”, já que a realização de denúncias 

não gera somente a percepção dos valores decorrentes de 

eventuais compensações financeiras, mas sim verdadeiros 

prejuízos à vida social e profissional do indivíduo.

Conforme relata Juliana Oliveira, os principais requisitos que 

se podem extrair do relatório da Transparência Internacional 

sobre legislação whistleblowing são: i) proteção ao whistle-

blower contra qualquer tipo de retaliação (”protection against 

retribution”); ii) criação de sistemas e órgãos internos de delação 

(”incentivise internal reporting” e ”whistleblower complains 

authority”); iii) mecanismos ou incentivos para estimular a 

delação (”rewards systems”); iv) proteção da identidade do 

delator (”protection of identity”); v) inversão do ônus da prova 

na comprovação da delação (”reversed burden of proof”); vi) 

imunidade civil, penal e administrativa para o delator de boa-fé 

(”waiver of liability”); vii) punição àquele que fizer retaliações ao 

delator (”penalty for retaliation and interference”); viii) ausência 

de sanções na hipótese de denúncias equivocadas, se fundadas 

em erro honesto (”no sanctions for misguided reporting”); ix) 

invalidação de regras particulares que obstruam os efeitos da 

legislação denunciante (”no circumvention”)[49].

Nota-se, por conseguinte, que, não apenas existem evidências 

empíricas de que a legislação sobre whistleblowing é produtora 

de bem-estar social, como também dedicam-se doutrinadores 

e organismos internacionais a compilar as melhores práticas 

acerca da matéria. É salutar, por conseguinte, que o legislador 

brasileiro se beneficie de tal experiência para a construção de 

um diploma legislativo adequado à realidade brasileira.

Elementos para a implantação da proteção ao whistleblower 

no Brasil
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No Brasil, constitui dever do servidor público ”levar as irregu-

laridades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimen-

to da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvi-

mento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente 

para apuração”[50]. Em que pese a Lei de Acesso à Informação 

tenha disposto de maneira expressa sobre a impossibilidade de 

se responsabilizar civil, penal ou administrativamente o servidor 

público que denunciar a prática de crime ou improbidade[51], 

é inegável que a proteção substantiva a este tipo de atuação 

ainda se encontra por ser editada. Pode-se traçar um paralelo 

entre essa norma e o ”waiver of liability” (vi) de que tratam as 

melhores práticas da Transparência Internacional. Em suma, 

pode-se dizer que, de nove requisitos mínimos das melhores 

práticas, a legislação brasileira cumpre com apenas um, e de 

maneira pouco clara. Ainda que uma interpretação razoável 

do dispositivo possa levar à conclusão de que também aquele 

que promove relatos equivocados, mas de boa-fé, encontra-se 

tutelado, tal proteção não é expressa e evidente no dispositivo.

Desse modo, apesar de existir norma em abstrato obrigando 

o servidor público a reportar ilegalidades, tal norma carece de 

eficácia social, em virtude da insuficiência de proteção subs-

tantiva contra retaliações que podem advir de tal conduta. O 

cenário é ainda mais incipiente em relação ao setor privado, 

no qual inexiste qualquer obrigação em abstrato de reportar 

ilegalidades, tampouco qualquer forma de proteção expressa 

na legislação àqueles que o fazem.

Contudo, diversos são os instrumentos internacionais de 

que o Brasil é signatário que propugnam a instituição de le-

gislação whistleblowing. A Convenção Interamericana contra 

a Corrupção[52], no item 8 de seu art. III, dispõe sobre o com-

prometimento dos Estados em criar sistemas para proteger 

tanto funcionários públicos quanto cidadãos particulares ”que 

denunciarem de boa-fé atos de corrupção”, prevendo-se, inclu-

sive, ”a proteção de sua identidade, sem prejuízo da Constituição 

do Estado e dos princípios fundamentais de seu ordenamento 

jurídico interno”.

Também a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção[53] estabelece, em seu art. 33, o compromisso dos 

Estados em incorporar em sua legislação ”medidas apropriadas 

para proporcionar proteção contra todo trato injusto às pessoas 

que denunciem ante as autoridades competentes, de boa-fé e 

com motivos razoáveis”, atos relacionados à corrupção, conforme 

descrita naquela Convenção.

Deve-se mencionar, ainda, a Convenção de Combate à 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais[54], cujos relatórios de acompanha-

mento, redigidos pela OCDE, apontam reiteradamente a ne-

cessidade premente de que o Brasil adote proteções efetivas 

aos whistleblowers[55]. Nota-se, por conseguinte, que não apenas 

é recomendável que o Brasil adote proteções efetivas a whistle-

blowers. Tem-se verdadeiro compromisso brasileiro em fazê-lo, 

decorrente de diversos instrumentos internacionais assinados.

No caso específico a que se dedica esse artigo, nota-se que 

o incentivo ao whistleblowing seria capaz de garantir maior 

efetividade a (i) observância dos prazos instituídos em relação 

à política específica; (ii) cumprimento dos requisitos de per-

formance aos beneficiários; e (iii) aplicação de sanções em 

caso de descumprimento de requisitos por parte dos agentes 

econômicos. Conforme amplamente evidenciado pela experiên-

cia internacional, ao promover maior transparência na relação 

entre Estado e mercado, a legislação whistleblowing mostra-se 

apta a garantir o cumprimento mais efetivo de tais critérios, no 

caso de estes serem adotados, conforme se expôs nos itens 

anteriores. De outro lado, a proteção ao whistleblower também 

contribuiria para que se promovesse a denúncia de irregula-

ridades eventualmente praticadas em contratos já firmados, 

garantindo-se a possibilidade de apuração e punição de irregu-

laridades já consumadas, sem que se incorresse no problema 

da aplicação retroativa da legislação.

O presente artigo, em decorrência de sua limitação de es-

copo, discorre apenas sobre os benefícios da existência de 

mecanismos de proteção ao whistleblower sobre o controle de 

políticas de direcionamento de crédito, concebendo tal insti-

tuto como elemento fomentador de um ambiente institucional 

mais transparente. No entanto, a política de direcionamento 

de crédito é apenas um exemplo de medida que seria mais 

efetiva se o Brasil protegesse os whistleblowers de maneira 

satisfatória. É evidente que tal iniciativa seria relevante tam-

bém para o combate a diversas outras formas de corrupção, 

públicas e privadas, fundamentalmente aquelas que ”ocorrem 

dentro de quatro paredes”[56], e que são, por conseguinte, de 

difícil comprovação para fins processuais. Também em relação 

a estas outras práticas, a proteção do whistleblower é capaz 

de produzir ganhos decorrentes da maior transparência das 

atividades de empresas e órgãos governamentais, bem como 

garantir a repressão contra ilegalidades já praticadas, sem que 
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se incorra em problemas de aplicação retroativa da legislação.

Deve-se ver, ademais, que também a implementação de 

políticas de whistleblower protection impõe desafios. A OCDE 

aponta a existência de óbices em relação a tais formas de de-

núncia no Brasil, a qual decorreria, essencialmente, de dois 

elementos: a percepção cultural do brasileiro, que – tal qual 

se observa em outros países, em que o relato é visto como 

forma de ”espionagem” ou ”traição”[57] – não enxergaria de 

maneira positiva a realização de tais denúncias; e a ausência 

de confiança nas autoridades governamentais, apontando-se 

a existência de casos de acordos de leniência e de confiden-

cialidade que não foram cumpridos pelo Estado[58]. Pode-se 

acrescer, como um agravante da falta de confiança no Estado, 

o recorrente vazamento de informações sigilosas à imprensa, 

que não tem sido satisfatoriamente apurado e punido pelas 

autoridades competentes.

Parece-nos que existe evidente oportunidade de se con-

templarem tais desafios nos debates legislativos referentes ao 

Projeto de Lei n. 4850/16, que institui medidas destinadas ao 

combate à corrupção. Cumpre ver que, no âmbito das audiências 

públicas realizadas, o Des. Márcio Antônio Rocha apresentou 

minucioso trabalho monográfico, desenvolvido no âmbito da 

Estratégia Nacional de Combate a Corrupção (”ENCCLA”), 

que não apenas relata o estado da arte sobre a legislação de 

proteção a whistleblowers mundo afora, como também enfrenta 

os principais desafios referentes ao transplante deste instituto 

jurídico ao ordenamento jurídico brasileiro[59]. Assim, é louvável 

o esforço do Legislativo na realização de tais debates, sendo 

fundamental que tal discussão tenha continuidade, inserindo-

-se também a instituição de dispositivos sobre whistleblower 

protection no pacote de medidas contra a corrupção, ”para que 

se possa adotar as melhores práticas já identificadas, em um 

diploma amplo, moderno e eficiente, devidamente adaptado à 

realidade nacional” [60].

Conclusão
Diversos países optam por promover políticas industriais 

mediante a implementação de programas de direcionamento 

de crédito. Em que pese haja controvérsias sobre a eficiência 

de tais medidas, trata-se de escolha legítima em um Estado 

Democrático.

Contudo, como tem sido amplamente demonstrado pela 

literatura econômica a partir de pesquisas empíricas, existe 

correspondência evidente entre a relação política dos agentes 

econômicos com o Estado e sua capacidade de obtenção de 

direcionamento de crédito no Governo. A consequência imediata 

disso é a implementação de uma política industrial distorcida, 

que leva os cidadãos a subsidiarem atividades econômicas 

daqueles que possuem relações políticas mais intensas, ainda 

que sua atividade pouco interesse ao desenvolvimento nacional. 

Daí se entende que, para que se mantenha (ou, quiçá, se res-

tabeleça) a legitimidade democrática das políticas industriais 

brasileiras, é essencial a construção de espaços institucionais 

democráticos, que convertam posições políticas em políticas 

públicas, positivando-as e tornando-as mais transparentes e 

passíveis de controle intersubjetivo.

A experiência internacional fornece balizas para que haja 

maior efetividade das políticas industriais, devendo-se estabelecer 

critérios gerais para a concessão de financiamentos, bem como 

determinar quais cadeias e segmentos devem ser priorizados. 

Tal forma de atuação estatal deve ser apriorística, como forma 

de se orientar a atuação dos agentes econômicos, criando-se 

sinergias na atuação conjunta entre o Estado e o mercado.

Dada a conclusão de que o controle de tais políticas demanda 

incrementos institucionais de caráter mais abrangente, pode-se 

afirmar que a adoção de medidas de proteção a whistleblowers é 

uma medida efetiva para que se possa, concomitantemente, com-

bater práticas ilícitas eventualmente observadas na implementação 

de políticas de direcionamento de crédito, bem como, consequen-

temente garantir maior efetividade a políticas industriais.

A afirmação de que medidas de proteção a whistleblo-

wers promovem a eficácia de políticas industriais deve ser 

adequadamente compreendida. O que se pretende afirmar não 

é que tal proteção fará com que políticas industriais promovam 

desenvolvimento econômico – exame este que, conforme se 

expôs, encontra-se fora do escopo do artigo – mas sim que a 

legislação whistleblowing assegura que a política de direcio-

namento de crédito seja dotada de maior controle por parte da 

sociedade. Nesse sentido, dado que o objetivo e pressuposto da 

edição de uma lei ou ato administrativo é sua imperatividade 

(vale dizer, que o ato normativo seja aplicado, dotado de eficácia), 

a utilização de medidas voltadas a promover a transparência 

na interação entre Estado e mercado deve ser estimulada, 

como forma de se garantir maior controle sobre políticas de 
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direcionamento de crédito.

O contexto brasileiro demanda a edição de medidas eficientes 

contra a corrupção. Tendo-se contexto favorável à adoção de 

iniciativas por parte do Legislativo, deve-se inserir a legisla-

ção whistleblowing no pacote de medidas contra a corrupção 

que são discutidas no âmbito do PL 4850/16, em torno do qual 

existe grande expectativa por parte da sociedade.
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A proposta é fortalecer as estruturas para poder incentivar, 
destinar recursos e premiar os pequenos municípios 
que se diferenciam no combate à corrupção

RESUMO

O presente artigo apresenta uma proposta de mitigação 

da corrupção na gestão municipal das políticas sociais 

por meio de um programa, baseado em i) incentivos a 

adesão; ii) na atuação indutora do Governo Federal; e iii) 

em um modelo de Accountability lastreado em uma visão 

estrutural da corrupção. A proposta se utiliza de quesi-

tos pontuados a serem implementados nos municípios 

e busca não somente mitigar a corrupção com vistas a 

melhorar a efetividade das políticas sociais, mas também 

propõe deixar um legado de institucionalização para os 

municípios, contemplando a autonomia necessária a um 

sistema federalista.

Palavras-chave: Política Social; Corrupção; Federalismo; 

Gestão Municipal; Autonomia.

 

Introdução
O presente artigo não é um texto científico tradicional, de 

análise de uma realidade ou de comprovação de uma hipóte-

se, e sim uma proposição fundamentada em uma construção 

teórica, de um Programa de Prevenção da Corrupção na 

Gestão Municipal, voltado essencialmente para as Políticas 

Sociais e induzido a partir da União, considerando-se uma 

visão contingencial do fenômeno da corrupção e as suas 

soluções mitigadoras possíveis.

O objetivo geral do artigo, desse modo, é propor uma 

linha de ação para o governo federal que mitigue a cor-

rupção na gestão municipal das políticas sociais, partindo 

da hipótese que essa corrupção tem a sua raiz também 

na falta de institucionalização, em especial no que tange 

a Accountability, como uma cultura de tornar os gestores 

mais responsáveis e transparentes, em uma atuação pau-

tada por incentivos.

O artigo se divide em três partes, de forma que a primeira 

contextualiza o problema da corrupção na gestão municipal 

no desenho federativo brasileiro; a segunda parte apresenta 

uma visão contingencial da corrupção e seus remédios e a 

última se detém no ”framework” proposto, analisando seus 

princípios, viabilidades e benefícios.

A questão da gestão municipal é antiga no imaginário 

nacional, variando em produções cinematográficas como o 

”Bem Amado” ao mais recente ”Saneamento Básico[1]”, e se 

reveste de importância na discussão das políticas sociais, o 

que demanda soluções que podem ser propostas no âmbito 

da União, com seu papel de coordenação no desenho fede-

ralista, mas que necessita preservar a autonomia dos entes.

A discussão de prevenção da corrupção nas políticas 

sociais alcança grande parcela da população, espalhadas 

pelos mais de 5.000 municípios, abrangendo mais de 38,6 

milhões[2] de crianças e jovens na Educação Básica pública, 

no Sistema Único de Saúde de proposta universal e cerca 

de 14 milhões de famílias beneficiárias do maior programa 

de Assistência Social, o Bolsa Família (dados do Governo 

Federal de 2015), somente para ilustrar a magnitude do 

universo de cidadãos envolvidos.

Como incentivar os municípios 
a prevenir a corrupção?

Marcus Vinicius de Azevedo Braga
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A corrupção é um gafanhoto que corrói políticas e di-

reitos sociais, subtraindo recursos da parcela mais carente 

da população, gerando desigualdades sociais e regionais e 

perpetuando os principais problemas da nação, o que por 

si só já justifica o presente estudo e suas proposições, na 

busca de soluções viáveis e que tenham um grau razoável 

de efetividade, fugindo de fórmulas mágicas ou visões mes-

siânicas no trato da corrupção, entendido como fenômeno 

humano que necessita ser coibido.

Não restam dúvidas que as últimas décadas trouxeram 

grande avanço na prevenção e no combate da corrupção no 

país, com notáveis e recentes ganhos nos marcos legais 

sobre o assunto e na mobilização popular, em especial 

sobre a importância de se reduzir a impunidade. Longe 

de alimentar rivalidades entre visões sobre a corrupção, 

o presente trabalho pretende contribuir com a discussão 

dos aspectos preventivos, complementares e indissociáveis 

das ações mais diretivas e das questões penais, trazendo 

para o conjunto de soluções propostas para o problema 

discussões mais estruturais e menos onerosas.

A contextualização do problema:  
a gestão local das políticas sociais

Federalismo, transferências e a política social

 O Estado brasileiro se organiza em uma federação. É 

fato, diferente de outros estados, como o exemplo mais 

emblemático que é o estadunidense, não foi uma federação 

que se formou da agregação de estados e sim, um processo 

a partir do centro e que se manteve, com alternâncias de 

maior ênfase na centralização e na descentralização, como 

arranjo que perpassa a República, contemplando a nossa 

grande extensão territorial e diversidade regional, como 

forma viável de organização do Estado.

No Federalismo, segundo Bonavides (2011), existe uma 

associação de estados com vistas a uma integração har-

mônica de seus destinos, observada a autonomia dos entes 

e a sua possibilidade de participação na vontade política 

da federação, existindo uma tendência de mitigação dessa 

autonomia, em função principalmente das necessidades de 

redução da desigualdade regional e pela própria concen-

tração de poder nos governos centrais.

No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 prezou 

em seu texto por um modelo de Federalismo de coopera-

ção (SILVA, 2010), ainda que na prática exista uma grande 

compartimentalização, e no que tange as políticas da área 

social, a Carta Magna transferiu a execução destas para a 

esfera subnacional[3], em um desenho desigual de parceria, 

na qual a União concentra recursos, a autoridade legislativa 

e a capacidade de coordenação (ARRETCHE, 2012), com res-

trições administrativas a autonomia dos entes municipais, 

pela forte regulação da implementação dessas políticas.

De modo a trazer o equilíbrio a federação, por meio da 

redução das desigualdades regionais, e na busca de sucesso 

nas grandes políticas nacionais, tem-se um desenho das 

políticas sociais predominantemente implementadas pelos 

municípios (não será considerado a atuação dos Estados 

por fugir ao escopo do presente artigo), com forte direcio-

namento do poder central da federação, dentro de uma 

visão de que a implementação próxima aos beneficiários 

favorece o controle social e a inovação, e ainda, de acordo 

com os estudos de Arretche (2012), a regulação da União 

que diminui a autonomia dos entes possibilita a estes su-

perar seus problemas de coordenação, trazendo benefícios 

à efetividade das políticas.

Utilizando-se de normas gerais e específicas, atua a 

União nessas políticas, suprindo-as de transferências in-

tergovernamentais que buscam, no entender de Prado 

(2006), mitigar as brechas verticais, ou seja, de equidade 

relativa de recursos financeiros para os entes, e a brecha 

horizontal, traduzida pelos desníveis regionais, buscando 

nessa ação atingir aos objetivos nacionais e promover a 

redução das desigualdades regionais, objetivos de uma 

associação federativa.

As discussões de Arretche (2013) e Souza (2016) exploram 

essa tensão imanente a federação, expressa na diversidade 

regional de recursos e capacidades dos entes e a neces-

sidade de se preservar a autonomia local, e tem-se nas 

políticas sociais essa dicotomia, pela pressão de padroni-

zação e as peculiaridades locais e a necessidade premente 

de inovação e adaptação, em especial em um país com as 

características do Brasil. Uma dicotomia clara, dado que:
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O grau em que os serviços públicos são submetidos 

ao formato de programas nacionais, tal como descrito, é 

um dos principais fatores que determinam a autonomia 

dos governos subnacionais. Existe um dilema muito claro 

nesse caso. Quanto maior a autonomia, menor pode ser a 

uniformidade dos padrões de serviços oferecidos pelo setor 

público e maior a possibilidade de iniquidade. A obtenção de 

um tratamento mais equitativo entre os cidadãos, através 

da exigência de padrões mínimos uniformes em todo o 

país, evidentemente, reduz a autonomia de cada governo 

para escolher suas prioridades orçamentárias (PRADO, 

2013, p. 18).

Desse modo, municípios mais abastados, que dependem 

menos das transferências federais, conforme Magalhães 

(2007), terminam por ter mais autonomia na elaboração 

de suas políticas, mormente as sociais, interagindo mais 

com sua base eleitoral local, enquanto os municípios mais 

pobres dependem do auxílio federal e aderem mais facil-

mente a padronização dos grandes programas nacionais, 

com perdas em interação popular e nas possibilidades 

de diversificação, e o consequente amadurecimento na 

implementação de políticas.

Nesse contexto, apesar da influência da União nos 

aspectos gerais da política, chega-se a centralidade dos 

municípios no processo de gestão das políticas sociais, 

políticas essas que tem papel de extrema relevância para 

a redução da desigualdade social, para garantir legados 

geracionais e ainda, na manutenção da coesão social e no 

incremento da produtividade, sendo em uma visão particular 

de alguns autores, um habilitador do desenvolvimento pelas 

liberdades que proporciona (SEN, 2000).

O próximo tópico vai detalhar um pouco mais as fra-

gilidades do processo de implementação dessas políticas 

sociais no âmbito municipal, buscando apresentar hipóte-

ses sobre os principais fatores que conduzem ao fracasso 

desses processos de implementação.

As fragilidades da gestão municipal: o nó górdio das 

políticas sociais

A própria história do país, de seu processo de coloniza-

ção, ajuda a explicar o contexto atual em que vivemos no que 

tange aos municípios, uma realidade diversa, com grandes 

centros e uma massa de pequenos e médios municípios, 

e que independentemente do tamanho e das capacidades, 

tem a mesma missão no texto constitucional, em especial 

no tocante as políticas sociais.

Segundo Schwartzman (1988), o centralismo sempre foi 

uma característica do Estado brasileiro, com um centro de 

poder que não dependia das bases locais, desde os tempos 

coloniais, bases essas fundamentadas em poderes priva-

dos, da propriedade da terra e dos laços familiares, sem 

uma relação de outorga e autonomia de fato em relação ao 

poder central, o que se reflete na nossa desconfiança da 

capacidade dos entes municipais de subsistir.

Faoro (2001) aponta que o município surge na adminis-

tração colonial como braço administrativo da centralização, 

tendo a figura do chefe local, manifestada posteriormente 

pelo coronelismo[4], como poder econômico com efeitos 

políticos, fazendo este o elo do poder local e outras ins-

tâncias do poder colonial.

Todo esse processo que vem da colônia passa pelo impé-

rio e chega na república federativa, com uma orientação do 

centro para a periferia e formas de relação política típicas 

na esfera local, contribuiu para a debilidade das estruturas 

políticas e administrativas dos municípios, mormente os 

menores, o que se manifesta, com as devidas ressalvas de 

pesquisas que adotam índices matemáticos para assuntos 

dessa natureza, as conclusões de recente estudo de Canzian 

e Soares (2016), que indica que três entre cada quatro mu-

nicípios do Brasil não são eficientes no uso dos recursos 

disponíveis para as áreas básicas de saúde e educação.

Adentrando-se na questão das capacidades gerencias 

nas políticas descentralizadas pelos municípios, em especial 

em relação aos desvios e irregularidades que podem ser 

enquadrados como corrupção, tem-se estudos que se ba-

seiam nos dados obtidos nos mais de dez anos do Programa 

de fiscalização a partir do Sorteio de Municípios[5], como 

Braga (2013), que aponta que os achados de auditoria pre-

dominam em situações relacionadas com as deficiências da 

gestão local, corroborado por Batista (2015), que revela que 

quanto maior as fragilidades nas estruturas burocráticas 

dos municípios, maior a quantidade de falhas na gestão.

Destacam-se também estudos nessa mesma li-

nha de Campos & Castelar (2014) que constata que as 
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irregularidades nos municípios fiscalizados aumentam 

com a debilidade do controle social, entre outros fatores, 

e ainda, a discussão posta por Mello, Martins & Martins 

(2015) e Ribeiro (2016), que detectam grande fragilidade 

na transparência dos municípios, a despeito da legislação 

recente que trouxe avanços nesse sentido, como a Lei de 

Acesso a Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ainda que escasseiem estudos, os apresentados, que 

são recentes, convergem para fragilidades locais como uma 

causa relevante das irregularidades, e quando se fala de 

fragilidades, não são apenas operacionais, mas também 

dos mecanismos de Accountability[6], pois apesar da proxi-

midade da população na gestão dos recursos, tem-se ainda 

um desenho de baixo nível de capacitação técnica, falta 

de transparência, ausência de controles administrativos 

e uma cultura de fraudes e desvios de finalidade, como 

mostram narrativas não quantitativas de Trevisan (2003) 

e Vaz (2012), na descrição de escândalos de corrupção na 

esfera municipal.

Tem-se, então, que as irregularidades não surgem ape-

nas de questões da vil personalidade de alcaides municipais 

ou de uma visão superficial do patrimonialismo como um 

determinismo de nossa sociedade, mas também do reflexo 

de uma baixa institucionalização municipal, inclusive nos 

aspectos de Accountability em suas diversas dimensões.

Faz-se necessário resgatar a importância de uma visão 

preventiva, de fortalecimento das estruturas democráticas 

de controle pela transparência, controle social, órgãos de 

controle autônomos e uma cultura de integridade, comple-

mentando a ideia hegemônica de que a corrupção é apenas 

um caso de polícia, merecendo uma atenção especial os 

aspectos defensivos, que terminam por serem esquecidos 

(BRAGA; SANTOS, 2015).

Entretanto, a análise mais amiúde do processo de imple-

mentação das políticas nos municípios demonstra que existe 

uma tensão entre a diversidade, um aspecto da realidade 

local que se opõe a padronização, estampada nas normas, 

em uma dicotomia que necessita ser mediada, para que 

não se caia na armadilha do centralismo legal.

Discussões de Lipsky (1980), e posteriormente de Meyers 

& Vorsanger (2010), baseados no primeiro, apontam a rele-

vância nesse processo dos chamados burocratas de nível 

de rua, profissionais que atuam na ponta da implementação 

das políticas, com autonomia que os faz adaptar os objetivos 

das políticas as suas capacidades, interpretando regras e 

ajustando realidades com certo grau de inovação e livres 

de uma supervisão mais amiúde, fortalecendo inclusive a 

participação e a legitimidade na gestão local.

Desse modo, além de uma fragilidade patente na ca-

pacidade dos municípios, em especial os de menor porte, 

essa não se resolve apenas com o aumento de normas e 

de seu detalhamento, com uma cobrança ”Top down”, pois 

essa postura diretiva gera burocratismos que emperram 

e atravancam as políticas sociais, desequilibrando a equa-

ção federativa, que deve ser orientada para a redução das 

diferenças regionais e isso implica no fomento ao amadu-

recimento político e administrativo dos municípios.

Encerrando essa primeira parte, tem-se que o problema 

das irregularidades da gestão municipal necessita de uma 

visão mais estrutural, da carência de uma Accountability ins-

titucionalizada e amadurecida, em um leque de soluções que 

respeite a autonomia e que não tutele esses entes, para que 

não se perca na inovação e as necessidades de adaptação 

da política as peculiaridades locais, tendo os objetivos da 

política como um norte na construção do processo de ges-

tão, restando o desvio de finalidade, que acarreta prejuízos 

aos serviços públicos oferecidos aos beneficiários, como o 

pecado central na gestão dessas políticas.

A contextualização das soluções: uma 
visão estrutural da corrupção

Corrupção: um problema complexo e estrutural

A discussão no tópico anterior sustentou a tese de que 

a corrupção municipal tem também uma raiz estrutural, 

de fragilidades locais, por um processo histórico e de de-

senho e que essa corrupção tem consequências mais gra-

ves quando afeta os aspectos finalísticos das políticas, a 

entrega de serviços adequados à população, para além da 

conformidade normativa.

Nessa altura, o artigo revisita a corrupção, como fe-

nômeno a ser combatido na gestão municipal, agregando 

a ela mais do que um sentido moral, de caráter dos seus 
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executores e sim algo que tem raízes mais complexas, 

nas fragilidades das estruturas de Accountability, seja no 

sentido formal de estruturas de controle, seja no campo 

democrático, da participação e da transparência, o que 

resulta em uma nova interpretação das soluções da própria 

corrupção, que deixam de ser apenas focadas nos agentes, 

detendo-se também, de forma complementar, aos sistemas 

administrativos e políticos[7].

Difícil um consenso teórico sobre corrupção, o que é 

esperado em uma discussão com tantas áreas de conhe-

cimento envolvidos. Pasquino (2010) indica que o fenôme-

no da corrupção é aquele no qual o funcionário público é 

levado a agir de modo diverso dos padrões normativos do 

sistema, favorecendo interesses particulares em troca de 

recompensas, em uma visão de conformidade que não é o 

suficiente para dar conta de todas as questões envolvidas.

Rose-Ackerman (2002) vincula a corrupção ao abuso 

de poder de uma autoridade pública na distribuição de um 

custo ou benefício ao setor privado, e Noonan Jr. (1989), 

no seu texto clássico sobre o suborno, indica este como 

incentivos que influenciam indevidamente o desempenho 

da função pública a ser exercida gratuitamente, em duas 

abordagens que relacionam a corrupção ao abuso de poder, 

desviando a finalidade e quebrando relações estabelecidas.

Lambsdorff (2007) traz a discussão de que a corrupção 

é sempre um atentado ao interesse público, Guimarães 

(2011) defende a corrupção como privilégios ilegítimos em 

um regime republicano e Klitgaard (1994), em obra basilar 

sobre o tema, aponta que existe corrupção quando um 

indivíduo coloca ilicitamente os interesses pessoais acima 

de pessoas e ideias que está comprometido a servir, um 

compêndio de visões que dá centralidade aos interesses 

da coletividade.

Nesse painel de conceitos, para fins das proposições do 

presente artigo, é possível se chegar a um consenso de que 

a corrupção é um abuso de poder, que quebra as relações do 

poder público e as suas partes, alterando finalidades para 

interesses pessoais e prejudicando interesses coletivos, em 

uma visão que apesar de contemplar aspectos legalistas 

e da conduta moral dos agentes, prioriza a corrupção pelo 

que ela causa de dano à coletividade.

Cabe esclarecer que quando fala-se de dano ao interesse 

da coletividade, as tipologias habituais de corrupção que 

surgem nos periódicos, como favorecimento, superfatura-

mento e obras fantasmas, para além de serem questões 

éticas e ilícitas, desviam recursos que deveriam atender ao 

interesse público imbricado as políticas sociais para atender 

interesses privados, pela inobservância da competição, pelo 

preço excessivo que reduz a eficiência e pela obra inexis-

tente que impede a execução da política de forma integral.

Faz-se necessário, nessa visão, estruturas que impeçam 

esses abusos de poder e que preservem o atingimento dos 

objetivos das políticas, beneficiando os que delas necessi-

tam, e que a corrupção tenha a sua grandeza medida pelos 

seus prejuízos as políticas públicas envolvidas, como ideia 

central que resgatamos do tópico anterior.

O próximo tópico adentrará de forma breve como essa 

visão mais complexa da corrupção, quando transportada 

para o mundo das soluções, demanda ações em diversas 

frentes e de como essa atuação ampliada, multidimensional, 

se faz presente na prática do Brasil e de diversos países, 

com arranjos diferentes, adaptados as peculiaridades lo-

cais e políticas.

Fenômeno complexo, de causas e remédios da mesma 

natureza. 

As movimentações políticas desde 2014, por conta da 

chamada Operação Lava-Jato, agregadas a um sem número 

de pautas que surgiram na década anterior por conta da cria-

ção da Controladoria-Geral da União e do robustecimento 

de outros órgãos de Accountability[8], trouxeram a discussão 

da corrupção, causas e soluções, definitivamente para a 

pauta nacional, surgindo desse contexto propostas diversas 

de soluções, sendo a mais emblemática as chamadas dez 

medidas propostas pelo Ministério Público Federal, o que 

motivou discussões na imprensa e nas casas legislativas.

Essa visão complexa da corrupção e das soluções asso-

ciadas teve espaço também na consulta pública do Tribunal 

de Contas da União (TCU) sobre um referencial de combate 

à fraude e a corrupção (BRASIL, 2016a) e no lançamento 

pelo governo federal no final de 2015 do portal #Todos juntos 

contra a corrupção, criando no país uma agenda de ação 

entre os órgãos envolvidos, contando essas iniciativas com 

ações de responsabilização de agentes, mas também com 
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destaque na detecção de irregularidades e na prevenção, 

esta última materializada em iniciativas de transparência 

e controle social, repetindo indicações que já haviam sido 

ditas na avaliação da integridade do governo brasileiro 

(OCDE, 2011), que ressaltou a relevância de se priorizar a 

transparência, a gestão de riscos e a integridade.

O fato é que existe uma tensão da visão do fenômeno 

da corrupção e dos remédios necessários, sendo por vezes 

ignorados aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais 

que determinam a corrupção (OLIVEIRA JÚNIOR; MENDES, 

2016), com uma nítida valorização recente dos aspectos 

punitivos, em debates que surgem não somente nas pági-

nas da imprensa, mas também em decisões das cortes de 

contas, como no item 9.6 do Acórdão Plenário do TCU nº 

2.339/2016 (BRASIL, 2016), que assinala textualmente que a 

desorganização administrativa, a deficiência nos controles 

ou a inadequação do planejamento são causas secundárias 

das irregularidades da gestão, sendo a má gestão ou o desvio 

de recursos as possíveis causas primárias, em dicotomias 

que necessitam de uma transcendência contingencial, que 

abarque e coordene essas visões.

No plano internacional, essa diversidade de visões dos 

remédios para a corrupção se materializa também nos 

discursos e estruturas e tem-se em países como a Suécia 

uma valorização da transparência, de um robusto código 

de conduta moral e de atividades investigativas (WALLIN, 

2014), e nos Estados Unidos pode-se falar de estruturas do 

chamado controle interno, que aliam auditorias, aspectos 

disciplinares e mecanismos preventivos (SPINELLI, 2009), 

apresentando ambos os países formas amplas de se lidar 

com a corrupção.

Apesar da escassez de literatura, no que tange a Europa, 

tem-se que os órgãos de controle privilegiam essas várias 

dimensões, pois conforme apontam European Commission 

(2012), Lochagin (2016) e Pollitt et Alli (2008), os órgãos de 

controle interno e externo mesclam ações sobre aspectos 

finalísticos, de conformidade, financeiros-contábeis e de 

transparência, fugindo de visões monolíticas nesse tema.

Depoimentos de titulares de órgãos de controle externo 

(JANSSEN, 2015) de vários países indicam a transparência, 

o controle social, a autonomia/especialização dos órgãos 

de auditoria governamental, além de um arcabouço legal 

adequado e uma política de integridade, como partes da 

solução para a questão da corrupção, restando nítido na 

presente análise que essa construção de soluções para a 

corrupção passa pelas características políticas e sociais 

de cada país, demonstrando a necessidade de combinação 

com vistas a customização.

Este tópico buscou mostrar que o complexo fenômeno da 

corrupção, nas suas diversas interpretações, se reflete em 

soluções de dimensões diversas, de aspectos operacionais, 

financeiros, de legalidade, jurídicas, éticas e do aspecto polí-

tico-participativo, necessitando de instituições, no sentido de 

regras e atores, que deem conta dessa atuação e que neces-

sitam ser estimuladas, inclusive no âmbito local no qual se 

executam as políticas, como será discutido no próximo ponto.

Uma rede de Accountability: o paradigma preventivo a 

ser estimulado.

O presente tópico, o último antes de se apresentar o 

Programa proposto para a prevenção da corrupção munici-

pal, visa detalhar que características teriam as estruturas 

que se pretende induzir, no âmbito de cada ente municipal, 

formando uma rede de atores e normativos.

Detalhando-se as dimensões dessa rede proposta, 

tem-se pelas ideias do argentino Guillermo O’Donnell, 

a dimensão horizontal (1998, p. 40), que se caracteriza 

pela ”(…) existência de agências estatais que tem o direito 

e o poder legal e que estão, de fato, dispostas e capacitadas 

para realizar ações que vão desde a supervisão de rotina 

a sanções legais (…)” e uma outra dimensão, vertical, en-

tendida como ”(…) ações realizadas individualmente, ou por 

algum tipo de ação organizada e/ou coletiva, com referência 

àqueles que ocupam posições em instituições do Estado, 

eleitos ou não (1998, p. 28)”.

Tem-se uma visão de dimensões complementares e 

que se fortalecem pela sua sinergia, equilibrando a ação 

burocrática de agências e a interação popular, esta última 

pelos seus mecanismos eleitorais e pelo chamado controle 

social, defendendo o autor a importância de uma atuação em 

rede dessas agências, demonstrando ele também a preo-

cupação, no caso da América Latina, e seus novos regimes 

democráticos, com a fragilidade da Accountability horizontal 

nesse caso (O’DONNELL, 2003), com uma atuação apenas 
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reativa e intermitente, focadas não no equilíbrio entre os 

poderes e sim no combate ao fenômeno da corrupção pura 

e simplesmente.

Dentro de uma dimensão intraorganizacional, tem-se 

que Koppell (2010), por sua vez foca em sua análise as 

organizações por ele chamadas de ”accountable”, ou seja, 

responsáveis, caracterizando-se estas pela sua transpa-

rência, pela possibilidade de serem punidas por baixo de-

sempenho e por estarem sujeitas a avaliação, apresentando 

a Accountability como uma fonte de credibilidade e de sus-

tentação do poder, exaltando a questão da legitimidade das 

organizações em um contexto democrático.

Nessa mesma dimensão, pode-se falar também das 

questões de Compliance[9], ou seja, o incentivo a adesão aos 

normativos e o fortalecimento de códigos de conduta, entre 

outras práticas, e ainda, do fortalecimento dos aspectos 

de garantia do atingimento de objetivos da organização, 

pela construção de controles baseados em riscos, tendo 

como principal modelo, internacionalmente reconhecido, 

o Committee of Sponsoring Organizations (COSO)[10] e que 

permite as organizações gerir seus riscos e controles.

Desse modo, o Programa a ser proposto se pauta em três 

dimensões: uma horizontal, uma vertical e uma intraorgani-

zacional, como um arranjo para essa rede de atores e regras 

que possibilitem a prevenção à corrupção, organizando-se de 

acordo com as peculiaridades locais, albergando as múltiplas 

visões sobre as causas e remédios para a corrupção, sem 

perder de vista a relevância da garantia do atingimento dos 

objetivos da política social naquele município.

Uma rede interdependente, que se relacionará com ou-

tras redes nas esferas estaduais e federal, e que necessita 

ser coordenada e atuar de forma complementar (POWER; 

TAYLOR, 2011), buscando a agregação de valor e a redução 

dos custos de transação, entendidos esses por Fiani (2013) 

como o custo de organização das atividades econômicas. 

Ou seja, a rede necessita de interação e sinergia, mas sem 

se tornar um fim em si mesmo.

A rede fortalecida auxiliará, com essa interação e energia, 

outras redes que, nesse desenho federalista, se comunicam 

com o município, destacando-se os órgãos de controle interno 

e externo da União e a atuação do Ministério Público. Órgãos 

que têm possibilidades de otimização de seus trabalhos 

pelo fortalecimento das redes locais, seja na produção de 

informação útil, seja pela capacidade de dar conta das re-

comendações de caráter gerencial.

Se a meta é a indução da criação dessa rede preventiva, 

no âmbito municipal, e o seu aperfeiçoamento, com vistas a 

agregar valor à gestão pela mitigação da corrupção, a atuação 

da União, como ente indutor, deve se pautar por um arranjo 

institucional que combine incentivos e controles (comando, 

o chamado fiat), conforme discutido por Fiani (2011,2014), 

no estudo da teoria dos custos de transação, por ser essa 

a combinação mais adequada (WILLIAMSON, 1991) para o 

contexto, dada a autonomia dos municípios na federação, 

as demandas por inovação e adaptação local, a necessidade 

de consenso entre as partes e a estabilidade do processo 

de descentralização das políticas sociais.

Chega-se então a proposta de Programa de Prevenção 

a Corrupção na Gestão Municipal (PPCGM), lastreado em 

uma profunda discussão sobre os pilares da corrupção e do 

federalismo, considerando-se a sua aplicação a realidade 

brasileira, dialogando também com experiências internacio-

nais que enxergam a corrupção em uma visão mais ampla, 

sem desprezar a importância da autonomia típica do fede-

ralismo, bem como a necessidade de, nessas parcerias, a 

União ter mecanismos não somente se de padronização, mas 

de garantia de eficácia rumo à eficiência na gestão local. 

Uma proposta de Programa de 
indução da Accountability municipal 
visando reduzir a  corrupção

O Programa proposto em si

A proposta central do artigo é a implementação de um 

programa pelo Governo Federal, o Programa de Prevenção a 

Corrupção na Gestão Municipal (PPCGM), que vise induzir a 

melhoria da rede de Accountability dos municípios, mormente 

os menores, visando prevenir a corrupção e contribuindo 

assim com a efetividade das políticas sociais descentrali-

zadas, respeitando a autonomia e a diversidade regional no 

âmbito da federação. 

Esse programa seria de adesão voluntária pelos muni-

cípios e se pautaria no mapa de pontuação a seguir:
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QUADRO I - Mapa de pontuação por quesitos

Pontuação

Dimensão Quesito Estágio I Estágio II

Intra organizacional Controles Internos 10 30

Código de conduta 10 30

Programa de Gestão de Riscos 20 60

Capacitação para a integridade 10 30

Restrição a cargo comissionado 10 30

Horizontal Auditoria Governamental 30 90

Ouvidoria 30 90

Vertical Transparência passiva 20 60

Conselhos 20 60

Transparência ativa 20 60

Diversos Prestação de contas 40 40

 
 

Total 220 580

Total geral  800

A pontuação visa trazer certo equilíbrio entre as três di-

mensões e ainda, busca valorizar mais ações estruturais, que 

tenham a maior capacidade de deixar um legado para a gestão 

municipal. A prestação de contas como mecanismo formal e 

pontual é valorizada, como forma de incentivo a adesão dos 

municípios a esse regramento, que tem valor estratégico por 

permitir chegar à esfera central informações sobre a imple-

mentação das políticas, merecendo ser objeto de incentivo. 

Assim, os municípios que cumprirem os requisitos estrutu-

rais no ano anterior, seriam certificados no ano corrente com a 

pontuação indicada. Considerando-se, em um modelo importado 

do COSO (IIA-BRASIL, 2013), que o estágio I é a prática existente 

e o estágio II é a demonstração do efetivo funcionamento.

No que se relaciona com os quesitos, eles são descritos 

a seguir:
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QUADRO II-Descrição dos quesitos

DescriçãoQuesito

Instituição de decreto municipal que formaliza a adoção de princípios de 
controle interno como a segregação de funções, limites de alçada, designação 
formal com atribuições de responsabilidades e manualização de processos de 
fiscalização de contratos e de liquidação de despesas, publicado na internet.

Controles Internos

Instituição de decreto municipal que defina código de conduta para os 
funcionários do município, com a previsão da restrição de nepotismo, 
conflito de interesses, política de presentes, brindes e viagens. 

Código de conduta

Instituição de decreto municipal com a implementação de programa de 
gestão de riscos, incluindo mapeamento dos principais processos, avaliação 
da maturidade dos riscos e capacitação dos atores envolvidos.

Programa de Gestão 
de Riscos

Estabelecer programa de capacitação dos servidores municipais sobre assuntos afetos 
a Accountability, em especial: prevenção da corrupção, gestão de riscos, controles 
internos, Compliance, ética, controle social, transparência e auditoria governamental

Capacitação para 
a integridade

Instituição de decreto municipal que impeça a nomeação em cargo comissionado 
de cidadão punido na esfera penal em segunda instância ou punido 
disciplinarmente ou responsabilizado pelo TCU/TCE nos últimos 5 anos.

Restrição a cargo 
comissionado

Instituição de órgão de auditoria Municipal, a similitude de uma controladoria, 
definido em Lei, com regramento próprio, com servidores concursados e 
programação anual de auditoria e resultados das ações publicados na Web

Auditoria Governamental

Implementação de estrutura de ouvidoria, que processe as demandas 
e dê retorno ao cidadão das providências em relação a estas, servindo 
de canal efetivo de mediação das questões apresentadas.

Ouvidoria

Implementação dos mecanismos formais de transparência passiva 
previstos na Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011)

Transparência passiva

Que os conselhos de controle social relativos à gestão de recursos federais, 
em especial aqueles do Fundeb, Alimentação Escolar, Bolsa Família 
e Saúde, estejam constituídos e operantes, observadas as regras de 
composição e de escolha dos membros previstas na normatização.

Conselhos

Implementação dos mecanismos formais de transparência Ativa previstos na Lei de Acesso 
a Informação (Lei nº 12.527/2011) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/2001), prevendo necessariamente a publicação na internet de receitas, despesas no 
nível do beneficiário final, relação de servidores, salário, licitações, relação de servidores 
e empresas punidas, bem como relatórios de execução de obras com fotografias.

Transparência ativa

Prestações de contas dos recursos federais transferidos encaminhada no prazo ao 
concedente, nos termos dos normativos vigentes, em especial no que tange a Convênios 
via  SIAFI/Subsistema Transferências (Cadastro de Registro de Adimplência), SICONV 
(Cadastro de Registro de Adimplência) e as chamadas transferências fundo-a- fundo.

Prestação de contas

Tendo como base o exercício anterior da certificação, serão computados os pontos e o município recebe formalmente um 

certificado digital que o enquadra em um dos níveis a seguir:
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QUADRO III-Níveis de certificação

Faixa de pontuaçãoNível de certificação

600-800 PontosA

480-600 PontosB

180-480 PontosC

0-180 PontosD

 

Desse modo, o programa, que poderia ser atribuído a um 

órgão federal, como o Ministério da Transparência, Fiscalização 

e Controladoria-Geral da União (antiga CGU) ou outra instância 

do Poder Executivo Federal, em harmonia e integração com 

os ministérios concedentes e outros órgãos de controle, per-

mitiria nessa interação a realimentação dos controles e a sua 

efetividade (BRAGA; MACHADO, 2015), como uma estratégia 

permanente de atuação em relação à corrupção nas políticas 

sociais descentralizadas.

Cabe registrar que não se trata de um ranking e sim de 

uma certificação, que busca identificar o nível de maturidade 

visando a melhoria, por conta de incentivos, pela questão 

reputacional, a similitude da Escala Brasil Transparente[11], 

de forma que a divulgação da certificação em âmbito nacional 

chegue ao conhecimento da população, trazendo ao prefeito 

e ao seu partido benefícios ou prejuízos políticos, típicos de 

um sistema democrático. 

Mas, além do incentivo pela via reputacional, a similitude 

da chamada Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), é possível 

também se estabelecer incentivos mais concretos[12], recom-

pensas pela adesão às normas, bem como a redução de san-

ções aplicadas, de forma que a título exemplificativo podemos 

citar algumas vantagens que poderiam ser estendidas aos 

municípios melhores qualificados, como: prazos de prestação 

de contas mais dilatados, prioridade na liberação de recursos 

orçamentários, tratamento diferenciado no contingenciamento, 

menor risco de ser auditado pelos mapeamentos dos órgãos 

de controle, bonificação de recursos financeiros, prioridades 

em linhas de financiamento, critério de desempate para a 

participação de programas, redução ou eliminação de contra-

partidas, e modulação de juros de empréstimos, entre outras.

Certamente, poderia se pensar no futuro em mudanças 

legislativas que adaptassem mecanismos de punição de 

Tribunais de Contas a mitigações relacionadas à certificação 

do PPCGM, pois o segredo do incentivo, de um mecanismo 

de adesão, de robustecimento ”Bottom up”, é a relevância 

dos prêmios oferecidos e que justifiquem o esforço do gestor, 

temporário, em benefício da institucionalização mais perma-

nente da Accountability no município. 

Por óbvio, esses mecanismos somente se aplicariam a 

municípios menores/médios, aqueles com menos de 500.000 

habitantes, o que já perfaz 70,4 % da população do país[13], 

dado que municípios maiores não trariam para o sistema de 

descentralização de políticas sociais um custo benefício pela 

adesão a esse tipo de programa, o que distorceria os incentivos.

Poderia se pensar também algo similar a uma ”Golden 

Share”, com a previsão de uma punição expressiva pela redução 

de pontos, extensiva aos dois exercícios seguintes, caso uma 

ação pontual de órgão de controle interno ou externo (ou do 

Ministério Público) detecte graves irregularidades na gestão 

municipal certificada.

Trata-se de uma proposta de estímulo ao engajamento 

das prefeituras no programa, um jogo de ganha-ganha, em 

que o prefeito que investe no controle é recompensado. Com 

a percepção dos benefícios de diversas naturezas, a adesão 

cresceria e também a cultura de Accountability, o que mi-

tigaria o risco de corrupção e melhoraria a efetividade das 

políticas sociais, sem prescindir de ações mais objetivas de 

órgãos de controle, além da capacitação do controle social 

e da promoção centralizada da transparência, que tem sido 

boas práticas no âmbito do governo federal nos últimos anos, 

mas que necessitam serem complementadas de uma visão 

mais emancipatória em relação aos municípios, pela inclusão 

de lógicas de incentivos.

Princípios, benefícios e viabilidade

Os princípios que regem o PPCGM são a visão contingencial da 

corrupção e a sua solução associada a uma rede de Accountability, 

com dimensões intraorganizacional, vertical e horizontal, como 

paradigma a ser estimulado, e que tem como benefícios uma 

herança, um legado que perpassa os mandatos dos prefeitos e 

propicia o amadurecimento da gestão municipal, categorizando 

a corrupção pelos prejuízos causados a efetividade das políticas.

Por trabalhar com certificação, e não com ranking, estimula 

a competição com vistas ao aperfeiçoamento, atuando de forma 

menos agressiva nessa competitividade. Pelo uso de incentivos, 
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respeita mais a autonomia do ente municipal do que uma estru-

tura comando e controle, e demanda menos monitoramentos.

Utiliza-se o programa de quesitos facilmente auditáveis 

e combinados ao uso de incentivos, tem-se assim a redução 

dos custos de transação, fazendo do controle um meio e não 

um fim, focando na implementação das políticas sociais, e nos 

aspectos estruturais que reduzam a corrupção, sem romper a 

doutrina das finanças públicas de estimular a gestão próxima 

às populações beneficiárias, sem perder na padronização 

que for necessária.

Por fim, traz uma visão ampla da corrupção, mais estrutu-

ral e não com foco exclusivo na responsabilização de agentes, 

que tem suas instâncias próprias, equilibrando essa visão 

predominante, mais punitiva, com aspectos mais preventivos, 

e ainda, propiciando a melhoria da gestão municipal, por meio 

de diversas externalidades positivas.

O receituário modelo que é incentivado no município está 

harmonizado com as discussões e práticas modernas no âm-

bito da prevenção a corrupção, em um contexto democrático, 

e no que tange a viabilidade de implementação do PPCGM, o 

Programa não enfrenta óbices legais e se mostra adequado 

para mitigar o problema da corrupção municipal, com base 

em experiências locais e de outros países que utilizam, de 

forma separada, elementos desse modelo.

Plenamente exequível, não demanda grandes somas de re-

cursos e esforço administrativo considerável, por ter a maioria 

de seus elementos de verificação remota, com a possibilidade 

de previsão de canais de reclamação e instâncias de recurso 

das decisões de enquadramento, que mediariam os conflitos 

naturais que vierem a surgir. O fato de ser complementar a 

outras ações mitiga os riscos típicos de uma ação de veri-

ficação apenas remota, pela possibilidade de integração e 

comunicação com estas ações de caráter presencial. 

Em relação a outros mecanismos de atuação coordena-

tiva do governo federal nos municípios, como a prestação de 

contas ao concedente e o uso da auditoria governamental 

sobre os recursos repassados, práticas importantíssimas, o 

PPCGM tem como vantagens o potencial de reduzir ações mais 

presenciais e diretivas, de forma menos onerosa e sem des-

considerar o desenho federalista brasileiro, de desigualdades 

regionais, exigindo padrões com certo grau de razoabilidade 

associado à efetividade, funcionando de forma complementar 

e coordenada com essas outras práticas.

 

    Considerações finais
A proposição de soluções para o fenômeno da corrupção é 

diretamente vinculada a percepção do problema, ao conceito 

que se tem desta e as viabilidades de solução. Uma visão 

mais afinada com ideias rent seeking[14] vê a corrupção como 

sinônimo da atuação do Estado, que deve ser diminuído. Uma 

abordagem mais moralista vê a punição do agente como 

solução, fortalecendo ações de investigação. A valorização 

do patrimonialismo traz a centralidade questões culturais no 

trato da corrupção. São visões que se relacionam a contextos 

políticos e a vieses de grupos e momentos históricos, e que 

não podem ser desconsideradas. 

No presente artigo, de forma contingencial, buscou-se 

trazer à baila questões estruturais da corrupção, na discussão 

da Accountability, sem desconsiderar outras abordagens, que 

podem ser aglutinadas, mas buscando marcar a posição de 

apresentar saídas que considerem a prevenção como funda-

mental e associada a esta, de forma coerente, uma visão que 

valorize os sistemas de controle, seus atores e regras, em 

suas diversas matizes. Precisamos de medidas para mitigar 

a corrupção que pensem o futuro. 

Apontar soluções é fácil…Difícil são implementá-las, 

adaptá-las aos fatores desconhecidos e aos interesses que 

insistem em reinventar suas maneiras de driblar as instâncias 

técnicas. Mas esse é o desafio que traz o amadurecimento, 

para que o país, rico em potencialidades naturais e humanas, 

possa, pela via da política e da gestão, ascender a outros 

patamares no contexto internacional, pela qualidade de seus 

arranjos institucionais e que favoreçam o desenvolvimento. 

Nesse sentido, o fortalecimento do arranjo municipal, pelo 

amadurecimento de práticas e instituições, favorece também 

outras redes, como o trabalho de outros órgãos envolvidos 

com a boa gestão dos recursos no âmbito do município, como 

o Ministério Público e os órgãos de controle interno e externo 

previstos na Constituição Federal de 1988, bem como a própria 

ação dos cidadãos no exercício da democracia participativa, 

fortalecendo a dimensão preventiva na sua base. 

No que tange ao papel da população nessa questão da preven-

ção da corrupção, fazendo uso da sabedoria de Manuel Castells, 

no estudo das manifestações populares pelo mundo, tem-se que:
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(…) a governança democrática eficaz é um pré-requisito 

para a concretização de todos os projetos e demandas. Se os 

cidadãos não tiverem os meios e formas de se autogovernar, 

as políticas mais bem planejadas, os programas mais bem 

intencionados, as estratégias mais sofisticadas podem ser 

ineficazes ou corromper-se ao serem implementadas. O ins-

trumento determina a função. Só uma comunidade política 

democrática pode assegurar uma economia que funcione como 

se as pessoas importassem, assim como uma sociedade a 

serviço dos valores humanos e da busca da felicidade pessoal 

(CASTELLS, 2013, p.176). 

Resgatando este autor o aspecto político e democrático 

da gestão, como faz o programa aqui proposto, que enxerga a 

corrupção, além de um problema ético-legal, como um proble-

ma de deficiência política e gerencial, que não se resolve com 

fórmulas mágicas ou arroubos, que causam grande impacto, 

mas não alteram paradigmas. Resolve-se com ações estru-

turais que deixam como herança para as futuras gerações o 

amadurecimento do país, que ficou para trás, nos trens da 

história que perdemos desde a nossa independência.    
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[1] Tanto o filme ”O Bem Amado”, de 2010, inspirado no livro homônimo de Dias Gomes (1922-
1999), como a película ”Saneamento Básico” (2007), de Jorge Furtado (1959-), exploram o lado 
pitoresco da gestão municipal e a sua relação com a capital, trazendo para o imaginário popular 

uma visão pessimista desses entes no que tange a gestão da coisa pública.

[2] Dados do Censo Escolar da Educação Básica do INEP/MEC de 2015.

[3] Vide na Constituição Federal de 1988 os artigos 23; 30; 198; e 211 para fins de exemplo. As 
políticas sociais aqui referidas são as de Saúde, Educação Básica e Assistência Social, que tem, 
de um modo geral, a sua implementação nos municípios pela parceria da União com esses entes.

[4] Coronelismo é o nome dado às ações de senhores de terra, chamados de coronéis, no domínio 
econômico e social para o direcionamento eleitoral em causa de particulares. Tem-se que:

O característico coronel foi por muito tempo um fazendeiro, possuidor de várias propriedades 
em diversos distritos. O coronel fazendeiro era aquele que mais se aproximava do histórico 
senhor de engenho da antiga sociedade patriarcal. Constituia-se ele, também, em um elo na 
evolução do poder pessoal que se situava entre a antiga sociedade escravocrata e a moderna 
sociedade capitalista (JANOTTI, 1989, p.42).

[5] O Programa de Fiscalização em Entes Federativos também engloba a metodologia de 
escolha por Sorteios Públicos. Essa iniciativa, que visa inibir a corrupção entre gestores 
de qualquer esfera da administração pública, vem sendo aplicada desde abril de 2003. A 
Controladoria-Geral da União (CGU) usa o mesmo sistema das loterias da Caixa Econômica 
Federal para definir, de forma isenta, as áreas a serem fiscalizadas quanto ao correto uso 
dos recursos públicos federais.

[6] Accountability tem grande relevância no debate político moderno, em especial na questão 
da construção da democracia, na garantia de direitos e ainda, no combate da corrupção, do 
abuso do poder e da ineficiência. Segundo Pessanha (2007, p. 141), a Accountability

(…) implica manter indivíduos e instituições responsáveis pelo seu desempenho, ou seja, alguns 
atores tem o direito, por vezes o dever, de controlar o desempenho de outros atores, segundo 
um conjunto de padrões pré-estabelecidos.

O que permite aplicar sanções corretivas e atribuir responsabilidades, contexto essencial para 
que os governos, com suas estruturas cada vez mais complexas, com múltiplos atores e partes 
interessadas, possam ter mitigada a sua captura por interesses diferentes da coletividade.

[7] A breve discussão trazida por Braga e Bliacheriene (2015) ilustra essa questão, apre-
sentando que ainda que predominem visões mais legalistas da solução da corrupção, ela 
demanda também ações multidimensionais e integradas, passando pela Prevenção, Punição, 
Participação e Fiscalização.

[8] Para uma visão mais ampla desse panorama recomenda-se a leitura de Braga (2016), 
Oliveira Junior & Mendes (2016) e Power & Taylor (2011), que trazem as discussões recentes 
sobre as políticas anticorrupção no Brasil e o seu reflexo nas estruturas governamentais, com 
mutações de foco de atuação e de arranjo adotado.

[9] Conforme Braga & Nóbrega (2016), o Compliance é uma resposta a um risco específico, o risco 
regulatório da empresa ser punida pela atuação de seus empregados, prepostos e representan-
tes, em práticas corruptas. A adoção de mecanismos de Compliance age de forma preventiva, 
instrumentalizando a organização para dar conta dessa questão, que emerge no mundo exterior 
e tem aptidão para afetar de modo vigoroso a saúde econômica e a reputação das empresas.

[10] Existe no país uma carência de positivação da temática dos chamados controles internos. 
No plano internacional, com um bom grau de amadurecimento, existe um modelo de im-
plementação e avaliação desses controles, em voga desde 1994, organizado por um pool de 
organizações e conhecido como The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Comission (COSO), e que tem uso vulgarizado nas organizações públicas e privadas do mundo 
todo nesse contexto. Vide IIA-Brasil (2013).

[11]A Portaria n° 277, de 07 de fevereiro de 2013 da CGU, instituiu o programa Brasil Transparente, 
que tem entre outros objetivos promover o intercâmbio de informações e experiências relevan-
tes ao desenvolvimento e à promoção da transparência pública e acesso à informação, e tem 
como uma das linhas de atuação a Escala Brasil Transparente (EBT), que é uma metodologia 
para medir a transparência pública em estados e municípios brasileiros, que tem o objetivo 
de avaliar o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI), no que 
tange a transparência passiva, pela realização de solicitações reais de acesso à informação 
sobre diversas áreas de governo.

[12] A discussão de ações pautadas não somente em punições, mas também em incentivos, 
tem se espraiado por diversos campos do setor público. Destaca-se a discussão de Martinez 
(2014), que traz aspectos psicológicos da dicotomia punição e incentivos, em uma visão 
consoante com as proposições do presente artigo.

[13] Dados do IBGE de 2013

[14] Rent Seeking ou teoria da busca de renda é uma visão econômica de que a riqueza 
pode ser obtida de outras formas que não os mecanismos normais de mercado e lucro, 
pela apropriação por meio de privilégios para determinados atores. Prega essa teoria que 
o Estado em sua atuação termina por gerar privilégios e rendas injustas, frustrando os 
mecanismos de mercado e direcionando recursos para atividades não produtivas, na busca 
de obter influência junto ao poder.
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  SEMANA DE COMBATE À CORRUPÇÃO

O Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo. Está 
atrás apenas do Chade, da Bolívia e da Venezuela, nação 
que lidera o ranking de 2016 do índice de corrupção do 
Fórum Econômico Mundial. Não à toa este é um dos 
temas que mais preocupa os brasileiros, superando 
assuntos como desemprego, educação e violência.

A corrupção é uma prática antiga no país e na política 
brasileira, com um sistema eleitoral e político que esti-
mula a compra de apoio para aprovação de projetos de 
leis de interesse do setor privado, o toma-lá-dá-cá entre 
partidos para obter mais espaço para campanhas elei-
torais e de esquemas montados por parlamentares para 
continuarem no poder, manterem privilégios e enriquece-
rem a custa dos cofres públicos.

As investigações já realizadas e as em curso na maior 
ação de combate à corrupção no país, a operação Lava 
Jato, expõem o envolvimento de centenas de parlamen-
tares com o ilícito – o crime de caixa dois (doação não 
contabilizada) para financiar campanhas e angariar recur-
sos em troca da intermediação de favores no governo – e 
mostram a urgência de uma reforma política, como uma 
das medidas necessárias para por fim a esquemas de 
desvios de recursos e lavagem de dinheiro.
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 Roberto Livianu, 
presidente 
do INAC, fala 
sobre os danos 
dessa prática 
à democracia

Fabiano Angélico, jornalista 
e representante da 
Transparência Internacional 
no Brasil (à esq.); Humberto 
Dantas, professor do Insper 
(no centro) durante debate 
sobre reforma política 
x corrupção no Brasil e 
Nuno Coimbra Mesquita, 
pesquisador da USP, 
apresenta dados sobre índice 
de confiança às instituições



Como muitos políticos citados nos escândalos 
de corrupção temem não se reeleger, a 
discussão sobre as mudanças nas regras 
eleitorais avança no Congresso não com a 
ideia de uma reforma política ampla, mas 
com um só objetivo: a tentativa de facilitar a 
permanência desses parlamentares em seus 
cargos e de manter o foro privilegiado que 
membros do Executivo e do Legislativo têm 
no Supremo Tribunal Federal (STF). 

Atualmente 37 mil autoridades no país têm 
prerrogativa de foro. Essa realidade pode 
mudar, entretanto, com o julgamento no STF 
de uma interpretação da Constituição Federal 
sobre o alcance do foro e a tramitação de 
uma Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que acaba com o privilégio. 

Nesse cenário, qual é a reforma política que 
o Brasil precisa fazer para construir uma 
cultura de integridade? 

Com o tema em pauta no Seminário Caminhos 
contra a Corrupção, realizado pelo Instituto 
Não Aceito Corrupção (INAC), especialistas 
no assunto discutiram os desafios para se 
entender o que de fato precisa ser alterado no 
sistema eleitoral, no modelo de financiamento 
das campanhas e no funcionamento das 
instituições políticas para ajudar no combate, 
no controle e no arrefecimento dessa prática.

Um dos entraves é enfrentar a crise de repre-
sentatividade que atinge  instituições como 
partidos políticos e Congresso Nacional, 
avaliam os analistas.

Oito em cada dez brasileiros (84,4%) têm 
pouca ou nenhuma confiança nos partidos, 
principais instituições que fazem a ligação 
entre a política e a sociedade. Em relação 

ao Congresso Nacional, os números não são 
diferentes: 74,6% têm pouca ou nenhuma 
confiança na instituição.

Chama a atenção o fato de o brasileiro, 
apesar de mais preocupado com a corrupção, 
estar também mais tolerante em relação 
ao ”Rouba, mas faz”, destaca o professor e 
cientista político Nuno Coimbra Mesquita, a 
partir de estudos do Núcleo de Pesquisa de 
Políticas Públicas (NUPPs) da USP.

”O Brasil vive um momento 
diferente. O que estava 
escondido embaixo do tapete 
vem à tona, e as denúncias 
de corrupção surgem com 
um maior funcionamento 
das instituições consideradas 
importantes na cultura 
de integridade” 
Nuno Coimbra Mesquita
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GRÁFICO 1 

CONFIANÇA NOS PARTIDOS POLÍTICOS

Fonte: Pesquisas ”A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas” (2006) e ”Brasil 25 anos de Democracia” (2014) do NUPPs (Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas) da USP

Fonte: Pesquisas “A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas” (2006) e “Brasil 25 anos de Democracia” (2014) do NUPPs (Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas) da USP

GRÁFICO 2 

TOLERÂNCIA À CORRUPÇÃO
% dos que discordam totalmente da frase

GRÁFICO 3 

AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES NO COMBATE À CORRUPÇÃO 
% que concederam nota 7 a 10

Fonte: Pesquisa ”Brasil 25 anos de Democracia” (2014) do NUPPs (Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas) da USP

36,6%

74%

41,3%

44%

74,2%

29%

16,9%

81,3%

19,5% 19,5% 19,5%

74,3%

45,6%

64,8%

30,4%

38,8%

63,1%

26,5%

12,6%

69,3%
63,5%

2% 2,7%

Não faz diferença se um 
político rouba ou não, o 

importante é que ele faça as 
coisas que a população

Nenhuma

Política 
Federal

Ministério 
Público

Supremo Tribunal 
Federal

Judiciário Tribunal  
de contas

Controladoria 
Geral

Comissões 
Parlamentares

Pouca Alguma Muita

Um político que faz muito e 
rouba um pouco merece o 

voto da população

Um político que faz um 
bom governo deve poder 

desviar dinheiro público para 
financiar sua campanha

O melhor político é o que faz 
muitas obras e realizações, 
mesmo que roube um pouco

 2006

 2006

 2014

 2014

CADERNO ESPECIAL - O COMBATE À CORRUPÇÃO

 79

O SEMINÁRIO



A intolerância à corrupção, medida por meio do 
percentual dos entrevistados que não concor-
davam com as frases do  gráfico 2(à página 
65),, passou em média de 3/4 dos brasileiros 
(75%) para cerca de 2/3  (65%) no período de 
2006 a 2014.

”Pode parecer um paradoxo estar mais preocu-
pado e mais tolerante com essa prática, mas de 
certa maneira faz sentido”, diz Coimbra, cientista 
político. ”Se as pessoas veem que a corrupção 
é generalizada, faz parte do comportamento de 
todos os partidos políticos, por que levariam isso 
em conta na hora de votar?”  

Ao mesmo tempo em que houve queda da into-
lerância à corrupção nesse período, a punição 
dos envolvidos em escândalos e desvios de 
recursos, em casos como o julgamento do men-
salão (esquema ilegal de financiamento político 
para corromper parlamentares e garantir apoio 
ao governo federal em 2003 e 2004) e as prisões 
da operação Lava Jato, levaram a uma avaliação 
mais positiva das instituições de combate a esse 
tipo de prática – especialmente aquelas com 
maior independência (Polícia Federal, Ministério 
Público) e não ligadas ao sistema representativo 
(Tribunal de Contas da União, Controladoria 

Geral da União e Comissões Parlamentares de 
Inquérito, as CPIs).

 ”O Brasil vive um momento diferente. O que 
estava escondido embaixo do tapete vem à 
tona, e as denúncias de corrupção surgem 
com um maior funcionamento das instituições 
consideradas importantes na cultura de inte-
gridade”, diz Coimbra, ao destacar a relevância 
dessa visão no momento em que se discute 
uma reforma política.

Fabiano Angélico, jornalista e representante da 
Transparência Internacional no Brasil, entidade 
presente em mais de 100 países, tem a mesma 
avaliação: ”As instituições de controle estão 
funcionando e emparedaram o sistema político. 
O cidadão está atento à situação e às consequên-
cias do que acontece no país”.

Além de uma cultura política para punir, refor-
mar e aprimorar as instituições representativas 
de combate à corrupção é necessário pres-
sionar o poder público por mudanças, destaca 
Coimbra. ”Para fazer uma reforma, não é fácil 
conseguir unanimidade e apoio para mudar 
regras que beneficiam quem já está no poder. É 
preciso pressão popular.”

Assim foi com a Lei da Ficha Limpa, em 2010, 
que ampliou as hipóteses de um político se 
tornar inelegível – impedido de disputar eleições 
e assumir um mandato. A aprovação da lei 
resultou de forte pressão popular em uma 
campanha de combate à corrupção eleitoral, 
realizada por mais de 60 entidades nacionais. 

ENTRAVES

Dois dos principais entraves no sistema 
político que abrem margem ao aumento da 

O QUE É A CORRUPÇÃO ELEITORAL

• O artigo 299 do Código Eleitoral diz que é dar, oferecer, 
prometer, solicitar ou receber, para si ou para outra 
pessoa, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para 
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, 
ainda que a oferta não seja aceita

• A pena é de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco 
a quinze dias-multa

Fonte: Código Eleitoral, instituído pela Lei 4.737, de 15 de julho de 1965  
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm ) 
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R$ 2 BILHÕES
É o valor proposto para o novo fundo partidário, segundo 
parecer apresentado à Comissão Especial da Reforma Política, 
do Congresso;  a proposta que altera a Constituição precisa 
ser aprovada até setembro para poder valer já em 2018

corrupção e precisam ser rediscutidos 
com urgência, na opinião dos analistas, 
são a fragmentação excessiva do número 
de partidos, com a barganha de apoio para 
manter a governabilidade de quem está no 
poder, e o financiamento das campanhas 
eleitorais.

Atualmente são 35 partidos registrados 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 28 
deles têm ao menos um representante 
no Congresso Nacional, nível três vezes 
maior do que a média mundial, segundo os 
pesquisadores. 

Ao menos outras 58 siglas estavam em forma-
ção até maio deste ano, aguardando na fila do 
tribunal. O que significa que mais de 90 legendas 
poderão disputar o voto do eleitor – e também o 
dinheiro público – destinado ao financiamento de 
atividade partidária.

Quanto maior o número de partidos, mais 
um governo eleito precisa negociar apoio 
dos parlamentares – concedendo cargos em 
reformas ministeriais, liberando recursos 
para emendas ou fazendo despesas – para 
conseguir aprovar projetos de seu interesse 
em um sistema político que se convencionou 
chamar de ”presidencialismo de coalizão”.

 ”Com um grande número de partidos em um 
governo de coalizão, se começa a avançar 
em um terreno de trocas, usando moedas 
não legais. Um dos principais problemas que 
precisam ser sanados é diminuir o número de 
partidos”, diz Coimbra, da USP.

A distribuição de recursos públicos aos 
partidos políticos é um dos fatores mais preo-
cupantes, na avaliação pelo cientista político 
Humberto Dantas, pesquisador e professor 
do Insper e da Fundação Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo (FESP-SP).

 ”O Brasil poderia ter 1.500 ou 2.000 partidos. 
Nos EUA, são mais de 300. Mas o que preo-
cupa é a distribuição de recursos públicos 
para 35 partidos, que, em boa parte não 
representa nada”, afirmou Dantas. 

Com a minirreforma eleitoral de 2015 e a proibi-
ção de empresas doarem a partidos e candida-
tos, feita pelo STF, somente as pessoas físicas 
e os próprios candidatos puderam financiar a 
eleição de 2016. Até então as empresas eram as 
responsáveis pela maior parte do dinheiro que 
sustentava as campanhas.

Em 2014, quando ainda não havia proibição, 
71% do custo total de R$ 5,1 bilhões das 
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GRÁFICO 5 

O DINHEIRO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS
Evolução do financiamento eleitoral 
ao longo dos anos - R$

Ano Doações  
a candidatos

Doações a  
comitês/

diretórios

Custo  
do voto

2002 678.372.927 142.287.527 1,30

2004 1.080.994.664 322.399.055 6,83

2006 1.514.190.740 370.471.360 3,05

2008 2.100.058.975 545.418.465 11,79

2010 3.223.126.295 1.631.668.178 5,53

2012 3.977.057.221 2.027.115.487 20,61

2014 4.341.740.868 2.683.875.227 7,90

Fonte: Transparência Brasil, a partir de informações do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) para o projeto Às Claras (http://www.asclaras.org.br)

GRÁFICO 4

CAMPANHA EM 2014 CUSTOU R$ 5,1 BILHÕES
Em % do custo total

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

 71% Empresas 
                                                                           

 21% Pessoas físicas  

 8% Fundo partidário  
   e outras fontes

eleições foram bancados por empresas, o que 
equivale a R$ 3,6 bilhões.

Com a proibição, os valores gastos nas cam-
panhas municipais de 2016 recuaram 66% se 
comparados aos das eleições de 2012. No ano 
passado somaram R$ 2,13 bilhões, levando em 
conta somente as doações de pessoas físicas. 
Nas eleições municipais de 2012, quando ainda 
foi possível as empresas fazerem doações, o 
montante chegou a R$ 6,24 bilhões.

• Aumentar os gastos 
de dinheiro público em 
um momento de crise, 
menor arrecadação 
fiscal e de descrença dos 
políticos na sociedade

• Permite maior 
equilíbrio financeiro 
entre os partidos, além 
de manter as empresas 
fora do sistema de 
doações eleitorais 

• A dependência dos 
políticos em relação aos 
empresários diminui e 
evita, em parte, troca 
de favores como as que 
o país assiste hoje após 
as delações feitas por 
executivos da Odebrecht 

• As eleições também 
ficam mais baratas 

• Políticos mais ricos 
ficam em vantagem, uma 
vez que não há limites 
para a autodoação dos 
próprios candidatos 

• Na última eleição de 
2016, primeira do novo 
modelo, poucas pessoas 
físicas doaram muito 
para poucos candidatos

COMO É HOJE O FINANCIAMENTO ELEITORAL
As campanhas são financiadas por doações de pessoas 
físicas a partidos e candidatos e por dinheiro do fundo 
partidário, que é dividido segundo o número de cadeiras 
que cada legenda tem na Câmara dos Deputados

COMO SERIA O FINANCIAMENTO PÚBLICO
A doação de pessoas físicas permanece e será criado um 
fundo eleitoral público para repor o dinheiro perdido com 
a proibição de doações de empresas

R$ 2 BILHÕES 
é a previsão em 2018 para financiar as campanhas de 
senador, listas preordenadas de deputados federais, 

estaduais e distritais. Parte do valor também poderia ser 
usada no 1º turno entre de governadores e presidente da 

República. No 2º turno, haveria mais R$ 285 milhões

A FAVOR CONTRA

A FAVOR CONTRA
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GRÁFICO 6 

FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PARTIDOS 
Em 15 países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Fonte: OCDE (2007 a 2015), a partir do relatório  Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy
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FUNDO 

 A proposta de reforma política em debate no 
Congresso prevê a criação de um fundo com 
cerca de R$ 2 bilhões para ser usado pelos 
candidatos já a partir de 2018.

Na questão da reforma política e combate 
à corrupção, os especialistas também 
destacam a discussão de sobre os limites de 
doações feitos por pessoas físicas – atual-
mente é permitido doar 10% dos rendimentos 
declarados no ano anterior à eleição.

 ”É preciso atenção. Pode só mudar a fonte do 
telefonema. Em vez de [o candidato] ligar para 
a empresa pedindo recursos, ele pode agora 
telefonar ao empresário”, diz Dantas.

Um monitoramento internacional sobre 
financiamentos de campanha realizado em 

180 países há quinze anos, pelo Instituto 
Internacional pela Democracia e Assistência 
Eleitoral (Idea, na sigla em inglês), indica 
uma tendência mundial de aumento – ainda 
que em ritmo lento – da restrição a doações 
empresariais.

Até 2015, o banco de dados do Idea, organi-
zação com status de observadora na ONU, 
identificou que 39 países proibiam doações 
de empresas para candidatos, como México, 
Canadá, Paraguai, Peru, Colômbia, Costa Rica, 
Portugal, França, Polônia, Ucrânia e Egito. 

A Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 
agrupa 34 países desenvolvidos mostrou, em 
um relatório divulgado no ano passado, que o 
financiamento dos partidos em muitos países 
ligados à entidade ocorre em sua maior parte de 
recursos públicos.
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”É necessário 
criar um 
sentimento 
de aversão 
à corrupção. 
Não podemos 
tê-la como algo 
natural. Aceitar 
a corrupção 
é algo 
devastador” 
Roberto Livianu, 
promotor de Justiça e 
presidente do INAC

As doações anônimas para partidos políticos (em 
que é impossível detectar quem forneceu dinheiro) 
são proibidas totalmente ou quando ultrapassam 
um valor limite em 88% das nações da OCDE.

Um modelo interessante de contribuição, na 
visão de Dantas, é o adotado na Alemanha, 
que permite que o cidadão, por meio do 
pagamento de um imposto de baixo valor, 
escolha para quem quer repassar esse 
recurso: Estado, poder público, partidos 
políticos ou instituições, como igrejas. 

Na América Central, há países em que a 
legislação eleitoral dá incentivos fiscais para 
pessoas físicas que fizerem doações a candi-
datos e partidos – caso da Costa Rica, destaca 
Angélico, da Transparência Internacional 
no Brasil. O desconto é feito no Imposto de 
Renda a partir do valor doado pelo eleitor.

Alternativas como essas podem incentivar a 
aproximação dos partidos com a sociedade e 
exigir transparência na prestação de contas, 
uma vez que o eleitor só vai querer doar se 
souber como está sendo usado o seu dinheiro.

 DIAGNOSTICAR OS PROBLEMAS
Não há fórmula para uma reforma ”ideal” ou 
”perfeita”, na opinião de quem estuda o assunto. 
O caminho é diagnosticar os problemas e esco-
lher algumas propostas, entre as alternativas 
existentes, e abrir mão de outras. 

Medidas como a cláusula de barreira (ou de 
desempenho) têm prós e contras. O objetivo é 
reduzir incentivos ao funcionamento de partidos 
pequenos que podem se sustentar com os 
recursos do fundo partidário e negociar tempo 
na propaganda gratuita – as chamadas ”legen-
das de aluguel”.
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CADERNO ESPECIAL - O COMBATE À CORRUPÇÃO

 85

O SEMINÁRIO

”A vontade de combater a corrupção 
está instalada na sociedade.  O grande 
desafio é travar a luta pela evolução 
moral de nossos representantes e 
autoridades sem confundi-la com a luta 
pelo poder” 
Dimas Ramalho, conselheiro do TCE de SP

Prevista na PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) da reforma política em tra-
mitação no Congresso, a medida propõe que 
em 2018 somente os partidos que obtiverem 
ao menos 2% dos votos válidos apurados 
nacionalmente e com um mínimo de 2% dos 
votos válidos em 14 Estados teriam assegurado 
o direito ao funcionamento, com acesso aos 
recursos do fundo partidário e ao tempo gra-
tuito a rádio e TV.

Quem a defende diz que a medida enfraquecerá 
partidos sem expressão que buscam somente 
barganhar benefícios. Quem a critica afirma 
que ela pode inviabilizar partidos menores, mas 
também ideológicos, que atuam na defesa do 
interesse de minorias.

Na avaliação do cientista político José Álvaro 
Moisés, diretor do Núcleo de Pesquisa de 

Políticas Públicas (NUPPs) da USP, não há no 
Brasil um número de propostas e projetos que 
justifique a existência de tantos partidos, por 
isso a cláusula – que deveria ser chamada de 
representação e não de barreira em sua opinião 
– é positiva. ”É uma consequência de uma lógica 
através da qual a criação de partidos é um 
balcão de negócios, um mecanismo para grupos 
na sociedade obterem o benefício do fundo 
partidário, do horário eleitoral gratuito e, dessa 
maneira, terem algum elemento em mãos para 
obter benefícios.”

A introdução do sistema de lista fechada para 
a eleição de deputados e vereadores é outra 
medida no foco da reforma política em discussão. 
Rejeitada em votações anteriores realizadas em 
2015, a mudança volta à pauta e é defendida por 
parte dos políticos. Há quem diga que a defesa 
não é à toa: seria uma forma de candidatos 



”A criação de partidos é um balcão 
de negócios, um mecanismo para 
grupos na sociedade obterem o 
benefício do fundo partidário, do 
horário eleitoral gratuito e, dessa 
maneira, terem algum elemento 
em mãos para obter benefícios

José Álvaro Moisés, cientista político
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investigados em escândalos de corrupção con-
seguir se reelegerem se indicados para ocupar 
lugares de destaque na lista de suas siglas.

Hoje, o eleitor pode escolher entre votar em um 
candidato ou somente no partido. As figuras 
mais votadas têm preferência para ocupar as 
cadeiras conquistadas por sua sigla ou coli-
gação. Mas, como o sistema é proporcional, o 
eleitor quase sempre desconhece que, ao votar 
em um candidato ajuda com seu voto a eleger 
outras pessoas do mesmo partido ou coligação.

No sistema fechado, antes da eleição, cada 
partido escolhe por ordem de preferência seus 
candidatos em uma lista. O eleitor vota apenas 
na legenda. As cadeiras que a sigla conquistar 
serão ocupadas de acordo com a ordem na lista.

”Com a lista fechada, há a vantagem de forta-
lecer o partido porque o voto será na legenda e 
não no indivíduo, e existe ainda a possibilidade 
de baratear as campanhas, uma vez que deixam 
de ser personificadas”, diz Coimbra. ”Por outro 
lado, quem define a lista é a cúpula partidária e 
pode haver nomes que o eleitor não concorda.”

Na lista aberta, como ocorre hoje, o eleitor 
tem mais poder para pressionar o deputado 
ou o vereador em quem votou. No sistema 
fechado, o político deve se dedicar mais ao 
trabalho partidário interno do que ao eleitor, 
porque está nas mãos dos ”caciques” do 
partido a escolha de quem ou não é eleito, 
fato esse que também pode dificultar 
a renovação de quadros na política.

EDUCAÇÃO POLÍTICA

Se a reforma política tiver como propósito 
combater a corrupção, não só mudanças 
no sistema eleitoral devem ser observadas, 
mas aspectos administrativos, jurídicos e 
educacionais precisam ser considerados.

A necessidade de redução de cargos, com 
a contratação de pessoal segundo critérios 
técnicos mais rigorosos, para diminuir o uso 
político da máquina pública em benefício de 
campanhas e governos, é uma das vertentes 
administrativas que precisa ser debatida na 
reforma política, analisam os especialistas. 

A realização de um novo pacto federativo, com 
a descentralização do poder e a distribuição 
de recursos aos Estados e aos municípios de 
uma maneira mais ”horizontal”, é outro ponto 
a ser considerado.

 ”O Brasil precisa perder a caraterística de 
reinado. Tudo começa a partir de Brasília. O 
dinheiro (da arrecadação) sobe muito para 
poder descer aos demais entes”, diz Dantas. 
”Vale lembrar ainda que há muitos cargos, 
muitas bocas sobrando no poder público.”

Pesquisa realizada pelo IBGE em 2013 
apontou a existência de quase meio milhão 
de cargos comissionados no Brasil. Dados 
do Portal da Transparência mostram que 
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o número de cargos de confiança e funções 
gratificadas no governo federal aumentou 
de 107.121, em maio de 2016, para 108.514 
em 31 de agosto, dia em que o impeachment 
foi finalizado e data da última atualização do 
banco de dados público.

A instabilidade jurídica também chama a 
atenção no debate sobre a reforma política. 
”A gente vem de uma cultura de puxadinho. 
Não temos estabilidade nas regras”, afirma 
Coimbra, ao citar como exemplo a proibição 
de doações de empresas para as campanhas 
eleitorais. 

”Exemplo do ativismo judiciário é o STF decidir 
que as empresas não podem fazer doações, o 
que, por princípio, é bom. Mas a mudança não 
é pensada de forma sistemática. Ao proibir 
a empresa de destinar recursos pelo atual 
sistema, abre-se uma porta para doações 
de CPFs de laranjas. Com isso, uma medida 
adotada em tese como sendo positiva acaba se 
transformando em negativa”, afirma.

Dantas concorda e destaca outra perspectiva 
da mesma questão: ”O Judiciário no Brasil 
é o maior legislador em matéria eleitoral no 
nosso país. Esse protagonismo legislativo é 
perigoso e exagerado. É preciso diminuir o 
peso da Justiça na formulação de regras para 
as eleições, a sua função não é legislar e sim 
aplicar a lei, julgar, punir”.

Entre os temas decididos pela Justiça nos 
últimos anos, cita questões como fidelidade 
partidária, portabilidade no caso de formação 
de novos partidos, validade ou não da Ficha 
Limpa e documentos necessários para votação 
às vésperas da eleição.

Educar a sociedade para debater a reforma 
política é uma questão essencial, na opinião 

dos cientistas políticos, para o país conseguir 
avançar nas mudanças necessárias para combater 
inclusive a corrupção. 

Na Alemanha, os alunos aprendem desde os 
primeiros anos de escola a estudar valores e 
noções de cidadania e, com o tempo, avançam no 
estudo de política. Em Portugal, no último ano do 
ensino médio há aulas na disciplina de Ciência 
Política, o que inclui aprender sobre o sistema de 
governo, partidos políticos, entre outros temas.

”A educação política deve se tornar uma política 
pública, garantida pelo Estado. E tal aspecto não 
deve servir de bandeira para uma legenda. Esses 
valores têm como aspecto essencial algo maior que 
as partes que compõem o todo, o compromisso, 
nesse caso, é com a democracia”, avalia Dantas.

”O Brasil poderia ter 1.500 ou 2.000 
partidos. Nos EUA, são mais de 300. 
Mas o que preocupa é a distribuição de 
recursos públicos para 35 partidos, que, 
em boa parte não representa nada”

Humberto Dantas, professor e cientista político



A aceitação da corrupção, do ”rouba, mas faz”, 
da leniência social com políticos e partidos que 
consideram que a lei não precisa ser obedecida 
nem os direitos dos cidadãos respeitados in-
fluencia diretamente a qualidade da democracia 
existente no Brasil.

A análise é do cientista político José Álvaro Moisés, 
diretor Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas 
(NUPPs) e professor da USP, que explica o tema a 
partir de estudos realizados em 2006 e 2014 sobre 
a cultura política e a desconfiança dos cidadãos 
das instituições democráticas no país durante o 
Seminário Caminhos contra a Corrupção.

”Quanto menos as pessoas confiam em institui-
ções democráticas, mais veem a corrupção como 
parte do sistema político”, diz o pesquisador.

A tolerância a essa prática está relacionada não só 
a fatores ligados ao desenvolvimento econômico e 
social e ao desempenho de instituições democráti-
cas, mas também à cultura política.

Em regiões do Brasil com baixos níveis de de-
senvolvimento, a aceitação da noção conhecida 
como ”rouba, mas faz” é maior – caso do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste do país. Essa percepção 
também se destaca em segmentos sociais menos 
escolarizados, de menor grau de escolaridade até 
a faixa dos que não terminaram o ensino médio. 

AS 10 MEDIDAS CONTRA
A CORRUPÇÃO NO PAÍS *
As propostas de alterações legislativas 
apresentadas pelo MPF (Ministério 
Público Federal) com apoio popular

1. Prevenção à corrupção, transparência 
e proteção à fonte de informação

2. Criminalização do enriquecimento 
ilícito de agentes públicos

3. Aumento das penas e crime hediondo 
para a corrupção de altos valores

4. Eficiência dos recursos 
no processo penal

5. Celeridade nas ações de 
improbidade administrativa

6. Reforma no sistema de 
prescrição penal

7. Ajustes nas nulidades penais

8. Responsabilização dos partidos 
políticos e criminalização do caixa dois

9. Prisão preventiva para assegurar 
a devolução do dinheiro desviado

10. Recuperação do lucro 
derivado do crime

(*) O projeto de lei complementar 27/2017 foi votado na 
Câmara Federal, onde foi desfigurado, e remetido para 
o Senado. Por decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), voltou para a Câmara para tramitar 
como sendo um projeto de lei de iniciativa popular

Fonte: Ministério Público Federal  
(www dezmedidas.mpf.mp.br)

Corrupção:  
danos à democracia 
e impactos na 
sociedade brasileira
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É mais tolerada em municípios de menor porte – 
em cidades maiores, a informação circula mais e 
tem a tendência de ser mais crítica. ”Onde há mais 
modernização, há mais informação e as pessoas 
tendem a rechaçar mais a corrupção”, diz o cien-
tista político.

Os mais conservadores quanto ao papel do Estado 
diante das desigualdades sociais e econômicas 
também dão mais apoio ao ”rouba, mas faz” – as-
sim como entre os politicamente mais autoritários, 
a tolerância a esse crime é maior.

Aceitar essa prática implica ainda as pessoas 
considerarem que a lei não precisa ser obede-
cida, o que certamente vai afetar a qualidade da 
democracia, de acordo com os resultados das 
pesquisas. 

”Em situações de crise, há certa noção de que 
os governos podem deixar de lado as leis, o 
Congresso Nacional e as demais instituições. É 
como se  líder político que se apresenta como 
salvador  dos problemas do país pudesse deixar 
de lado propriamente a dimensão democrática”, 
acrescenta o professor. 

Além desses aspectos, o cientista político ressal-
ta que as pesquisas indicaram que a corrupção 
é um dos fatores responsáveis pelo incremento 
da desconfiança dos brasileiros nas instituições 
democráticas – o que tende a inibir e desqualificar 
a participação popular e até a estimular alterna-
tivas autoritárias, como as observadas em algu-
mas manifestações recentes, em que segmentos 
minoritários reivindicavam o retorno dos militares 
no comando da política brasileira.

 ”Existe certa base social em que o comportamen-
to corrupto se fundamenta. Nesse sentido, a atua-
ção do Instituto Não Aceito Corrupção é importan-
te para difundir o conhecimento no combate a essa 
prática”, avalia a professor.

O promotor Roberto Livianu, presidente do 
INAC, complementa: ”Por que o instituto se 
chama Não Aceito Corrupção?  Não é sem 
motivo. O nome está relacionado a um concei-
to fundamental que é a necessidade de se criar 
um sentimento de aversão a esse crime. Não 
podemos tê-la como algo natural. Aceitar a 
corrupção é algo devastador”. 

Moisés também destaca como positivo o fato de 
que uma das dez medidas propostas no pacto 
anticorrupção, projeto de lei criado a partir da 
iniciativa do Ministério Público Federal, incenti-
va o uso de parte dos recursos de propaganda 
dos governos municipais, estaduais e federal 
para esclarecer e informar as pessoas sobre os 
impactos desse crime. 

O pacote de mudanças legislativas criou grande 
polêmica no final de 2016, após os deputados 
modificarem e desfigurarem quase integralmen-
te as propostas apresentadas pelo Ministério 
Público Federal, autor original da proposta.

As alterações feitas na Câmara geraram críticas 
do MPF e do Judiciário, além de os represen-
tantes das instituições argumentarem que se 
tratava de uma retaliação às investigações da 
operação Lava Jato, em curso no Brasil.
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Gianpaolo 
Poggio Smanio, 
procurador-geral 
de Justiça 
do Ministério 
Público do 
Estado de 
São Paulo



‘JABUTI’

 ”A emenda foi de uma total inadequação, ao 
desfigurar o documento. Em uma linguagem 
coloquial, diria que foi um jabuti. Não se pode 
emendar um texto e desfigurá-lo”, avalia o 
jurista e ex-presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Carlos Ayres Britto.

O caminho, em sua avaliação, é incluir a 
matéria na lei orgânica do Judiciário e na do 
Ministério Público. ”Essa matéria tem que 
estar na lei orgânica da Magistratura e do 
MP. Não pode ser objeto de um puxadinho 
legislativo.”

A modificação e as críticas levaram o ministro 
Luiz Fux, do STF, a conceder uma liminar para-
lisando o projeto. Em sua decisão, ele argu-
mentou que eram vedados ”emendas e subs-
titutivos que desfiguram a proposta original 
para simular apoio público a um texto essen-
cialmente distinto do subscrito por milhões de 
eleitores”. 

O texto teve mais de dois milhões de assinatu-
ras e voltou a tramitar como sendo um projeto 
de lei de iniciativa popular, após a Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara conferir e 
validar 1,74 milhão de nomes. 

A retaliação ao projeto chama a atenção, se-
gundo Livianu, principalmente no aspecto de 
criminalização do caixa dois.

 ”Primeiro se queria aprovar a anistia ao caixa 
dois no escondidinho, no voto secreto. Depois, 
na calada da madrugada, destruíram as me-
didas de combate à corrupção, previstas no 
projeto, que tem aspectos importantes como 
a criminalização do caixa dois e do enriqueci-
mento ilícito”, diz o presidente do INAC.

”Enfrentar a corrupção não é só punir. É óbvio 
que precisamos de ajustes punitivos, mas te-
mos de ter medidas mais amplas que possam 
ser debatidas e examinadas para ajudar no 
controle dessa prática criminosa. Significa 
olhar para a questão de maneira mais pro-
funda e examinar as suas causas. É preciso 
combater, prevenir e educar”, completa o 
promotor de Justiça..

Na avaliação de Gianpaolo Poggio Smanio, pro-
curador-geral de Justiça do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, a criação de instru-
mentos legais para combater o enriquecimen-
to ilícito e viabilizar a perda de bens obtidos 
por meio de atividades ilícitas é fundamental 
para fortalecer o sistema normativo brasileiro 
anticorrupção.

”O Brasil já tem um arcabouço importante 
legislativo e ações em andamento, como a 
operação Lava Jato, que investigou o men-
salão e agora os desvios na Petrobras, entre 
outros. O mais importante agora é aperfei-
çoar alguns mecanismos de prevenção”, diz o 
procurador-geral.  Entre eles, cita o com-
pliance, a transparência nas ações e medidas 
que possam detectar ilicitudes nos setores 
público e privado antes que a corrupção 
ocorra.

Em relação à conduta dos cidadãos, o procu-
rador-geral destaca um aspecto relevante: ”O 
que falta ao brasileiro é se conscientizar de sua 
conduta individual, de pequenas coisas que, 
no dia a dia, acaba admitindo, convivendo e 
aceitando. Não basta combater somente o que 
é grave e aparece na televisão. É preciso dar 
um basta na conduta do cotidiano, definir com 
clareza o que o cidadão quer para ele, para os 
outros, e colocar em prática.” 
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Que brasileiros teremos que ser 
para ter o Brasil que queremos?
A pergunta não é fácil de responder. A 
resposta está no significado – e na tentativa 
de colocar em prática – conceitos como 
ética, moral e transparência para combater 
a corrupção no dia a dia.

 ”A palavra ética parece ter entrado no lugar 
de outra, a da palavra moral”, explica o 
professor Clóvis de Barros Filho, durante o 
Seminário Caminhos contra a Corrupção. 

”Para muitos, a substituição teria sido apenas 
de uma palavra pela outra. Mas acredito que a 
palavra ética entrou no lugar da palavra moral 
na exata medida em que a ética entrou no 
lugar da moral”, diz o professor, ao relembrar 
que a palavra ética data de 2.500 anos, mas 
somente nos últimos 30 tornou-se pública.

E esclarece: ”Moral é aquilo que você não faria 
mesmo que estivesse sozinho ou que você 
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O professor Clóvis de Barros Filho, durante 
o Seminário Caminhos contra a Corrupção



fosse invisível. É uma escolha individual, tem 
uma dimensão pessoal. Moral nada tem a ver 
com o olhar externo, a repressão, a fiscaliza-
ção, os radares, as catracas. A ética é um es-
forço para encontrar a melhor forma de convi-
ver, tem uma dimensão coletiva, universal”. 

Para discutir o tema, o professor recorreu a 
Platão e ao mito do anel de Giges, um pastor 
que morava na região de Lídia (hoje, Turquia). 
Após uma tempestade, seguida de um tremor 
de terra, o chão se abriu e formou uma cra-
tera. O pastor, curioso, desceu até a cratera e 
descobriu um cavalo de bronze e homem nu 
que parecia estar morto.

Ao avistar um anel de ouro na mão do ho-
mem, Giges o tirou e fugiu. Mais tarde, em 
uma reunião com outros pastores para 

prestar contas ao rei, ele usou o objeto. Ao gi-
rar por acaso o encaixe do anel, Giges se tor-
nou invisível. Ouviu os pastores falarem dele 
como se não estivesse ali. Mexeu novamente 
o anel, no sentido inverso, e tornou-se visível. 
Giges repetiu a experiência para confirmar a 
magia. Foi ao palácio, seduziu a rainha, ficou 
invisível, matou o rei e se apoderou do trono.

”Platão explica que, antes do anel, Giges era 
uma pessoa, agia adequadamente por medo 
do olhar externo. Mas a invisibilidade deu a ele 
uma nova concepção sobre si mesmo. Quando 
se tornou blindado ao olhar externo, relevou 
seu verdadeiro caráter”, diz Barros Filho.

E o que é a ética? A ética, por sua vez, é a 
inteligência compartilhada a serviço do aper-
feiçoamento da convivência. ”É a diferença 
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”Ética é a 
diferença entre 
o que você faria 
se estivesse 
sozinho e o que 
você faz por 
que tem alguém 
por perto 
interagindo 
com você”
Clóvis de Barros 
Filho, professor da 
USP e consultor



entre o que você faria se estivesse sozinho e 
o que você faz por que tem alguém por perto 
interagindo com você.”

Barros Filho ressalta que a ética caminha de 
braços dados com a cidadania: ”Quanto maior 
a lucidez, maior a certeza que toda decisão 
ética é complexa e exige coragem para ser 
tomada. Os valores são complexos mesmo”.

Exemplos disso no nosso cotidiano não faltam, 
cita o cientista político. Uma pessoa que sai 
de casa com dor de cabeça e não encontra 
vaga para estacionar em frente à farmácia não 
hesita em parar em fila dupla. ”Conscienciosa 
que é, liga o pisca-alerta. Mas, no tempo em 
que a pessoa parou ali, metade do trânsito 
foi interrompida, centenas de carros ficaram 
mais lentos e outra centena chegou atrasada a 
seu destino. Ou seja, toda vez que um canalha 
triunfa a sociedade padece.”

E ironiza: ”E olha que esse é um canalha fofo. 
Nem de longe me ocorreu citar exemplos 
como os de pessoas que não se incomodam 
que crianças não tenham merenda na escola, 
ou que deveriam ter construído poços artesia-
nos em áreas de seca, mas desviaram para 
suas próprias propriedades. Ou ainda aqueles 
que em vez de comprar ambulância para hos-
pitais públicos acabaram fazendo outra coisa 
com o dinheiro”.

Para o cientista político, onde houver ética 
haverá convivência e por onde houver ética e 
convivência, haverá ”canalhice possível”. ”A éti-
ca no final das contas é a diferença entre o que 
você faria se estivesse sozinho e o que você faz 
por que tem alguém por perto interagindo com 
você. A ética não é o respeito cego a um valor 
da moda, mas é a inteligência para identificar, 

dentre valores contraditórios, aqueles que 
mais são relevantes naquele momento da 
nossa convivência.” 

Barros Filhos chama a atenção ainda para o sig-
nificado da palavra corrupção: ”Na palavra cola-
boração, tem o labor e tem o prefixo co, ou seja, o 
labor realizado por mais de um. Em coabitação, 
a habitação é por mais de um. Em cooperação, 
a operação por mais de um. Assim, corrupção 
é a ruptura, a degenerescência, a destruição, o 
aniquilamento realizado por mais de um”.

Por essa razão, destaca, a corrupção é uma 
questão moral acima de tudo. ”Mesmo que 
haja uma prática disseminada de corrupção, 
é possível alguém, por respeito a princípios 
morais, se recusar a jogar o jogo e agir de 
forma errada. Não acredito que a ocasião 
faz o ladrão. Ela apenas revela o ladrão. 
Pessoas bem informadas e corretas não 
têm preço.”

”A corrupção é um caso clássico
de vitória da canalhice sobre a 
ética. Tanto a parte ativa quanto 
a passiva acaba priorizando
seus interesses, suas ambições e 
seus apetites em detrimento de uma 
relação que seria mais alinhada 
com princípios de convivência
com a sociedade”

Clóvis de Barros Filho
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Brasil: um país maduro 
para combater a corrupção

”A população avançou mais politicamente  
no Brasil do que a classe política.” 

Com essa visão, o jurista e ex-presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres 
Britto, avalia que a classe política terá de se 
esforçar para se adaptar e chegar próxima à 
sociedade civil brasileira, consciente e mais 
madura, para combater a corrupção. 

O país avançou após episódios como o men-
salão, escândalo que atingiu o governo fede-
ral em 2005 e que consistia em um esquema 
de pagamento de propina a parlamentares 
para que votassem a favor de projetos do 
Executivo.
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”Não temos 
que sair da 
Constituição, 
nós temos que 
sair pela
Constituição”,   

ministro Ayres Britto, 
ex-presidente do 
Supremo Tribunal 
Federal



Brasil: um país maduro 
para combater a corrupção

”Por efeito de 31 anos de democracia, a coleti-
vidade brasileira passou a conceber e tecer em 
torno de certos valores um juízo de necessi-
dade, de imprescindibilidade. E não abre mais 
mão de transparência, eficiência, moralidade e 
impessoalidade”, afirma o ex-ministro, ao tra-
tar o tema durante o seminário realizado pelo 
Instituto Não Aceito Corrupção (INAC).

Os princípios a que se ele refere – todos garan-
tidos na Constituição Federal – têm de ser con-
solidados nas instituições. ”A coletividade exige 
esses valores concretizados institucional e 
permanentemente porque sabe que as institui-
ções ficam, e os respectivos líderes passam.”

Um dos fatos que contribuiu para isso, ressal-
ta, foi o mensalão, como foi chamada a ação 
penal 470, julgada em 2007, quando Ayres Brito 
presidia o STF. 

”O artigo 5º da Constituição Federal diz que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza. Isso é republicano por 
excelência. No mensalão, foram 40 pessoas 
muito bem postadas nos patamares da pirâ-
mide política, econômica, publicitária e social 
do país que foram denunciadas e processa-
das. E 25, desse total, condenadas a ponto de 
experimentar o chamado atrás das grades”, 
diz o ex-ministro. ”Foi um marco por exigên-
cia coletiva.”

A saída da crise política que hoje assola o 
país – com denúncias de corrupção envol-
vendo centenas de políticos e empresários 
– deve ser feita, a exemplo do mensalão, por 
meio da lei máxima do país. ”Não temos que 
sair da Constituição, nós temos que sair pela 
Constituição”, diz.

O jurista destaca ainda que o artigo 37 da 
Constituição Federal trata com ”rédea curta” a 
corrupção. ”Improbidade, deslealdade, má-fé, 
corrupção, fraude está tudo aqui (diz apontan-
do para a Constituição que carrega consigo na 
mão), como conteúdo dos princípios da mora-
lidade. Os atos de improbidade administrativa 
importarão a perda da função pública, suspen-
são dos direitos políticos, indisponibilidade dos 
bens e ressarcimento ao erário sem prejuízo 
da ação penal cabível. Melhor impossível.”

A corrupção, em suas palavras, é o principal 
ponto de precariedade e da fragilidade estru-
tural do país de permeio com o desperdício de 
recursos públicos e com o corporativismo no 
âmbito das instituições – ”são males que pa-
decemos ‘multissecularmente’ desde a origem 
do Brasil”.

E vai além: ”Esse corporativismo renitente, 
teimoso, resistente, muito turrão está em 
relações que não são institucionais, mas 
personalíssimas. Até hoje a vida social gravita 
em torno de lideranças, de pessoas, não de 
instituições, infelizmente. Bertolt Brecht dizia 
triste de um povo que precisa de heróis”.

Do ”reino do personalismo”, de acordo com o 
ex-ministro, derivam expressões conhecidas 
no Brasil, como ”caudilhismo, salvacionismo, 
messianismo” e ”numa linguagem político- so-
ciológica, diria o coronelismo; na abordagem 
político-partidária, o caciquismo”. 

Completa dizendo que, no cotidiano brasilei-
ro, esse tipo de liderança rouba a cena das 
instituições: ”Esses líderes aparecem con-
gregando pessoas, em torno deles, que não 
têm outro pacto que não o do compadrio. E, 
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na órbita do compadrio, vêm outras palavras 
tão tristemente familiares aos nossos ouvidos, 
que, como diria o poeta Fernando Pessoa, são 
palavras que batem aqui em nossos tímpanos 
e tinem no infinito. Palavras como patrimonia-
lismo, nepotismo, e saindo do campo político 
para o social, racismo, machismo, homofobia”.

A democracia, na sua avaliação, ”vai 
bem obrigado”, a despeito de alguns per-
calços. Para explicar o atual momen-
to em que vivemos, o ex-ministro usa a 
metáfora do ”freio de arrumação”.

 Os caminhoneiros do Nordeste quando 
transportam mercadorias in natura, como 
melancias, abóboras, cocos e abacaxis, e 
percebem que, no andar da viatura, a carga 
se desarrumou esperam uma ladeira para 
no momento apropriado frear bruscamen-
te. ”O caminhão não para, ele solavanca. 
Assim, o nordestino diz que é no tranco da 
carroça que as abóboras se ajeitam.”

O Brasil neste momento vive esse solavanco, 
uma espécie de freio de arrumação, de acordo 
com o o ex-presidente do STF, que alerta: 
”Quando a democracia experimenta esse freio 
de arrumação, quem não estiver com o cinto 
de segurança da decência, do dever de casa 
cumprido, da transparência vai se dar mal. 
É o que está acontecendo hoje no Brasil”.

As citações
de Ayres Britto
Conhecido por inserir poesia em seus votos 
quando estava no Supremo Tribunal Federal 
(STF), o jurista mencionou 33 poetas, escritores, 
filósofos, músicos, além de pensamentos, 
trocadilhos e inversões semânticas de sua 
autoria, durante a palestra que proferiu 
no seminário de combate à corrupção.

Ao tomar posse no tribunal, em 2012, 
resumiu em poucas palavras o que pensa 
dos que cometem atos de corrupção: 
”Há quem chegue às maiores alturas 
para fazer as maiores baixezas”.

A seguir, as principais menções:

AS CONSEQUÊNCIAS DA CORRUPÇÃO, SEGUNDO OEX-PRESIDENTE DO STF

”A mente que se abre a 
uma nova ideia jamais volta 
ao seu tamanho inicial”, 

ao mencionar o cientista Albert Einstein para 
se falar do avanço de mentalidade da população 
brasileira no combate à corrupção.

”Infeliz a nação que precisa de heróis”, 
ao citar o dramaturgo e escritor Bertolt 
Brecht para se referir a líderes personalistas 
que surgem de tempos em tempos. 

3
A fragilidade e 
a precariedade 
estrutural do país

1
O desperdício 
de recursos 
públicos 

2 
O corporativismo 
das instituições 
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”É no tranco da carroça que  
as abóboras se ajeitam”,  
ao se referir a um dito nordestino para 
descrever o atual momento do país.

”A luz do sol é o melhor desinfetante”, 
ao usar a frase do jurista dos EUA Louis Brandeis, 
que integrou a Suprema Corte, para falar sobre 
como devem ser ”as coisas do poder”. 

”Levanta, sacode a poeira 
e dá volta por cima”,
ao mencionar a música do compositor Paulo Vanzolini 
para dizer que o Brasil tem jogo de cintura para sair da 
crise política, econômica e institucional que atravessa.

 ”É preciso fazer da queda 
um passo de dança”,
ao se referir ao escritor  Fernando Sabino para 
dizer como enfrentar o atual momento.

”Narciso acha feio o que não é espelho”, 
ao usar a letra do músico Caetano Veloso para 
falar dos caciques da política. E adiciona 
”sobretudo espelho do próprio umbigo”.

”São palavras que batem aqui 
em nossos tímpanos”,
ao mencionar o poeta Fernando Pessoa para 
mostrar a força de termos como patrimonialismo, 
nepotismo, racismo, machismo e homofobia.

”Egoísta é toda pessoa que pensa 
mais nela do que em mim”, 
ao se referir a autor desconhecido para fazer piada 
sobre o egoísmo da classe política brasileira.

”A democracia é a pior forma de 
governo, salvo todas as demais”, 

ao se referir a Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino 
Unido durante a Segunda Guerra Mundial, para dizer que 
o país experimenta o regime democrático por 31 anos.
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Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público 
de Contas junto ao Tribunal de Contas da União (TCU)



A corrupção tira um país de sua rota de cresci-
mento. Não significa somente uma transferência 
de recursos de um bolso para outro, de uma conta 
para outra e de um país para outro. O impacto é 
muito maior e afeta milhões de pessoas.

No Brasil, são em torno de R$ 200 bilhões, 
por ano, desviados dos cofres públicos em 
esquemas de corrupção, nas estimativas apre-
sentadas em estudos internacionais do Banco 
Mundial, da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Fórum 
Econômico Mundial. Os números são mencio-
nados ainda pelos coordenadores da operação 
Lava Jato, maior investigação sobre essa prática 
em curso no país.  A maior parte desses desvios 
acontece em áreas como saúde, educação 
e infraestrutura, segundo dados oficiais do 
governo federal.

O montante desviado anualmente foi citado 
quando o Ministério Público Federal (MPF) 
lançou as 10 medidas contra a corrupção em 
setembro de 2015. Se considerado o valor do 
PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil naquele 
ano, de R$ 5,9 trilhões, significa dizer que o 
impacto da corrupção chegou a 3,4% da soma 
de todas as riquezas produzidas no país. 
 ”A corrupção destrói os princípios que garantem 

as virtudes da economia de mercado, como 
liberdade política e econômica, transparência, 
competição e intervenção do governo para cor-
rigir falhas de mercado. É um mal muito grave”, 
avalia o economista Luis Paulo Rosenberg, que 
participou do debate sobre os impactos econômi-
cos da corrupção durante o seminário realizado 
pelo INAC.

”Se construo uma refinaria em um local errado, 
compro a refinaria de Pasadena, nos EUA (adqui-
rida pela Petrobras em 2006), só para gerar 
corrupção, estou tirando uma oportunidade de 
usar aquele recurso de forma eficiente. Sacrifico 
a possibilidade de crescimento ao alocar erro-
neamente recursos públicos”, completa.

O favorecimento a empresas menos eficientes 
(em troca de ”pixuleco”, gíria usada para a 
palavra propina após a operação Lava Jato), a 
diminuição da capacidade de investimento do 
governo e o descrédito internacional do país são 
efeitos da corrupção que devem custar décadas 
à recuperação do país.

Para fazer negócio em um país corrupto, sem 
respeito a regras, o empresário precisa de uma 
taxa de retorno muito mais alta do que em uma 
economia disciplinada, explica Rosenberg. 

OS IMPACTOS
ECONÔMICOS

DA CORRUPÇÃO
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Em um estudo feito por ele, em parceria 
com o economista Rafael Bistafa, há alguns 
anos, Singapura era o país mais honesto 
do mundo e a Colômbia, o mais corrupto. 
”Se a Colômbia criasse um imposto sobre 
a entrada de capital estrangeiro, por 
exemplo, Singapura teria de colocar outro 
da ordem de 42% para se equiparar aos 
colombianos. Ou seja, a Colômbia paga sem 
saber, cobra sem receber, um imposto de 
42% sobre o capital estrangeiro por causa 
da corrupção.”

As ações dos corruptos também podem ser 
hierarquizadas, de acordo com os danos 
causados. Entre elas: as que não geram 
impactos alocativos, mas sim distributivos; 
concorrências manipuladas (licitações frau-
dulentas); desvio de bens públicos (material 
escolar, merenda); acesso privilegiado a 
financiamentos (empresas menos eficientes 
obtêm empréstimos subsidiados e se tornam 
grandes conglomerados, como ocorreu com 
recursos do BNDES); fiscalização omissa 
(como nas áreas de condições de trabalho e 
segurança) e compra de regimentos jurídicos. 

A fiscalização omissa é um dos atos cor-
rupção mais ”dolorosos”, segundo avalia 
o economista. ”Caso, por exemplo, de um 
fiscal que admite trabalho escravo, ou 
condições de trabalho perigosas, que põem 
em risco a saúde e a segurança do trabalha-
dor. A tragédia causada pelo rompimento da 
barreira em Mariana, em Minas Gerais, é um 
tipo de corrupção com resultados extrema-
mente catastróficos.”

Um dos atos de maior impacto econômico 
ao país, em sua avaliação, é a compra 
de regimentos jurídicos – na prática, a 
”deturpação do exercício do lobby”, que é o 
acesso à informação de forma transparente 
e regulamentada em países como os EUA.  
”No Brasil,  chegou-se ao ponto de não só 
levar o pixuleco, mas de mudar a legislação 
e fazer valer para toda a sociedade uma 
medida cujo objetivo é privilegiar alguns 
poucos amigos.”

Da mesma forma como existem mercados 
em segmentos como o de planos de saúde, 
seguros, automóveis, existe o mercado da 
corrupção regido pela lei da demanda e 
oferta, como os demais.

Do lado da oferta da corrupção, quanto mais 
poderoso for o funcionário público, maior é 
a chance de essa prática ocorrer. A mesma 
lógica vale para a propina, explica Rosenberg: 
”Quanto maior o prêmio, mais está propenso 
o servidor a cometer atos corruptos”. Por 
outro lado, o custo de ser flagrado e conde-
nado faz com que a corrupção diminua.

Do lado da demanda da corrupção, o que pesa 
é o tamanho do ganho empresarial, do lucro 
que terá, além do fato de, se pagar a propina, 
poderá ganhar a concorrência.

”A corrupção destrói os princípios que 
garantem as virtudes da economia 
de mercado, como liberdade 
política e econômica, transparência, 
competição e intervenção do 
governo para corrigir falhas de 
mercado. É um mal muito grave”

Luis Paulo Rosenberg, economista
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• Aloca erroneamente os 
recursos públicos

• Favorece empresas 
menos eficientes

• Subtrai a capacidade de 
investimento do governo

• Descrédito internacional 

• Renúncia a trajetórias mais 
altas de crescimento

x
• Minimizar restrições e 

aprovações e criar mercados 

• Aumentar penas e punições

• Aumentar a probabilidade 
de ser condenado 
em tempo justo

• Acordos internacionais de 
denúncias de fraudadores

• Importância do reportante, 
o whistleblower

Fonte: Economistas Luis Paulo Rosenberg e Rafael Bistafa

CORRUPÇÃO

O MERCADO

OS MALES O COMBATE

Diminui o 
nível de corrupção

Aumenta o 
nível de corrupção

Tamanho do 
pixuleco

Tamanho do 
pixuleco

Poder 
discricionário 

do corrupto

Ganho 
empresarial 
do malfeito

Do que 
depende a 

OFERTA 
de corrupção

Do que 
depende a 

DEMANDA 
de corrupção

Custo de ser flagrado 
e condenado

Custo de ser flagrado 
e condenado
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 ”Qual é o aumento do lucro que terei, ao longo 
de minha vida, por ter concretizado essa opera-
ção? Essa é a conta que faz o empresário. Se 
o ganho for de R$ 100 milhões e o pagamento 
ao corrupto for de R$ 5 milhões, sai de graça. 
Assim se construíram grandes impérios 
no país”, diz o economista, ao se referir às 
empreiteiras e aos demais conglomerados 
investigados na Lava Jato.

Do ponto de vista econômico, o combate a essa 
prática está relacionado a uma série de medidas 
que levam em conta principalmente custos x  
benefícios das ações que devem ser adotadas.

”Se eliminar o foco do corrupto significa 
aumentar o custo, recomenda-se que  não se 
faça”, diz Rosenberg, ao exemplificar com o 
caso do contrabando entre as fronteiras do 
Brasil e do Paraguai.  ”Fecha-se a fronteira, o 
exército fica ali, acaba-se com a propina aos 
fiscais da aduana e com a corrupção. Mas, em 

compensação, ‘mata-se’ o fluxo de comércio 
dos dois países. O combate se justifica até não 
incorrer no exagero.”

A menor regulação da economia implica menos 
intervenção do setor público e, consequente-
mente, menos espaço para a corrupção. Vender 
ingressos online, pelo celular, diminui a ação 
de cambistas; regulamentar o jogo do bicho en-
cerra o pagamento de propinas a quem deveria 
fiscalizá-lo, e até mesmo a polêmica da regula-
rização das drogas segue a mesma lógica.

O aumento de penas, multas e punições a 
corruptos e corruptores é uma das iniciativas 
que ajudam a coibir a prática. Nos EUA, se ficar 
provado que um servidor público é corrupto, ele 
perde o direito à aposentadoria, por exemplo. 
Não só a pena maior, mas a condenação em um 
tempo ”justo” também tem reflexo no combate. 
”Uma coisa é ser julgado em um prazo de um 
ano. Outra, em 10, 15 anos”, diz o economista.

Fonte: Ministério Público Federal e Força-tarefa da operação Lava Jato (http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso/todas-noticias)

TRÊS ANOS DA OPERAÇÃO LAVA JATO

Dados da força-tarefa do Ministério Público Federal do Paraná  
em 17 de março de 2017

PREJUÍZO CAUSADO 
À PETROBRAS 

R$ 42 bi
segundo laudos feitos por peritos 
da Polícia Federal, considerando 
o lucro que as empreiteiras que 

formaram o cartel de obras 
obtiveram com o pagamento de 

propina a agentes públicos 
e políticos

38 fases 
da operação foram deflagradas 
durante os três anos 

58 acusações criminais 
foram oferecidas na primeira 
instância contra 260 pessoas

26 sentenças
foram dadas pelos crimes de 
corrupção, crimes contra o 
sistema financeiro internacional, 
tráfico transnacional de drogas, 
formação de organização criminosa, 
lavagem de ativos, entre outros

Foram realizadas:

746 buscas e apreensões

202 conduções coercitivas

101 prisões temporárias 

91 prisões preventivas

6 prisões em flagrante

155 delações premiadas 

10 acordos de leniência 

1 Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC)

CADERNO ESPECIAL - O COMBATE À CORRUPÇÃO

 102

O SEMINÁRIO



Acordos internacionais de denúncias de 
fraudadores, como os realizados pela Receita 
Federal e os fiscos de outros países, permitem 
rastrear contas bancárias e recuperar parte do 
dinheiro da corrupção enviado ao exterior.

Em três anos da operação Lava Jato, já foram 
feitos 183 pedidos de cooperação interna-
cional a 43 países, segundo a Secretaria de 
Cooperação Internacional (SCI) do Ministério 
Público Federal. 

Por meio desses acordos, os investigadores 
identificam, por exemplo, contas no exterior, 
utilizadas por muitos dos envolvidos (corruptos 
ou corruptores) no esquema de desvio de re-
cursos da Petrobras. O objetivo dessa coopera-
ção também é aprofundar as investigações so-
bre a possível participação de agentes públicos 
ou representantes de empresas estrangeiras 
beneficiadas pelo grupo que causou prejuízos à 
estatal brasileira.

A troca de informações entre os países agiliza a 
recuperação de valores identificados no exterior. 
Por meio de acordos de colaboração premiada 
na Lava Jato, já foram alvo de recuperação no 
exterior ao menos R$ 757 milhões. Desse total, 
78,5% foram repatriados, ou R$ 594 milhões. 

Um dos exemplos de contribuição mais recente 
do trabalho de cooperação internacional na 
Lava Jato é a utilização de documentos envia-
dos pela Justiça suíça ao Brasil como provas 
dentro do processo conduzido contra executi-
vos da empreiteira Odebrecht. 

TRANSPARÊNCIA

Uma das formas mais eficientes para controlar 
e combater a corrupção, na visão de Antonio 
Roque Citadini, conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) é a 
transparência, principalmente na atuação dos 
órgãos de controle do Estado.

130 CONDENAÇÕES
foram feitas envolvendo 89 condenados

1.362 ANOS, 5 MESES E 21 DIAS 
de pena é o total contabilizado nas condenações realizadas

é o total do valor do 
bloqueio de bens dos réus

VALOR PEDIDO DE 
RESSARCIMENTO 

R$ 38,1 bi
pelos crimes cometidos, 

incluindo a aplicação de multas 
às empresas envolvidas

R$
10,4 bi

R$ 
6,4 bi

R$ 
3,2 bi

é o total de pagamento de 
propina identificado nos 
crimes já denunciados 
em primeira instância

é o valor alvo de 
recuperação por meio dos 
acordos celebrados na 
operação, incluindo multas 
aplicadas às pessoas 
físicas e jurídicas, além 
da renúncia de valores 
no Brasil e no exterior
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”Para que um administrador aja dentro da lei, é 
preciso que ele tenha a certeza que responderá 
publicamente por cada um de seus atos. Tudo 
será exposto e não ficará protegido e escondido 
em uma gaveta. O que mais inibe a má gestão e 
o ilícito na administração pública é a transparên-
cia”, diz Citadini.

Mesmo com as concessões de serviços públicos 
e a criação de agências reguladoras, o Estado 
tem de cobrar para que qualquer ato seja cada 
vez mais público, com uma cultura de transpa-
rência e combate às irregularidades. 

”Cada um deve e tem que responder pelos seus 
atos. Qual foi de problema na Petrobras, por exem-
plo? Criou-se uma legislação que permitia a um 
diretor escolher quem ele queria, pelo preço que 
determinasse e tempo que estipulasse. E estava 

protegido, porque aquilo não seria público”, 
afirma o conselheiro.

Não basta transformar o controle da ad-
ministração em um controle ”meramente 
do código penal” porque as nações que 
fizeram essa opção não avançaram, avalia 
Citadini. ”Os países mais avançados são os 
que criaram a cultura permanente da fis-
calização, do controle e da auditoria. Este é 
o caminho.”

A falta de contribuição dos políticos no 
processo de fiscalização também chama a 
atenção, em sua opinião. ”A mesma banca-
da parlamentar que dá apoio ao governa-
dor A, na troca de governo, dá apoio ao B. 
Não há, como nos países mais desenvolvi-
dos, uma bancada que fiscaliza, procura e 
encontra defeitos.”

Criar uma cultura de transparência significa 
tornar as regras de contratação, na admi-
nistração pública, cada vez mais simplifica-
das, além de cobrar para que ações irregu-
lares do administrador, em algum momento 
de sua gestão, sejam penalizadas – e ele 
responda por isso.

”Muitas vezes um ato da administração tem 
erros formais constatados em auditorias. 
Mas quando há corrupção e malandragem é 
coisa de polícia”, diz.

Para a jornalista Mônica Waldvogel, media-
dora do debate sobre os impactos econô-
micos da corrupção, é preciso assegurar 
a aplicação da lei para que as instituições 
de controle tenham poder para investigar 
e fortalecer ainda mais os instrumen-
tos legais que permitem aprofundar essa 
averiguação.
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”O que mais inibe a má gestão 
e o ilícito na administração 
pública é a transparência” 
Antonio Roque Citadini



”Nós acostumamos achar que o maior problema 
no país era impunidade, que sempre protegeu 
os que estão próximos do poder. Isso se man-
teve e a corrupção se enraizou de tal forma que 
agora temos de sofrer grandes abalos, por meio 
de uma megaoperação, como a Lava Jato, para 
conseguirmos desentranhar as raízes cancerí-
genas da corrupção brasileira”, diz Waldvogel.

A transparência tem de funcionar não só nos 
órgãos de controle do Estado, mas em todos os 
escalões de todos os poderes para evitar o que o 
Brasil enfrenta hoje: recessão econômica, crise 
política e descrédito das instituições. 

”O que aconteceu no caso da fraude fiscal trouxe 
impacto gigantesco para economia”, diz Júlio 
Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério 
Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da 
União (TCU).

 ”Houve uma deformação dos números visando 
o benefício político, de ganhar a eleição. Foi 
um grande estelionato eleitoral. Escondeu-se 
do país a situação fiscal, fingiu-se que o Brasil 
estava bem, que o superávit primário (receitas 
menos despesas antes do pagamento de juros) 
estava acontecendo, que a dívida pública estava 
sobre controle e o real estado das contas do 
país não foi mostrado à população com um 
único objetivo: ganhar a eleição.”

PEDALADAS FISCAIS

O procurador foi o responsável pela investi-
gação e denúncia de crimes fiscais que fun-
damentaram juridicamente o pedido de im-
peachment da presidente Dilma Rousseff. Ele 
descobriu em 2014 os atrasos nos repasses 
de recursos do Tesouro Nacional para bancos 
(públicos e privados) e autarquias como o INSS, 

com o objetivo de ocultar os rombos nas con-
tas públicas do governo. 

Conhecida como pedalada fiscal, essa prática 
do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda 
procurava melhorar artificialmente as contas 
federais. Ao deixar de transferir o dinheiro, o 
governo apresentava todos os meses despesas 
menores do que elas deveriam ser na prática e, 
assim, ludibriava o mercado financeiro e espe-
cialistas em contas públicas.

A corrupção ocorre mesmo sem trazer vanta-
gens econômicas imediatas, diz o procurador, 
e ocorre em função de um benefício econômico 
ou político, concedido em favor de alguém e 
desvirtuando o funcionamento das instituições.
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”A corrupção se enraizou de tal forma que 
agora temos de sofrer grandes abalos, por 
meio de uma megaoperação, como a Lava 
Jato,  para conseguirmos desentranhar 
as suas raízes cancerígenas”

Mônica Waldvogel



”O Brasil virou o país do favor, do jeitinho. 
Todo mundo quer ter um amigo na prefeitura 
para acelerar a aprovação de um projeto, 
para conseguir um alvará, um habite-se, 
mesmo que a obra não tenha ficado pronta”, 
diz Oliveira.

E completa: ”Quando tudo depende dessas 
relações, se cria um caldo de cultura de 
impunidade. No momento em que alguém 
comete uma transgressão grave e precisa 
de punição, todo mundo é bem relacionado e 
procura um canal para suavizar a aplicação 
das normas”.

O Brasil paga um preço alto, como conse-
quência das pedaladas fiscais, diz o procura-
dor, ao relembrar que o país teve o grau de 
investimento rebaixado – o que deve enca-
recer os negócios por aqui por um período 
de até 20 anos, em sua avaliação: ”Se é 
que vamos conseguir recuperar o grau de 
investimento e conseguir controlar os gastos 
públicos, trazendo a dívida pública para um 
nível administrável”.

O grau de investimento é uma condição 
atribuída por agências internacionais de 
classificação de risco a papéis, empresas 
ou países para definir que se trata de um 
investimento seguro – ou seja, com baixo 
risco de calote. 

As notas de crédito têm impacto sobre o cus-
to da dívida de empresas e países. Quanto 
melhor a classificação, menor tende a ser 
o desembolso com os juros dos financia-
mentos, e vice-versa. Para investidores 
estrangeiros, a avaliação das agências serve 
como termômetro para saber se a remune-
ração de um papel está adequada ao risco do 
investimento.

COOPERAÇÃO 

Para intensificar o combate à corrupção, os 
órgãos de controle, como os tribunais de contas, 
o Ministério Público, a Polícia Federal e outras 
entidades envolvidas nas ações têm de traba-
lhar em cooperação e de forma mais integrada, 
avalia o procurador.

Cada órgão tem estrutura e expertise diversas, 
mas ainda não são utilizadas de forma coopera-
da – existe uma cisão que dificulta o combate e a 
prevenção à corrupção, avalia Oliveira.

”Há informações que só os policias federais 
detêm nas investigações e poderiam ser com-
partilhadas com os tribunais de contas. Por 
vezes, uma auditoria fica inconclusiva, apesar da 
desconfiança de que há algo errado, por causa da 
falta provas, que só vem com as investigações, 
com escutas telefônicas, monitoramento, quebra 
de sigilo e busca e apreensão”, diz. 

Citadini, conselheiro do TCE, acredita que a 
interação entre os diversos órgãos tem evoluído, 
mas ressalta que o tribunal não pode trabalhar 
com o sigilo total, como alguns dos demais 
envolvidos nas investigações, pela natureza do 
trabalho dos tribunais de contas. ”Quando uma 
auditoria é feita, tem de ser tornada pública, 
mesmo havendo alguns pontos de divergência 
entre os auditores.”

Para o economista Luis Paulo Rosenberg, além 
da integração dos órgãos, a transparência deve 
ocorrer nas transações entre os setores público e 
privado. ”Com um sistema transparente, ativo, tra-
balhando de forma integrada para acompanhar a 
atuação do setor público, e com a minimização do 
papel do Estado na economia, somente em áreas 
em que seu papel é realmente necessário, o país 
se tornará mais competitivo e eficiente”, diz.
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Bahia e Alagoas foram 
os dois Estados com a 
maior quantidade de 
municípios fiscalizados 
nas operações

• Reforma de escolas  
e hospitais

• Compra de merenda escolar 
e de medicamentos

• Construção de quadras 
esportivas

• Procedimentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS)

O DESVIO DE VERBAS 
FEDERAIS NO BRASIL

EM QUE SERIA 
USADO ESSE 
VALOR DESVIADO

Falta de fiscalização e 
pulverização dos recursos 

são apontadas como as 
principais dificuldades para 

se combater a corrupção

A Paraíba foi o Estado no 
qual foi deflagrada a maior 
quantidade de operações 
especiais: 25

Prefeitos ou ex-prefeitos são 
quase metade dos acusados 
de improbidade em todas 
as áreas da administração 
pública, segundo a AGU

TOTAL DESVIADO 
ENTRE 2003 E MAI.2017 

R$ 4,37 BI

dos recursos públicos 
desviados no país são 
das áreas de saúde e 

educação

68% 

do total de municípios 
do país (5.570) 

desviaram esse valor 
(451 cidades)

8% 
272 operações 
especiais de fiscalização e combate 
à corrupção foram realizadas pelo 
Ministério da Transparência em 
parceria com a Polícia Federal e o 
Ministério Público, nos âmbitos federal 
e estadual, para detectar esses desvios

69 cidades 
já foram alvos das 
fiscalizações por mais 
de uma vez. Caso de 
Patos (PB) e Traipu (AL), 
auditadas quatro vezes 
cada uma

Fonte: Ministério Público Federal e Força-tarefa da operação Lava Jato (http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso/todas-noticias)
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Bandeirinha, assoprador de apito, 
afinal, quem é o whistleblower?

O whistleblower, assoprador de apito, na tra-
dução litera, ou reportante do bem, como foi 
chamado no Brasil, é uma figura conhecida 
na comunidade jurídica internacional e pro-
posta no projeto de lei que prevê dez medidas 
de combate à corrupção. 

O projeto foi aprovado na Comissão Especial 
da Câmara após o Ministério Público Federal 
entregar o pacote anticorrupção com a assi-
natura de quase  2 milhões de pessoas. Em 
votação na Câmara, foi desfigurado e aguar-
da-se agora tramitação no Senado.

O termo se refere a toda pessoa que levar 
espontaneamente ao conhecimento de uma 
autoridade informações relevantes sobre 
um ilícito civil ou criminal que lese os cofres 
públicos. 

As irregularidades relatadas podem ser atos 
de corrupção, fraudes públicas, desperdício 
de recursos público, atos que coloquem em 
risco a saúde pública, os direitos dos consu-
midores, entre outros.

Ao denunciar o que sabe, o whistleblower é 
recompensado com um percentual do que o 
governo recuperar da irregularidade que for 
evitada.

O tema foi abordado em um dos trabalhos 
acadêmicos premiados no Prêmio JOTA INAC 
de Combate à Corrupção , um dos eventos da 

Semana de Combate à Corrupção, realizada 
pelo INAC. 

”Ricardo André Galendi Júnior, um jovem ad-
vogado, de 25 anos, escreveu sobre esse tema 
e a importância da figura do whistleblower no 
processo de combate à corrupção. Seu artigo 
recebeu o primeiro lugar no prêmio, que tem 
como objetivo contribuir com ideias criativas 
e que possam ser colocadas em prática no 
país”, diz Monica Rosenberg Braizat, diretora-
-executiva do Instituto Não Aceito Corrupção.

No artigo ”Direcionamento de Crédito e 
whistleblower protection: a interface entre a 
eficácia de políticas industriais e o combate à 
corrupção”, Galendi Júnior analisa as me-
didas de controle sobre políticas de direcio-
namento de crédito adotadas em bancos de 
desenvolvimento no Brasil e propõe que a 
proteção a whistleblowers seria efetiva para 
combater práticas ilícitas constatadas na 
implementação dessas políticas.

”O reportante do bem é uma espécie de 
bandeirinha do futebol, revelando ao juiz que 
o meliante está impedido”, diz o economista 
Luis Paulo Rosenberg.

Antonio Roque Citadini, conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE), diz que muitas auditorias realizadas 
pelo órgão começam com uma informação 
recebida de alguém que tem conhecimento 

””
.
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”O reportante do bem é uma 
espécie de bandeirinha do 
futebol, revelando ao juiz que 
o meliante está impedido” 

Luis Paulo Rosenberg

sobre uma irregularidade. ”Esse mecanismo 
funcionaria muito bem aqui no Brasil.”

Na avaliação de Júlio Marcelo de Oliveira, 
procurador do Ministério Público de Contas 
junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), 
mudanças na legislação têm impactos positi-
vos significativos no combate à corrupção. 
Como exemplo, o procurador cita a nova 
legislação da delação premiada, de 2013: 
”Foi uma pequena mudança como essa que 
trouxe impacto significativo na capacidade de 
a operação Lava Jato aprofundar rapidamente 
as investigações”.

Oliveira destaca que as dez medidas propos-
tas no pacote anticorrupção eram constitucio-
nais e baseadas em muitos projetos que estão 
tramitando na Câmara dos Deputados e no 
Senado há anos, mas sem avanços. ”Muitas 
delas são baseadas na experiência interna-
cional, não foram inventadas. Trariam avan-
ços para que a operação Lava Jato não seja 
somente um ponto fora da curva.”
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48 VISÕES SOBRE A CORRUPÇÃO

A II CORRIDA
E CAMINHADA NÃO ACEITO CORRUPÇÃO



48 VISÕES SOBRE A CORRUPÇÃO

NOSSO DESAFIO É ENFRENTÁ-LA!

A II CORRIDA
E CAMINHADA NÃO ACEITO CORRUPÇÃO





E CAMINHADA NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

A II CORRIDA
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COMBATER
A CORRUPÇÃO

EXIGE
PREPARO E

PERSISTÊNCIA
”O combate à corrupção não é uma corrida de 100 
metros.” É assim que o engenheiro Reynaldo Goto, 
diretor de compliance da Siemens do Brasil e atleta há 
mais de vinte anos, compara o desafio de tornar mais 
transparentes as práticas corporativas à experiência 
de encarar as pistas de corrida. 

Desde 2015, o executivo participa das ações realizadas 
pelo Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com um 
grupo de funcionários da Siemens, multinacional 
alemã que enfrentou uma série de episódios de 
corrupção dentro e fora do país.  

Em 2006, ele estava na Alemanha e ao chegar ao 
trabalho encontrou investigadores, policiais e jorna-
listas na porta da companhia – cena que também se 
intensificou no Brasil, nos últimos três anos, com as 
investigações da Lava Jato.

 A empresa foi acusada de pagar propinas a autorida-
des de diversos países em troca de contratos públicos. 
Perdeu prestígio, dinheiro e teve de pagar US$ 1,6 
bilhão de multa.  

A Siemens atua em diversos mercados, desenvol-
vendo soluções para a indústria, área de energia 
e mobilidade urbana, petróleo e gás, siderurgia e 
mineração, entre outras áreas. 
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No Brasil, a companhia substituiu seu presi-
dente em 2011, acusado do desvio de dinheiro 
da subsidiária para uma conta pessoal na 
Suíça. Fechou acordo de leniência em 2013 
com o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) após delatar a existência de 
um cartel – do qual fazia parte – em licitações 
para compra de equipamento ferroviário, além 
de construção e manutenção de linhas de trens 
e metrô em São Paulo e no Distrito Federal. 
O caso ainda segue em investigação pelas 
autoridades brasileiras antitruste.

Das fraudes e da falta de um programa de 
prevenção mais robusto a esse tipo de problema, 
vieram lições aprendidas como as de persistên-
cia de quem quer correr uma maratona.

A alta cúpula da empresa foi trocada 
assim como as pessoas de todos os 
escalões envolvidas nos episódios. 
Os códigos de conduta, revistos e 
alterados. Regras mais rígidas de 
governança, compliance e risco 
foram implementadas, além de a 
empresa ressarcir o dano causado.

”Em um prazo de 90 dias, adotamos uma 
série de novos controles para evitar condutas 
irregulares e fraudes. Fortalecemos nossos 
sistemas de análise de riscos e as ações de 
monitoramento e treinamento são constantes”, 
diz o executivo.  ”Dois terços dos nossos esfor-
ços estão hoje na prevenção com treinamentos, 
comunicações, políticas e controle.” 

Além disso, a multinacional criou, em parceria 
com o Banco Mundial, um fundo de US$ 100 
milhões para fomentar iniciativas e programas 
de integridade nos países em que mantém 
subsidiárias. ”São mais de 50 projetos em 25 
países”, afirma o diretor da companhia.

Doações, subsídios e transações chamadas de 
risco, por envolverem contratos de maior valor 
ou até mesmo licitações públicas, passaram 
a ser monitorados pela área de compliance. 
Pagamentos em espécie são proibidos e só 
ocorrem com registro eletrônico.

Os subsídios na área cultural foram conside-
rados operações que podem apresentar ris-
cos após a Polícia Federal, em parceria com 
a Procuradoria da República e o Ministério 
da Transparência, Fiscalização e Controle 
(MTFC), detectar fraudes em contratos feitos 
com verbas de incentivo fiscal previstas na 
Lei Rouanet. 

Com a operação Boca Livre, deflagrada em 
2016, os órgãos descobriram que há cerca 
de vinte anos a Lei Rouanet, ou lei nº 8.313, 
criada em 1991 e responsável por instituir o 
programa nacional de apoio à cultura, era 
usada, por empresas públicas e privadas, 
para desviar verbas. 

As investigações mostraram que eventos 
corporativos, shows com artistas famosos 

”Todos os dias alguém vai ser assediado 
e esse assédio pode ser sutil. Às vezes, 
a pessoa nem se dá conta que está 
entrando em uma armadilha. É preciso 
ter consciência e estar preparado 
para responder de uma maneira 
correta. Não se pode deixar brechas” 
Reynaldo Goto, diretor de compliance da Siemens
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em festas privadas para grandes empresas, 
livros institucionais e até mesmo festa de 
casamento foram custeados com recursos de 
natureza pública.

”Antigamente, um patrocínio com a chancela 
da Lei Rouanet não era necessariamente uma 
ação de risco. Com a operação Boca Livre, essa 
percepção mudou. Por isso os mecanismos de 
prevenção têm de ser revistos com frequência. 
O rigor aumenta ou diminui de acordo com os 
acontecimentos”, diz o executivo.

 
ENGAJAMENTO 

O engajamento dos funcionários em ações 
e campanhas internas também contribui 
para incrementar e difundir o combate à 
corrupção. Em 2015, cerca de 20 funcio-
nários participaram da primeira corrida e 
caminhada promovida pelo INAC. Em 2016, a 
adesão à segunda edição do evento chegou a 
50, com incentivo da empresa, que pagou a 
cota de inscrição dos participantes.

A analista Érica Serafim e as engenheiras 
Mônica Chida e Paula Diniz são três das 

funcionárias da Siemens que decidiram par-
ticipar do evento em dezembro. O motivo foi 
chamar a atenção da sociedade também para 
os atos praticados no cotidiano por todos os 
brasileiros.

 ”Cada um tem de ter consciência e pensar 
nas suas atitudes no dia a dia, seja com as 
malandragens de trânsito ou com qualquer 
outra coisa. A gente reclama da nossa polí-
tica, mas como vamos exigir algo dos outros 
se não temos atenção para o que nós fazemos 
no cotidiano?”, questiona Mônica.

A engenheira Paula tem a mesma avaliação: 
”O jeitinho brasileiro é uma forma de corrup-
ção. Se cobramos dos outros, nossa conduta 
também tem de ser transparente”.

 ”Áreas como saúde, educação e cultura 
poderiam ser melhores supridas se os recur-
sos não fossem desviados para a corrupção”, 
diz a analista Erica.

Não só o engajamento interno, mas o externo 
reforça o combate à prática na empresa. É 
cada vez maior o número de companhias que 
busca interagir com a Siemens para aprimorar 
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sistemas de controle, informa o diretor. ”Mais 
de 400 empresas vieram nos visitar desde 2011 
para entender e verificar como funciona agora 
nosso compliance ”, afirma Goto.

Com a lei anticorrupção, as investigações em 
curso e as prisões da operação Lava Jato, o 
executivo acredita que o Brasil evoluiu, mas 
alerta para alguns cuidados necessários 
como incrementar mecanismos de proteção 
aos que denunciam fraudes.

”O Brasil já evoluiu muito em seu arcabouço 
regulatório, na preparação de executivos 
e na questão da impunidade. Ficou claro 
que houve mudanças. Precisamos evoluir 
na questão de não expor o denunciante a 
riscos”, diz o executivo. ”O tempo entre fazer 
a denúncia e uma primeira condenação leva 
cerca de dois a três anos. Nesse período, 
temos de lembrar que ele e sua família 
ficarão expostos, então é preciso ter atenção 
e cuidado antes de revelar a identidade e 
dados a respeito de qualquer pessoa.”

Dois outros pontos também merecem des-
taque, em sua avaliação. O primeiro é que o 
empresariado tem de acreditar que é possível  
fazer negócios limpos. ”No Brasil, se ultra-
passou um pouco essa linha”, diz. 

O outro é respeitar o princípio da presunção 
da inocência, previsto na Constituição 
Federal. O artigo 5º, inciso LVII, diz que não 
se pode ser considerado culpado se não 
houver uma condenação penal até o processo 
ser concluído (não caiba mais recurso na 
decisão). ”Uma empresa pode obter lucro, 
crescer, se expandir e atingir resultados 
expressivos e legítimos. Mas existe uma 
presunção da culpa muito forte ainda no país”, 
diz o executivo.

AÇÕES GLOBAIS DE COMBATE

Coordenador do grupo de trabalho anticorrup-
ção do Pacto Global da ONU e presidente do 
conselho da organização Alliance for Integrity 
no Brasil, o executivo participa das associações 
com objetivo de desenvolver práticas locais 
baseadas em experiências internacionais no 
combate à corrupção.

Entre os dez princípios do pacto global, 
derivados de documentos como a Declaração 
Universal de Direitos Humanos, a de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, e a dos Princípios 
e Direitos Fundamentais no Trabalho, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
está a luta contra a corrupção. 

 ”As empresas devem trabalhar contra a corrup-
ção em todas as suas formas, inclusive extorsão 
e propina”, afirma o 10º princípio do Pacto Global 
da ONU, lançado em 2000, nos Estados Unidos. 

O acordo conta com a participação de agências das 
Nações Unidas, empresas, sindicatos, organiza-
ções não governamentais e parceiros empenhados 
em construir um mercado global mais inclusivo e 
igualitário. Atualmente são mais de 12 mil orga-
nizações e empresas de diferentes segmentos da 
economia signatárias articuladas por 150 redes ao 
redor do mundo com a adesão de 162 países.

A rede brasileira do Pacto Global da ONU foi 
criada em 2003 e representa a quarta maior, 
com mais de 700 signatários, segundo dados 
do site da entidade. Entre os que aderiram ao 
acordo, estão empresas ativas (54%) ONGs 
(14%), associações empresariais (7,5%) e ins-
tituições acadêmicas (6%). Os demais (18,5%) 
estão divididos entre empresas não ativas, 
sindicatos, fundações, prefeituras e organiza-
ções do setor público.
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Materiais, cartilhas e orientações podem ser obtidos 
nos sites das duas entidades (www.allianceforin-
tegrity.org/pt/ e www.pactoglobal.org.br) para 
que as empresas de todos os portes possam criar 
mecanismos de controle em companhias de todos os 
segmentos da economia. 

”Há metodologias e treinamentos online voltados 
para pequenas e médias interessadas em adotar 
sistemas de compliance. Temos a preocupação e 
batalhado muito para que os programas de integri-
dade não onerem os interessados”, diz o executivo, ao 
destacar que a Alliance for Integrity opera no Brasil 
desde 2014.

Durante os cursos e as palestras, ele destaca o 
que costuma dizer aos empresários e profissionais: 
”Todos os dias alguém vai ser assediado e esse assé-
dio pode ser sutil. Às vezes, a pessoa nem se dá conta 
que está entrando em uma armadilha. É preciso ter 
consciência e estar preparado para responder de 
uma maneira correta. Não se pode deixar brechas”.

No dia a dia, a situação não é diferente. ”Se alguém 
perguntar se você vai precisar de nota, naquele 
momento, o que se espera é que você responda: 
‘Sim, vou precisar de nota’. E o que se espera é que 
a outra pessoa diga: ‘Ok. É que agora, com o advento 
da nota fiscal eletrônica, preciso do seu e-mail’”, diz o 
executivo.

A cultura da integridade progride, em sua avaliação, 
com as ações da Lava Jato. ”É um marco, não 
há como retroceder. As investigações trouxeram 
melhorias não só para as empresas, que reviram 
suas condutas, mas também aos acordos internacio-
nais estabelecidos com outros países e que permitem 
aprofundar a apuração dos fatos.”

Os avanços têm de ser constantes e, assim como no 
mundo das corridas, exigem preparo, persistência e 
interesse na melhora contínua, diz o executivo.

O PACTO GLOBAL DA ONU

• ”As empresas devem trabalhar contra 
a corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina”, cita o 10º 
princípio

• A corrupção impede o crescimento do 
negócio, aumenta os custos e coloca sérios 
riscos legais e de reputação

• Aumenta os custos de transação, prejudica 
a concorrência leal, impede o investimento 
estrangeiro e nacional de longo prazo, e 
distorce as prioridades de desenvolvimento

• Os investidores têm de compreender que 
a corrupção impacta negativamente nos 
valores investidos e representa riscos 
financeiros, operacionais e de reputação 
para os investimentos

• Apelamos às empresas para desenvolver 
políticas e programas para combater todas 
as formas de corrupção com governos, 
agências da ONU e sociedade civil para uma 
economia global mais transparente

Fonte: Pacto Global da ONU ( www.pactoglobal.org.br )
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Das plantações de arroz, milho e feijão, onde 
trabalhou em Minas Gerais com a família, ainda 
criança, até o recorde mundial na maratona de 
Berlim, em 1998, o mineiro Ronaldo da Costa, 
homenageado na II Corrida e Caminhada Não 
Aceito Corrupção, realizada pelo INAC, percor-
reu um longo caminho. 

O atletismo entrou na sua vida aos 17 anos, 
quando começou a correr em Descoberto, 
cidade da região sudeste do Estado com não 
mais que 5.000 habitantes. 

Ronaldo foi o único maratonista da América do Sul 
a correr os 42 quilômetros da maratona de Berlim, 
com o tempo recorde de 2h06min05. Aos 28 anos, 
o mineiro foi o primeiro atleta a correr a maratona 
com um ritmo inferior a três minutos por quilôme-
tro. Participaram da 25ª edição da prova, ao seu 
lado, 27 mil corredores de todos 
os cantos do mundo.

Um maratonista contra a corrupção

”Participo da 
corrida contra a 
corrupção para dar 
meu apoio a uma 
causa nobre. Não 
pode deixar a farra 
do boi para essa 
‘galera’. O Brasil 
não merece isso” 

Ronaldo da Costa

Ao romper a faixa na linha de chegada, ele 
comemorou com duas estrelas na pista e uma 
”sambadinha” para mostrar ao mundo de onde 
vinha e que ainda havia fôlego para mais. Após 
ganhar a maratona de Berlim, a segunda em 
que participou em sua vida, Ronaldo brincou 
em entrevistas concedidas na ocasião.

”Sou o melhor do mundo. Não interessa se 
amanhã outro (atleta) vai me bater. Sei que 
vai ter de treinar bastante. Mas hoje sou o 
melhor do mundo e vão ter que me engolir”, 
disse, rindo, em alusão ao treinador da 
seleção brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo. 

O técnico ficou famoso pela declaração, em 
1997, quando o Brasil ganhou da Bolívia, em 
La Paz, o título de campeão da Copa América.

Entre as principais conquistas, Ronaldo 
carrega no histórico a medalha de bronze no 
Mundial de Meia-Maratona em Oslo de 1993, 
a de ouro, como campeão da São Silvestre 
de 1994, a de bronze no Pan-Americano de 
Mar del Plata de 1995, na categoria 10.000 
metros, além do recorde mundial da mara-

tona de Berlim de 1998.

Durante as comemorações das 
Olimpíadas, ele foi um dos escolhidos 
para conduzir a tocha olímpica em 
Brotas, no interior de Minas, perto de 
sua terra natal.

Engajado em causas sociais 
e em projetos de formação de 
crianças e jovens atletas, hoje, 
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aos 46 anos, ele destaca a importância de 
participar de eventos como a da corrida 
realizada pelo instituto.

”O país vive um momento muito difícil e o 
motivo de participar da corrida contra a cor-
rupção é porque dou meu apoio a uma causa 
nobre. Não pode deixar a farra do boi para essa 
‘galera’. O Brasil não merece isso.”

A saída para fazer o país crescer, em sua avalia-
ção, é investir em esporte, educação e saúde.

”Se os políticos e os governantes pararem com 
essa roubalheira e os investimentos forem feitos 
para valorizar os professores, a educação e o 
esporte, o Brasil vai dar certo”, diz o atleta.

Ronaldo atua no Instituto Joaquim Cruz, em 
Minas, como assistente de treinador, ajudando 
na formação de jovens atletas e na descoberta 
de talentos. O instituto foi criado em 2003, é 
uma entidade sem fins lucrativos e faz ações 

em comunidades carentes para transformar a 
realidade por meio do esporte.

Os vencedores da II Corrida e Caminhada Não 
Aceito Corrupção receberam das mãos do 
atleta em dezembro o troféu Ronaldo da Costa. 
Foram 20 premiados nas categorias masculina 
e feminina de cinco e dez quilômetros.

”A participação de tantas pessoas em um 
evento como esse mostra a insatisfação da 
população com tudo que está acontecendo. O 
povo tem de tomar conta das ruas, do país, e 
protestar para que a Justiça seja de fato feita 
no Brasil”, afirma.

Um dos caminhos para melhorar o país, em sua 
avaliação, é o voto consciente: ”É preciso esco-
lher pessoas que ajudem o país a crescer. Acabar 
de vez com o voto de cabresto, não votar em troca 
de um benefício ou um saco de cimento. Tem de 
ter consciência e fazer escolhas para melhorar a 
vida não de um só, mas de todos nós”.
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Atletas profissionais, corredo-
res amadores e simpatizantes 
da causa explicam o porquê 
participam e apoiam eventos 
como a II Corrida e Caminhada 
Não Aceito Corrupção:

”Participo das atividades há 
dois, sou corredor. Acredito 
que você só consegue mudar a 
realidade se usar dois verbos no 
tempo imperativo: aja e reaja! 
Atitude é tudo.”  Duílio de Souza 
Júnior, economista

”Não sou atleta, nem costumo 
participar de corridas. Mas vim 
pela motivação do tema, é minha 
forma de protestar.” Marta Maria 
Dell Rio Bispo de Beija, pedagoga

”Participar da corrida é muito 
importante. Todos deveriam se 
envolver de alguma forma. Não 
aceitar a corrupção significa 
ser contra a desigualdade, 
a roubalheira. É importante 
devolver o dinheiro desviado e 
investir em saúde  
pública, no  
combate ao  
câncer, nas  
escolas.”  
Uel Silva de Souza,  
enfermeiro 

O QUE PENSA 
QUEM ESTAVA LÁ

A corrida
Com a participação de cerca de 2.000 
atletas, a II Corrida e Caminhada 
Não Aceito Corrupção encerrou as 
atividades da Semana de Combate à 
Corrupção no dia 11 de dezembro.

Vinte atletas foram premiados 
nas categorias cinco e dez qui-
lômetros, e os vencedores rece-
beram os troféus das mãos do 
maratonista Ronaldo da Costa. 

O trajeto teve como ponto de partida 
a praça Charles Miller, no Pacaembu 
(zona oeste da cidade de Sã Paulo), 
seguindo pela avenida Pacaembu 
até a avenida Rudge, ponto em que 
os participantes fizeram o retorno 
e voltaram ao ponto de largada.

O número de inscritos na corrida, 
atividade para mobilizar a popula-
ção e chamar a atenção para a cau-
sa, teve aumento de cerca de 10% 
no ano passado em relação ao ano 
anterior. Como dizia o mural em que 
os participantes puderam escrever 
recados e expressar sua opinião: 
mais que uma corrida, uma atitude. 

”Precisamos ajudar a combater 
essa corrupção que está espa-
lhada pelo país. É na política, é 
na saúde, é um pouco de tudo.” 
Ítalo Gabanini Filho, engenheiro 
aposentado

”Você acredita que me pediram 
um exame do coração há oito 
meses e não consegui fazer 
ainda? Dependo do SUS (Sistema 
Único de Saúde). Se não hou-
vesse corrupção, nem desvio de 
verbas, a realidade era outra.” 
Sueli Landi Pereira, dona de casa

”A gente vê tanta coisa errada, 
no Senado, na Câmara. Estou 
aqui pelo tema e pela causa.  
Corro há cinco anos e  
me preocupa ver o  
país como está.”  
Marcos Antonio  
Henrique, cabeleireiro 

”A corrida é um esporte demo-
crático. Participar significa 
chamar a atenção para um 
tema importante. Nosso país 
está afundando. Se a gente não 
mover um dedinho que seja, 
nada acontecerá. Quero que o 
Brasil cresça. Para isso, temos 
de conscientizar as pessoas e  
acabar com essa 
oubalheira que 
não tem fim.”  
Silvia Vinhal de  
Castro Parente,  
técnica judiciária 
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ELES CHEGARAM AO PÓDIO

Os vencedores na categoria 
cinco quilômetros 

Masculino Tempo

Uel Sila De Souza    16:25.9

Antonio Soares Filho    16:27.9

Marcos Antonio Henrique    16:49.1

Carlos Eduardo 
Batista de Oliveira

   16:58.5

José Hélio da Silva    17:09.8

Feminino Tempo

Daniela Barcelos de Souza    21:23.4

Daniela Nunes Pancheri    21:32.0

Mariana Gaino Martins    21:43.2

Elizabeth Sarmento Martins    21:56.6

Alessandra Janaina 
Da Silva Coelho

   22:18.7

Os vencedores na categoria 
dez quilômetros 

Masculino Tempo

Gilvan da Silva Ferreira    34:03.3

William Vasconcelos    35:05.9

Valdeci Santos    35:18.9

Heberno Rodrigues Cardoso    35:57.3

Caio Carmelo    36:35.8

Feminino Tempo

Silvia Vinhal de 
Castro Parente

   41:01.8

Fernanda Gimenes    42:56.4

Eliana Reinert    47:09.6

Telma Maria Cipriano 
dos Santos 

   49:51.0

Edneia Miranda    50:11.0

”É preciso reforçar a causa, do 
combate à corrupção, para não 
cair no esquecimento, não passar 
em branco. Não pode ser uma 
constante nem fazer parte do nosso 
cotidiano.” Daniel Orfale Giacomini, 
advogado na área empresarial

”A gente precisa se mexer, reagir. 
Do jeito que a coisa está não dá. É 
preciso ser honesto, trabalhar em 
prol da população,  
fazer o que é  
certo.” Carlos  
Eduardo Batista  
de Oliveira,  
professor  
de educação física 

”Corri em 2015 e neste ano. Quero 
mostrar que não dá para aceitar 
nenhum tipo de prática desse tipo 
em área alguma e muito menos na 
saúde. O Brasil pode ser um país 
bem melhor.” Gisele Reginal Munhoz, 
enfermeira 

”Os recursos desviados poderiam 
ser usados para cuidar e prestar 
atendimento a pessoas portadoras 
de deficiências. É lamentável, mas 
cada dia é uma corrupção diferente. 
Isso entristece a gente. Sempre 
participo de caminhadas que  
tem causas sociais  
como tema.”  
Maria Miriam de  
Melo Collange,  
acupunturista e  
deficiente visual 

”É importante fazer as pessoas 
acordarem e saberem que elas 
têm poder para mudar o que 
está acontecendo. Vou para a 
rua, participo de eventos, quero 
 mudar essa  
realidade.”  
Antonio Luiz Colange,  
massoterapeuta e  
deficiente visual 

”Um dos aspectos que mais me 
preocupam é o uso do dinheiro 
público. Ver como esbanjam 
os deputados. O Brasil precisa 
investir em educação. Esses 
recursos poderiam ser mais 
bem utilizados em sala de aula e 
beneficiar a todos.” Dayane Souza 
de Oliveira, revisora de textos

”Corri na edição de 2016 e 
posso compartilhar a emoção 
que é ver pessoas ao seu lado 
correndo pela mesma causa, é 
realmente inspirador. A cultura 
da corrupção está enraizada em 
vários segmentos da sociedade e 
não somente no âmbito político. 
Levar informação e conheci-
mento para todos é de extrema 
importância para aumentar o  
número de pessoas  
se comprometendo 
com condutas  
corretas.”  
Gabriel Zuccoli,  
consultor de marketing 
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DOAÇÕES DE PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICA

DIVULGAÇÃO 

TRABALHO 
VOLUNTÁRIO

PARCERIAS
www.naoaceitocorrupcao.org.br/

CAPTAÇÃO
DE 

RECURSOS

CAPTAÇÃO
DE 

RECURSOS

CAPTAÇÃO
DE 

RECURSOS

CAPTAÇÃO
DE 

RECURSOS

COMO SUA DOAÇÃO AJUDA NO 
COMBATE À CORRUPÇÃO

QUEM SOMOS
Somos técnicos e apartidários, 
temos mais perguntas do que 
respostas, e trabalhamos com 
objetivos de longo prazo. Este 
é nosso ciclo de trabalho:

PLANEJAMOS
Acreditamos que, para 
enfrentar a corrupção, 
devemos primeiro estudá-la, 
mensurá-la e entendê-la

PRODUZIMOS
Estudos concretos 
e ações de 
mobilização

ANALISAMOS
Discutimos políticas públicas 
e levantamos boas práticas 
para disseminá-las

COMPARTILHAMOS
Contribuímos para a 
construção de um Brasil 
menos corrupto para as 
próximas gerações

Unimos 
inteligências 

para combater 
a cultura da 
corrupção

Contribua para a 
construção de um 
Brasil mais ético e justo

É a sua doação e/
ou parceria que 
garante cada etapa 
de nossos projetos
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