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Grandes casos de corrupção se confundem 
com a própria história política do Brasil. 
Desde os últimos anos, porém, o país se vê 
diante de múltiplas investigações de pro-
porções jamais conhecidas, a maior parte 
delas sob a icônica Operação Lava Jato. De 
um lado, significam que, enfim, esquemas 
que causam graves prejuízos ao erário e à 
população brasileira estão sendo desman-
telados. De outro, disseminam a impressão 
de que a corrupção está impregnada de tal 
forma nas estruturas do Estado brasileiro 
que pouco se pode fazer para derrotá-la. É 
por isso que, apesar de a corrupção ter se 
tornado a principal preocupação dos bra-
sileiros, ações sistemáticas e efetivas para 
combatê-las ainda são escassas.

O enfrentamento da corrupção, por ve-
zes, provoca consequências econômicas 
e deslegitimação da política. Entretanto, 
grandes reformas podem suceder colapsos 
institucionais e proporcionar janelas de 
avanço legislativo. Assim, o objetivo desta 
pesquisa foi oferecer um diagnóstico de 
parte da estrutura brasileira de combate à 
corrupção, de modo a permitir o desenvol-
vimento e fortalecimento dos já existentes 
ou novos mecanismos de prevenção, de-
tecção e punição.

Esse esforço interdisciplinar de pesquisa 
combinou a análise da experiência de com-
bate à corrupção no Reino Unido ao longo 
dos últimos dez anos, a avaliação da evolu-
ção legislativa e institucional do Brasil na luta 
contra a corrupção, o estudo sobre os instru-
mentos judiciais e respectivas respostas do 
STF e STJ sobre a investigação e punição de 
crimes contra a Administração Pública e de 
improbidade administrativa, a avaliação so-
bre transparência em processos licitatórios 
em prefeituras e tribunais de contas e, por 
fim, a análise sobre as atuais proposituras do 
Congresso Nacional em resposta à expectati-
va popular de combate à corrupção.

A Fundação Getulio Vargas busca somar a 
pesquisa “Diagnóstico Institucional: Primeiros 
Passos para um Plano Nacional Anticorrup-
ção” ao seu histórico de compromisso com o 
desenvolvimento nacional e, neste momento 
particular, com o combate direto ou indireto 
da corrupção.

A realização dessa pesquisa se deve ao 
patrocínio do Reino Unido, materializado 
tanto pelo financiamento oriundo do Pros-
perity Fund, quanto pelo apoio da Embai-
xada do Reino Unido no Brasil, e à parceria 
firmada com o Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública.
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O enfrentamento permanente da corrupção no Brasil depende do 
encontro de interesses e competências institucionais. As condições 
para que os inúmeros órgãos que formam o sistema de integridade nacional 
conjuguem esforços não são simples de se atingir. Este é o propósito do estudo 
desenvolvido pela FGV Direito Rio e patrocinado pelo Prosperity Fund, do Reino Unido: 
apresentar o diagnóstico institucional de parte da estrutura brasileira de combate à corrup-
ção e com isso contribuir com os fundamentos do esperado Plano Nacional Anticorrupção.

Esse esforço interdisciplinar de pesquisa combinou 1) a análise da experiência de combate 
à corrupção no Reino Unido ao longo dos últimos dez anos, 2) a avaliação da evolução 
legislativa e institucional do Brasil na luta contra a corrupção, 3) o estudo sobre os instru-

mentos judiciais e respectivas respostas do STF e STJ sobre a investigação e punição 
de crimes contra a Administração Pública e de improbidade administrativa, 4) a 

avaliação sobre transparência em processos licitatórios em prefeituras e tri-
bunais de contas e, por fim, 5) a análise sobre as atuais proposituras 

do Congresso Nacional em resposta à expectativa popular de 
combate à corrupção.”
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O COMBATE À CORRUPÇÃO  PELA VIA LEGISLATIVA

CAPÍTULO

5
Assim como outros países ricos em recursos naturais, como Uganda, Tanzânia 

e Moçambique, o Brasil possui altos índices de corrupção, que ajudam a empobrecer 

a sociedade por meio da diminuição dos recursos a serem repartidos. Essa 

associação entre elevada quantidade de recursos naturais e corrupção foi testada por 

Bhattacharyya e Hodler (2010) em uma pesquisa que abordou 124 países, incluindo 

o Brasil. Os autores constataram que essa previsão teórica é sustentada pelos dados 

e que os ganhos extraordinários em recursos naturais encorajam os governantes a 

se envolverem em esquemas de corrupção. No entanto, um contraponto entre essa 

associação pode ser observado em países como Austrália e Noruega, que, embora 

também apresentem recursos naturais fartos, mantêm tal tendência controlada 

através de instituições democráticas sólidas.

Na obra Why People Obey the Law, que estuda compliance por meio de uma 

perspectiva normativa, Tyler (2006) concluiu que as pessoas obedecem às leis se 

acreditarem que tais leis são legítimas, não por temerem as sanções. 

If people view compliance with the law as appropriate because of 

their attitudes about how they should behave, they will voluntarily 

assume the obligation to follow legal rules. They will feel personally 

committed to obeying the law, irrespective of whether they risk 

punishment for breaking the law. This normative commitment can 

involve personal morality or legitimacy. Normative commitment 

through personal morality means obeying a law because one feels 

the law is just; normative commitment through legitimacy means 

obeying a law because one feels that the authority enforcing the law 

has the right to dictate behavior. 

Na conclusão do livro, o autor sugere que, para que as pessoas obedeçam às 

leis, seria mais efetivo se os sistemas legais se tornassem mais idôneos do que priorizar 

o agravamento das punições. Para o autor, as pessoas obedecem às leis por identifi ca-

rem a existência de uma autoridade legítima. Falta de autoridades consideradas legíti-

mas pela população é, sem dúvida, um ponto sensível no Brasil, onde, de acordo com 

o Índice de Confi ança Social, divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (Ibope), o índice de confi ança da população nas instituições polí-

ticas no ano de 2015, em uma escala de 0 a 100%, é de:
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 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 40 Índice de con� ança social 2015 1 

Como demonstrado pela pesquisa desenvolvida pelo Ibope (2015), que contou 

com 2002 entrevistados espalhados por 142 municípios, as instituições políticas no Bra-

sil apresentam um nível de confi ança social extremamente baixo. Nenhuma delas alcan-

çou um índice satisfatório. O Ibope considera que 100% equivalem a muita confi ança >; 

66%, alguma confi ança >; 33%, quase nenhuma confi ança; e > 0%, nenhuma confi ança. A 

título de comparação, a mesma pesquisa identifi cou que o índice de confi ança social do 

corpo de bombeiros e das igrejas é de, respectivamente, 81% e 71%. No ranking sobre a 

percepção de corrupção no mundo (TI, 2016), estudo realizado anualmente pela Trans-

parência Internacional em 168 países e territórios, o Brasil aparece como o 76° colocado, 

ao lado de Bósnia e Herzegovina, Burkina Faso, Índia, Tailândia, Tunísia e Zâmbia. O índi-

ce do Brasil é de 38, sendo o mínimo considerado como razoável pela TI: 50.

     Um agravante ao que foi apresentado é a pesquisa desenvolvida por Ribeiro 

e Gico Jr. (2011), que utilizou o sistema de responsabilidade tríplice (Administrativa, 

Penal e Cível) para averiguar o desempenho judicial em casos de corrupção, tendo 

como recorte os crimes cometidos por servidores públicos. A pesquisa constatou que 

o desempenho judicial no combate à corrupção é tão insatisfatório que as atividades 

ligadas à corrupção podem ser consideradas altamente lucrativas, visto que, segundo 

os dados analisados, a probabilidade de ser efetivamente condenado criminalmente 

por corrupção é de cerca de 3,17%. 

Embora o desempenho do Brasil no combate à corrupção seja considerado in-

satisfatório, o país possui inúmeros instrumentos legais importantes, a exemplo da Lei 

Sobre Crimes Financeiros (Lei nº 7.492/1986), Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar 

nº 64/1990), Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei de Licitações 

(Lei nº 8.666/1993), Lei da Lavagem de Dinheiro e Criação do Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (Lei nº 9.613/1998), Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple-

mentar nº 101/2000), Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135), Lei Anticorrupção 

(Lei nº 12.846), entre outras já mencionadas no capítulo 1 deste relatório.

1 A pesquisa apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
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Algumas iniciativas internacionais vêm contribuindo para infl uenciar as agendas 

domésticas em torno do tema corrupção, inclusive incentivando o aperfeiçoamento 

da legislação. Entre as principais iniciativas estão: Convenção da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 1997, que teve como tema 

central o combate à corrupção de funcionários públicos em transações comerciais in-

ternacionais; a Convenção da Organização dos Estados Americanos (OEA), celebrada 

em 1996, que tratou da cooperação no combate à corrupção nos países da América; e 

a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, celebrada em 2003.

Esta seção abrange todas as proposições apresentadas no Congresso Nacional 

em uma análise ampla. Posteriormente, a partir dos estudos desenvolvidos ao longo da 

pesquisa, serão apresentados alguns exemplos de temáticas e propostas que seriam 

capazes, segundo as lacunas identifi cadas, de introduzir inovações relevantes no siste-

ma brasileiro de combate à corrupção. 

Nosso objetivo é, portanto, fazer uma radiografi a do que está sendo debatido 

no Congresso sobre corrupção. Partimos do pressuposto de que medidas como tipi-

fi cação e agravamento de pena, ou mesmo a inclusão do crime de corrupção no rol 

dos crimes hediondos ou lesa-pátria, não são medidas sufi cientes para a redução de 

crimes de corrupção. Tal pressuposto foi corroborado por uma pesquisa realizada pelo 

Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento 

do Delinquente (ILANUD/Brasil), que fez uma avaliação da efi cácia da Lei de Crimes 

Hediondos como instrumento de política criminal e constatou que “[...] estatísticas 

criminais demonstra que não se verifi ca, na maioria dos crimes, redução nos índices 

após a edição da Lei, o que por si já indica sua inocuidade” (ILANUD/Brasil, 2005, p. 

100). A análise prioriza ideias gerais e exemplifi ca proposições que procuram enfrentar 

a corrupção por diversos ângulos, através de estudos teóricos e empíricos e evidências 

que apontem para a efetividade das medidas propostas.

 5.1 Metodologia

A partir da concepção teórica sobre o conceito de corrupção, exposto na intro-

dução deste relatório, o primeiro passo dessa etapa empírica foi encontrar uma forma 

viável para captar as proposições, visto que, conforme o exposto, a corrupção pode 

ser enfrentada de inúmeras formas. Optamos por fazer uma análise ampla do combate 

à corrupção e, para obter resultados satisfatórios, pesquisamos uma grande quantida-

de de palavras-chave no Sistema de Informação Legislativa (Sileg). 

Todas as proposições que contavam com pelo menos uma das palavras-chave es-

colhidas na ementa, explicação da ementa e/ou na indexação, foram coletadas. As pa-

lavras escolhidas foram: ‘corrupção’, ‘improbidade administrativa’, ‘suborno’, ‘abuso de 

poder’, ‘vantagem pessoal’, ‘crime contra a Administração Pública’, (‘ato ilícito’ + ‘agente 

público’), ‘direito eleitoral’, ‘eleições’, ‘fi nanciamento de campanha’, ‘partidos políticos’, 

‘cláusula de barreira’, ‘licitação’, ‘CGU’, ‘TCU’, ‘MP’, ‘PF’, ‘transparência’, ‘ouvidoria’, ‘desvio 

de recursos’, ‘cartel’, ‘prestação de contas’, ‘responsabilidade fi scal’, ‘delação’, ‘peculato’, 

‘concussão’, e ‘prevaricação’.
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Pesquisamos pelos tipos de proposições mais comuns, são elas: Projeto de Lei 

(PL), Projeto de Lei do Senado (PLS), Projeto de Lei da Câmara (PLC), Projeto de 

Lei Complementar (PLP), Projeto de Resolução, Projeto de Decreto Legislativo (PDC), 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e Medida Provisória (MPV), todas em trami-

tação, tendo algumas sido apensadas à outra proposição com teor semelhante.

Os termos de busca identifi caram 2.812 proposições na Câmara dos Deputados 

e 1.125 no Senado, antes de serem tratados. Esse número elevado ocorreu pelo fato de 

as palavras elencadas estarem presentes também em proposições não diretamente 

relacionadas à corrupção. A planilha contava com assuntos diversos como corrup-

ção de menores, corrupção de produtos com fi ns terapêuticos, medicinais, produtos 

alimentícios, conselho tutelar, leis de trânsito, entre outros, além de proposições que 

foram coletadas mais de uma vez por termos diferentes. Foi feita uma primeira análise 

em que as proposições não relacionadas ao tema foram eliminadas e, em uma segunda 

análise, foi feita uma leitura mais detalhada da ementa, explicação da ementa e inteiro 

teor para verifi car quais se enquadraram ao objetivo da pesquisa. Por fi m, restaram 

344 proposições tramitando na Câmara e 98, no Senado.

O recorte temporal estipulado para a coleta das proposições teve início no pe-

ríodo pós-Constituição de 1988 e se encerrou em novembro de 2016. Como os projetos 

anteriores já foram aprovados, transformados em substitutivos ou arquivados, todos 

os processos ainda em tramitação indexados aos termos de busca acabaram sendo 

coletados. Identifi camos que há alguns projetos pertinentes ao tema tramitando desde 

a década de 1990, sendo o mais antigo o PL nº 1292/1995, de autoria do senador Lauro 

Campos (PT-DF), apresentado em 30 de novembro de 1995. Além dessa, 19 proposi-

ções tramitam há mais seis anos na Câmara dos Deputados.

As proposições restantes foram classifi cadas manualmente por meio das seguin-

tes características: ‘tema principal’, para defi nir o tema no qual a proposição se enqua-

dra; ‘proposta’, que mapeia o teor principal do que o legislador propôs para solucionar a 

questão abordada; e ‘punição e/ou detecção e/ou prevenção’, classifi cação adotada pela 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção (ENCCLA) para defi nir o propósito de suas 

ações; nesse caso, os mesmos termos foram aplicados para defi nir a intenção do que está 

sendo proposto nos projetos de lei, ou seja: punir, detectar ou prevenir a corrupção2. As 

proposições foram classifi cadas também por probabilidade de impacto positivo, tendo 

sido avaliadas de 1 a 3 pela qualidade do texto e relevância do debate perante às lacunas 

existentes nos instrumentos de combate à corrupção. O estado da tramitação também foi 

verifi cado, identifi cando os avanços e os pareceres que cada proposição obteve. 

 5.2 Mapeamento das proposições sobre corrupção na Câmara e Senado

Esse mapeamento tem como objetivo central demonstrar como o Poder Legis-

lativo vem pensando o combate à corrupção: quais são as tendências, os principais 

temas abordados, as soluções que lhe parecem mais efetivas e o andamento das trami-

tações. Descobriremos se as propostas apresentadas estão alinhadas com as lacunas 

2 Mais detalhes sobre a classificação das ações da ENCCLA podem ser lidos no capítulo 1.
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que existem no Brasil e com algumas iniciativas de sucesso que vêm sendo desenvol-

vidas ao redor do mundo.

O primeiro dado que chama a atenção refere-se ao número de proposições em 

tramitação nas duas casas legislativas; são 344 na Câmara e 98 no Senado. Embora o 

número pareça signifi cativo, considerando o número total de proposições que tramitam 

nas respectivas casas, identifi camos que a corrupção é o tema central de apenas 1,56% 

das proposições na Câmara e 2,33% das proposições do Senado.

 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 41 Número de proposições em tramitação por casa legislativa

Dentro do total das proposições analisadas, 78% estão na Câmara e 22% estão 

no Senado. Essa diferença se deve ao fato de que o volume de trabalho na Câmara é 

maior e a tramitação ocorre de forma mais lenta, visto que a Câmara, conhecida como 

“Casa do Povo”, possui um número maior de parlamentares. 

 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 42 Proporção do total das proposições em análise por Casa Legislativa

Total das proposições em 

tramitação — Câmara

21.934 = 100%

344 = 1,56%

Total das proposições em 

tramitação — Senado

4.196 = 100%

98 = 2,33%
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Sobre o ano de apresentação das proposições que ainda estão em tramitação, 

representado no gráfi co 43, é preciso ponderar que muitas das proposições mais anti-

gas já foram aprovadas ou estão arquivadas. Nos anos de 2007 e 2015 existe um pico 

de projetos ainda em tramitação, o acúmulo de projetos provavelmente se deve ao 

grande número de proposições que foram apresentados como refl exo do “Mensalão” 

e da “Operação Lava-Jato”. No ano de 2015 a corrupção foi apontada, pela primeira 

vez, como o maior problema do país3. A pesquisa, realizada pelo Instituto DataFolha, 

ocorre desde 1998 e é feita por meio de perguntas espontâneas. Dos 3.541 eleitores 

que foram entrevistados em 185 municípios, 34% mencionaram a corrupção como o 

maior problema do país, 16% saúde, 10% desemprego, 8% educação e 8% violência. 

 Fonte: FGV, 2017.*As proposições analisadas na pesquisa foram coletadas até 15/09/2016. 
Portanto, o número de proposições apresentadas em 2016 não corresponde 
ao total, devendo ser entendido como uma tendência de queda.

GRÁFICO 43 Ano de apresentação das proposições em tramitação nas duas casas legislativas

Para analisar os dados coletados, desenvolvemos três tipos de classifi cação: por 

tema abordado na proposição, por proposta para solucionar a questão abordada e por 

caráter da proposta, tendo como base a classifi cação das ações propostas anualmente 

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

prevenção, detecção e punição. 

As proposições foram agrupadas, conforme o assunto central, nos seguintes 

termos: Acesso à informação, acordo de leniência, caixa 2, cargos de comissão, co-

laboração premiada, coleta de provas, Congresso Nacional, conselho/fundo, contas 

públicas, corrupção ativa e passiva,  crimes contra a Administração Pública, Crimes 

do colarinho branco, Crimes eleitorais, Eleições, Empresas estatais, Enriquecimento 

Ilícito, Financiamento eleitoral, Foro privilegiado, Gastos publicitários, Improbidade 

3 Disponível em:< http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/11/30/avaliacao_dilma.pdf>. Acesso em 21/12/2016
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Administrativa, Licitação, Lobby, ONGs, Partidos Políticos, Ritos Processuais, Teste 

de integridade, tráfi co de infl uência, transição governamental, Tribunais de Contas 

e Whistleblowing. 

Os gráfi cos 44 e 45 se referem aos temas abordados nas proposições, os cír-

culos são proporcionais à frequência que tais áreas aparecem na amostra. Vejamos:

Licitação
Improbidade 

adm

Crimes contra
AdmP

Corrupção 
Ativa e Passiva

Financiamento 
eleitoral

Caixa 
2

 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 44 Assuntos das proposições classi� cados por temas

O gráfi co 45 permite a visualização dos temas mais recorrentes nas proposições 

analisadas. São eles: Licitação(17,9%); Financiamento Eleitoral (11,2%); Corrupção Ativa 

e Passiva (8,3%); Improbidade Administrativa (7,6%); Crimes contra a Administração 

Pública (7,3%); e Enriquecimento Ilícito (5,5%). No gráfi co 45, os assuntos podem ser 

verifi cados por ordem de percentagem.
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 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 45 Percentagem dos assuntos das proposições classi� cados por temas

O tema “Licitação” se sobressaiu frente aos demais. Tal fato pode ser justifi cado 

pela alta complexidade e dispêndio de recursos que envolvem o processo licitatório. O 

relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Preventing Corruption in Public Procurement (2016), enumera uma série de riscos que 

envolvem o processo licitatório:

TABELA 14 Riscos envolvendo o processo licitatório

F
a
se

 P
ré

-L
ic

it
a
çã

o

Avaliação de 
Necessidades e
Análise de 
Mercado

• Falta de avaliação correta das necessidades.
• Infl uência de atores externos nas decisões dos agentes públicos.
• Acordo informal no contrato.

Planejamento e 
Orçamento

• Mau planejamento.
• Processo licitatório não alinhado com o processo global de deci-

sões sobre investimentos.
• Falta de orçamento realista ou defi ciência no orçamento.

Desenvolvimento 
de Especifi ca-
ções/Requeri-
mentos

• Especifi cações técnicas adaptadas para uma empresa específi ca.
• Seleção de critérios não defi nidos objetivamente e antecipadamente.
• Não exigência de amostras de bens e serviços.
• Compra de informações sobre as especifi cações do projeto.

Escolha do 
Processo de 
Licitação

• Falta de justifi cação adequada para a utilização de procedimentos 
não concorrenciais.

• Abuso de procedimentos não concorrenciais com base em ex-
ceções legais: divisão de contrato, abuso de extrema urgência, 
modifi cações não suportadas.
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Pedidos de 
Proposta/
Ofertas

• Ausência de anúncio público para o convite à apresentação de 
propostas.

• Critérios de avaliação não anunciados.
• Informações de aquisição não divulgadas. 

Envio de Oferta • Falta de competição ou casos de licitação combinada (rotação, 
repartição de mercado).

Avaliação da 
Oferta

Confl ito de interesse e corrupção no processo de avaliação através de:
• familiaridade com os licitantes; 
• interferência de interesses pessoais presentes ou futuros
• inexistência da aplicação do four eyes-principle*.

Adjudicação de 
Contratos

• Os fornecedores não divulgam dados precisos sobre os custos ou 
os preços nas suas propostas.

• Confl ito de interesses e corrupção no processo de aprovação .
• Falta de acesso aos registros relativos ao procedimento.
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Gestão do 
Contrato/
Performance

• Abusos do fornecedor na execução do contrato, em relação à quali-
dade, preço e calendário.

• Alteração substancial das condições do contrato para permitir mais 
tempo e/ou preços maiores.

• Substituição do produto ou trabalho ou serviço por outro de pa-
drão inferior que não cumpre as especifi cações do contrato.

• Roubo de novos ativos antes da entrega ao cliente fi nal ou antes 
de ser registrado.

• A supervisão defi ciente de funcionários públicos e/ou colusão 
entre empreiteiros e funcionários de supervisão.

• Subcontratações e parceiros escolhidos de forma não transparente 
ou não responsável.

Ordem e 
Pagamento

Separação defi ciente de funções fi nanceiras e/ou falta de supervisão 
de funcionários públicos levando a:
• contabilidade falsa e má alocação de custos ou migração de custos 

entre contratos;
• pagamento atrasado de faturas.
• Faturamento falso ou duplicado de bens e serviços não fornecidos.

Fonte: OCDE, 2016. Tradução livre.

A tabela sintetiza diversos riscos presentes no processo licitatório, como in-

fl uência indevida, confl ito de interesses e riscos de fraude. Embora o relatório não 

tenha sido direcionado ao Brasil, mas sim baseado em situações que ocorrem em nível 

mundial, os fatos enumeradas são bastante recorrentes no cenário nacional, e o país 

recebe frequentemente uma série de informações sobre investigações que tentam de-

sarticular esses esquemas. Muitas proposições que estão em tramitação no Congresso 

sugerem a criação de mecanismos para sanar essas questões.

Enquanto os gráfi cos anteriores versaram sobre os temas das proposições, os 

gráfi cos 46 e 47 referem-se às soluções apresentadas pelo(s) autor(es). Ou seja, são as 

respostas pensadas pelos legisladores para sanar as questões abordadas. Tais gráfi cos 

favorecem uma visão geral sobre as soluções que estão sendo pensadas para o com-

bate à corrupção no Brasil e, consequentemente, favorece a enumeração de medidas 

que ainda não foram pensadas, sobretudo se fi zermos um estudo comparado com 

outros países que buscaram medidas para o combate à corrupção, como foi o caso do 

Reino Unido, que desenvolveu o UK Anti-Corruption Plan, apresentado no capítulo 1.

*Four eyes-principle, ou, “princípio dos quatro olhos”,  trata-se de uma exigência 
de que dois indivíduos aprovem alguma ação antes que ela possa ser tomada. 
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 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 46 Propostas mais recorrentes para o combate à corrupção

Conforme aponta o gráfi co 46, as propostas mais recorrentes foram: Regulamen-

tação (19,0%), que reúne proposições que sugerem a criação de inúmeras medidas le-

gais para regulamentar: gastos publicitários; transição governamental; lobby; licitação; 

eleições; ONGs; acordo de leniência; delação; whistleblowing; improbidade administra-

tiva; tráfi co de infl uência, entre outros; Medidas de Transparência (12,2%), que inclui 

propostas que têm como tema: contas públicas; empresas estatais; tribunais de contas; 

acesso à informação etc. Agravamento de Pena (8,7%), com proposições que tratam de: 

corrupção ativa e passiva; crimes eleitorais; crimes contra a administração pública; en-

riquecimento ilícito; improbidade administrativa etc.; e Tipifi cação (8,0%), com propo-

sições sobre: corrupção ativa e passiva; caixa 2; crimes eleitorais; enriquecimento ilícito; 

improbidade administrativa, etc. Muitas delas propõem a transformação da corrupção 

em crime hediondo ou lesa-pátria. No gráfi co 47 é possível visualizar todas as propostas 

que foram apresentadas pelos parlamentares:

Restrição

Medidas de 
Transparência

Agravamento 
da Pena

Celeridade

Cria 
órgãoCrime 

hediondo

Regulamentação

Tipifi cação

Sanção
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 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 47 Propostas mais recorrentes (%)

O gráfi co 48 tem como base a classifi cação das ações propostas anualmente 

pela ENCCLA4, quais sejam, prevenção, detecção e punição:

Punição

Prevenção

Detecção

 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 48 Classi� cação das proposições (%) de acordo com os critérios de classi� cação 
das ações da ENCCLA

4 As ações para o ano de 2017 estão disponíveis em: <http://enccla.camara.leg.br/acoes>. Acesso em 07/12/2016
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Das proposições analisadas, 42,53% têm um caráter preventivo, ou seja, buscam 

criar soluções que antecipem situações de risco e previnam a prática da corrupção, 

com medidas como: regulamentação; criação de órgãos de fi scalização; cooperação 

institucional etc.; 34,94% propõem medidas de punição, como: tipifi cação; agravamento 

de pena; transformação da corrupção em crime hediondo; 10,80% propõem medidas 

para detectar a corrupção, a exemplo de medidas de transparência; regulamentação de 

delação; recompensa pecuniária para pessoas que denunciam esquemas de corrupção; 

proteção de testemunhas; ampliação dos legitimados ativos etc. Algumas das proposi-

ções foram classifi cadas em mais de uma categoria devido à amplitude das propostas, 

6,90% foram classifi cadas como prevenção/detecção; 3,22% como prevenção/punição; 

1,15% como prevenção/detecção/punição e 0,46% como detecção/punição.  

O gráfi co 49 mostra quais são os partidos que apresentaram as proposições 

ainda em tramitação no Congresso, em números absolutos, sem ponderar o tamanho 

das bancadas:

PHS

PROS
PTC

PTB

SD

 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 49 Partidos com mais proposições em tramitação sobre corrupção
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Embora alguns partidos aparentem ter se destacado, como o PMDB, com 14,78%, 

PT, com 14,53%, e PSB, com 13,05%, alguns fatos devem ser ponderados: primeiro, o 

tamanho das bancadas, visto que um partido numericamente maior tende a apresentar 

uma massa maior de proposições; segundo, o fato de que esse gráfi co representa ape-

nas os projetos que ainda estão em tramitação. Ainda que essas ponderações tenham 

que ser levadas em consideração, esses são, de fato, os partidos que possuem mais 

proposições em tramitação sobre o tema “Corrupção” no momento. Fazendo uma 

análise do que foi proposto na Legislatura atual (2015-2018), constatamos que a Rede 

Sustentabilidade se destacou como o partido com melhor média de apresentação de 

proposições sobre corrupção: 3,5 projetos por parlamentar.

O gráfi co 50 mostra quais partidos têm mais proposições em tramitação em 

relação ao tamanho da bancada:

PT

PTB

PP

DEM

PHS

SD

PR

PRB

PDT

PROS

PSB

PSD

PSC

 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 50 Média de proposições em tramitação/tamanho da bancada — 
Câmara dos Deputados

Para gerar o gráfi co 50, calculamos a média do número de proposições em 

tramitação voltadas para o combate à corrupção em relação ao tamanho das banca-

das. Os dados se referem apenas à Câmara dos Deputados, com a confi guração da 
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legislatura atual (2015-2018). A Rede Sustentabilidade apresentou o melhor resulta-

do, com uma média de 3,5 proposições por deputado, seguida pelo PSOL, com 1,83 

proposições por deputado, PPS, com 1,63 proposições por deputado e PV, com 1,33 

proposições por deputado. Os demais partidos possuem menos de uma proposição 

em tramitação por deputado. PTN, PTdoB, PSL, PRP, PMB e PEN não possuem propo-

sições em tramitação sobre o tema na Câmara dos Deputados. 

Sobre o estado da tramitação das proposições em análise nesta pesquisa temos:

 Fonte: FGV, 2017.

GRÁFICO 51 Estado da tramitação das proposições em análise

O gráfi co 51 demonstra que 50,5% das proposições tramitam apensadas, ou 

seja, em conjunto com outros projetos semelhantes. Sempre que um parecer é dado 

em uma das comissões, o relator precisa emitir um parecer único; porém, deve se 

pronunciar sobre todos os projetos. O relator pode criar um substitutivo ao projeto 

original elencando propostas de um ou mais projetos ou pode sugerir a aprovação de 

um dos projetos apensados e a rejeição dos demais. Nas Comissões estão 39,4%, 5,6% 

estão prontos para a pauta, já tendo obtido aprovação em uma ou mais comissões, 

3,2% estão na Casa Revisora, 0,7% estão prontos para a pauta sem terem passado por 

comissões ou tendo surgido a partir de uma comissão especial, 0,5% ainda não tiveram 

tramitação e 0,2% estão na Casa Revisora. 

5.3 Propostas com potencial para combater a corrupção

Em  uma pesquisa sobre o caso britânico, Garland (1999) considera que pro-

postas de endurecimento da legislação penal e/ou processual penal tendem a ter um 

atrativo por serem vistas como respostas fi rmes e duras capazes de solucionar proble-

mas que geram angústia à população. Segundo o autor, tais propostas criam a ilusão 
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de que “se está fazendo algo” de forma rápida e efi ciente. “De mais a mais, trata-se de 

um ato soberano que visa a suscitar um largo apoio popular a um preço relativamente 

baixo e, normalmente, com pouca oposição política genuína” (GARLAND, 1999, p. 74). 

O autor trata tais iniciativas como “populismo penal”.

Embora muitas vezes o termo “populismo penal” seja usado para crimes contra 

a vida, por exemplo, em muitos momentos o discurso midiático tende a enfatizar me-

didas de agravamento da pena ou transformação da corrupção em crime hediondo ou 

lesa-pátria como sendo soluções efetivas. 

A política penal é particularmente suscetível ao populismo, porque há 

muita preocupação pública com o crime e baixos níveis de conhecimen-

to público sobre a prática da condenação, a efi cácia da condenação e a 

equidade da condenação. Essa combinação de preocupação e falta de 

conhecimento pode levar os políticos à tentação de promover políticas 

que promovam a vantagem eleitoral sem fazer muito sobre a criminali-

dade (Roberts et al., 2003, p. 65).

Quase um quarto das proposições analisadas, 23,30%, propõe medidas como: 

agravamento da pena, transformação da corrupção em crime hediondo ou lesa-pátria, 

sanção e tipifi cação. Embora as leis brasileiras ainda necessitem de aprimoramento, 

o país já conta com um aparato legislativo que prevê penas para o crime de corrup-

ção, como: a Lei de Lavagem de dinheiro (Lei nº 12.683/12); Lei Anticorrupção (Lei nº 

12.846/13), que institui a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira; Lei de De-

fesa e Concorrência (Lei nº 12.529/11). Priorizamos, então, proposições que apresentem 

perspectivas diferenciadas que visem a combater a corrupção por outros ângulos. 

Veremos a seguir algumas vertentes que entendemos como fundamentais para 

o combate à corrupção com base na pesquisa desenvolvida, acompanhadas de exem-

plos de proposições legislativas que oferecem uma boa perspectiva para o debate. No 

entanto, é válido ressaltar que o que estamos destacando é o teor geral das proposi-

ções. Defendemos, portanto, que elas sejam debatidas e aprimoradas ou que apenas o 

teor central seja aproveitado. 

 5.3. 1 Transparência

No aparato normativo brasileiro a publicidade na Administração Pública é um 

princípio estabelecido no § 1º do art. 37 da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

efi ciência e, também, ao seguinte: § 1º — A publicidade dos atos, progra-

mas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de au-

toridades ou servidores públicos.
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O princípio da publicidade leva ao entendimento de que a população tem o 

direito de conhecer os atos praticados pela Administração Pública para exercer o con-

trole social, e ressalta que as informações devem ter “caráter educativo, informativo ou 

de orientação social”, ou seja, devem ser disponibilizados de maneira compreensível 

para o cidadão comum, não demasiadamente técnico. 

Existem também normas que preveem a prestação de contas dos gestores pú-

blicos à comunidade em geral, a exemplo do art. 70 da CF/88: 

Art. 70. A fi scalização contábil, fi nanceira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subven-

ções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, me-

diante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pú-

blica ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou 

que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

No entanto, a universalização do acesso à informação ainda tem um longo ca-

minho a ser percorrido no Brasil. É o que aponta o capítulo deste relatório referente à 

“Avaliação de Transparência”, que fez um levantamento sobre a divulgação de infor-

mações a respeito de processos licitatórios em 26 capitais através de metodologia de 

transparência ativa e verifi cação dos portais online. Muitos dos pedidos de informação 

enviados por e-mail para os gestores públicos não foram respondidos ou receberam 

respostas incompletas. Os portais online também não foram bem avaliados. 

A Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, que entrou em vigor em novembro de 

2011 com a fi nalidade de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 

5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal  representou 

um grande avanço; porém, a lei ainda não tem enforcement. Embora o agente público 

ou militar possa ser punido por improbidade administrativa, conforme o disposto nas 

Leis nºs 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992, não há, por exemplo, 

um órgão responsável por supervisionar, de forma independente e exclusiva, as ques-

tões voltadas ao acesso à informação, embora a CGU cubra esse papel de modo parcial.

Portanto, embora tenha havido uma evolução relativamente recente no aparato 

jurídico do tema, ainda há a necessidade de regulamentar o tema de forma mais efi ciente. 

Uma aresta a ser aparada, por exemplo, é o papel da Controladoria-Geral da União (CGU), 

órgão responsável pelo incremento da transparência da gestão por meio do controle in-

terno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção, que, no governo de 

Michel Temer, teve sua importância reduzida com a transferência das suas competências 

para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. A CGU havia assumido a res-

ponsabilidade de implementar a Lei de Acesso à Informação no âmbito da União.

Guillermo O’Donnell (1991) afi rma que o governo deve prestar contas dos seus 

atos com a transparência necessária para que os cidadãos possam avaliar sua gestão 

mediante procedimentos democráticos, questioná-la ou puni-la em caso de consta-
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tação de irregularidade no cumprimento das responsabilidades, como um dos prin-

cipais aspectos da accountability. No entanto, transparência não é algo que pode ser 

alcançado de maneira simples. Requer uma série de mudanças no plano institucional, 

criação de novas ferramentas e também uma mudança cultural e de atitude por parte 

dos gestores responsáveis pela divulgação e publicação de informações.

As proposições em tramitação que destacamos como exemplos de iniciativas 

que respondem ao diagnóstico feito na pesquisa — e sem que isso signifi que a exclu-

são de outras propostas — são as que tratam da necessidade de aprimoramento da 

transparência no Brasil como aquelas que propõem que a arrecadação tributária (PL nº 

2820/2003) ou as contas dos Municípios (PEC nº 165/2015) fi quem permanentemente 

à disposição da população por meio de portais de transparência.  

 5. 3. 2 Licitação 

A partir das questões levantadas no capítulo 4, “Transparência em contas pú-

blicas no âmbito local no Brasil” destacamos, como exemplos de projetos capazes de 

dialogar com as questões mais prementes entre aquelas apresentadas, proposições 

que estabelecem que a Administração Pública deverá manter, na internet, dados atua-

lizados sobre o andamento dos processos de licitação (PL nº 1530/1999) e que tratam, 

de modo geral, dos princípios da transparência e do acesso à informação nos proce-

dimentos de licitação (PL nº 4225/2015) e proposições com teor voltado para evitar o 

direcionamento de licitações, como as que propõem a redução da discricionariedade 

nos processos licitatórios (PL nº 7372/2006).

 5.3. 3 Empresas estatais 

O Brasil ganhou destaque na mídia internacional em razão de inúmeros escân-

dalos de corrupção de larga escala que envolveram empresas estatais, a exemplo dos 

chamados “Mensalão”, “Privataria Tucana” e “Operação Lava-Jato”. Grandes desvios 

foram postos em prática com o auxílio de esquemas de evasão de divisas. Tais ocor-

rências são possíveis devido às falhas de transparência, como o fato de os dispên-

dios de grande parte das estatais não serem lançados sistematicamente no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF), existindo apenas 

a publicação de balancetes anuais. No Brasil, fazer o acompanhamento contábil de 

empresas estatais é extremamente desafi ador. 

Falta especifi cidade e confi abilidade em dados divulgados pelas empresas, além 

de falta de clareza na divulgação dos dispêndios. Muitos dados fornecidos não permi-

tem a comparação com anos anteriores e não apresentam todo o conteúdo necessário 

para viabilizar a compreensão do leitor comum, difi cultando a participação da socie-

dade civil no monitoramento das estatais.            

Entre as proposições em tramitação, destacamos como exemplos que atendem 

às lacunas identifi cadas na pesquisa, proposições voltadas para a determinação da 

obrigatoriedade do registro, junto ao (SIAFI), dos dados sobre movimentação fi nan-

ceira e execução orçamentária das empresas estatais (PL nº 1731/2007), assim como 

outras proposições voltadas para a promoção da transparência em empresas estatais.
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 5.3. 4 Atenuação da morosidade da justiça 

A justiça brasileira é cara5, como demonstram dados recentes divulgados pelo 

Conselho Nacional de Justiça que mostram que em 2014 as despesas do Poder Ju-

diciário foram equivalentes a 1,2% do Produto Interno Bruto Nacional, equivalendo 

anualmente a $110 por habitante, e lenta. Dados do Relatório Justiça em Números6 

referentes ao ano de 2015 apontam que existem 99,7 milhões de processos trami-

tando no Judiciário brasileiro, com 92% ainda tramitando em primeira instância. O 

relatório demonstrou também que a capacidade da primeira instância é de 27% da 

demanda, incluindo casos novos + acervo. As causas dessa lentidão estão relacio-

nadas a diversos fatores, como: recursos protelatórios, escassez de funcionários e 

elevada demanda de processos. 

Para combater a morosidade da justiça, destacamos, como exemplos, proposi-

ções sobre prioridade aos processos referentes à Lei de Improbidade Administrativa 

(PL nº 379/1999) e proposições que tratam do impedimento de recursos protelatórios 

(PL nº 2807/2015). A 4º das 10 medidas contra a corrupção também trata da efi ciência 

dos recursos no processo penal7. 

 5.3. 5 Whistleblowing 

A palavra whistle pode ser traduzida como “assobio” ou “apito”, whistlebloing 

trata-se, portanto, de agentes que dão notícias sobre possíveis infrações. O termo 

surgiu nos EUA durante a década de 1960 e é entendido, na literatura internacional, 

como uma ferramenta efetiva para o combate à corrupção. Há dezenas de organiza-

ções profi ssionais que oferecem aos whistleblowers auxílio fi nanceiro, social, psico-

lógico e legal.

No UK Anti-Corruption Plan enfatiza-se que “[t]emos que oferecer suporte 

àqueles que ajudam a identifi car e desestruturar a corrupção. O Governo está empe-

nhado em assegurar que haja um quadro legislativo forte para incentivar os trabalha-

dores a falar sobre incidentes de suborno e corrupção sem medo de represálias” (p. 5). 

Whistleblowing é citado nas ações 8 e 9 do plano8. 

Destacadas, como exemplos que poderiam solucionar essa lacuna, as proposi-

ções que tratam da regulação da colaboração de pessoas físicas que, não sendo res-

ponsáveis pela infração da ordem econômica, forneçam informações e documentos 

que comprovem a infração (PLS nº 57/2016; PLS nº 97/2016).

5 Justiça em números 2015: ano-base 2014/Conselho Nacional de Justiça — Brasília: CNJ, 2015.Disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/relatorio-justica-numeros-2015-final-web.pdf>. Acesso em 18/12/2016

6 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.
pdf>. Acesso em: 07/12/2016

7 Disponível em: <http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas>. Acesso em 05/01/2017 

8 Action 8: Home Office and BIS to consider what more can be done to incentivise and support whistleblowers 
in cases of bribery and corruption. Action 9: BIS to evaluate the implementation of whistleblowing provisions 
introduced through the Enterprise and Regulatory. 
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 5.3.6 Delação premiada

A delação premiada é uma espécie de contrato entre justiça e réu. O réu oferece 

informações substantivas que podem ajudar a elucidar o crime em troca de atenuação 

da pena. Ao contrário do whistleblowing, na delação premiada o informante tem en-

volvimento com o crime.  

Tal instrumento já existe no sistema normativo brasileiro desde 1999. O juiz 

pode reduzir a pena do delator entre ⅓ e ⅔ se as informações provarem-se fundamen-

tais para a elucidação do crime. 

Artigo 159 (Código Penal Brasileiro):

 “Sequestrar pessoa com o fi m de obter, para si ou para outrem, qual-

quer vantagem, como condição ou preço do resgate: Pena: reclusão de 

oito a quinze anos.

§ 4° — Se crime é cometido em concurso, o concorrente que o denun-

ciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua 

pena reduzida de um a dois terços.” 

Artigo 13 (artigo nº 9.807/99):

“Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão 

judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo 

primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação 

e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

  I —   a identifi cação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa;

 II —   a localização da vítima com a sua integridade física preservada;

III —  a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Parágrafo único: a concessão do perdão judicial levará em conta a per-

sonalidade do benefi ciário e a natureza, circunstâncias, gravidade e re-

percussão social do fato criminoso.”

Artigo 14 (artigo nº 9.807/99):

“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investi-

gação policial e o processo criminal na identifi cação dos demais coau-

tores ou partícipes do crime, no caso de condenação, terá sua pena 

reduzida de um a dois terços.”

Embora esteja prevista nas Leis nº 7.492/86, nº 8.137/90 (art. 16), nº 9.034/95 

(art. 6º), nº 9.613/98, nº 9.807/98 (arts. 13 e 14), nº 11.343/06 (art. 41) e Código Penal 

(CP, art.159), a delação premiada ainda precisa de uma regulação mais clara, visto que 

os contornos e procedimentos ainda são obscuros, a exemplo das formas de negocia-

ção, seus participantes e limites. Destacamos, portanto, a necessidade de discussão de 

proposições que tratam dessa regulação (PL nº 2755/2015).
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5.4  Considerações fi nais

No decorrer do capítulo mostramos que algumas proposições que poderiam gerar 

impacto positivo no combate à corrupção estão em tramitação desde a década de 1990. 

Uma das explicações para essa demora se deve à lentidão no processo de tramitação, 

detalhado no item 2. No entanto, essa lentidão pode ser contornada por acordos partidá-

rios ou pela pressão exercida pela população e pela mídia. Alguns projetos que ganharam 

notoriedade no debate público, como foi o caso das “10 medidas contra a corrupção”, 

tramitam de modo célere, ainda que possam ser completamente alteradas pelos parla-

mentares, que possuem liberdade para sugerir emendas e alterações.

O mapeamento das proposições sobre corrupção no Congresso buscou tra-

çar um perfi l sobre como o combate à corrupção tem sido pensado no Poder Le-

gislativo, ou seja: o que está sendo priorizado, quais são os temas e as propostas 

mais recorrentes, qual é a qualidade do que está sendo proposto, qual é o objetivo 

das medidas etc. 

Verifi camos que as proposições analisadas mais recorrentes tratam de: Licita-

ção, 17,9%, seguida por Financiamento eleitoral, 11,2% e Corrupção Ativa e Passiva, 

8,3%. A alta complexidade e o dispêndio de recursos que envolvem a licitação podem 

estar no cerne dessa grande frequência de proposições relacionadas ao tema. Além 

disso, o capítulo deste relatório sobre Análise de Transparência em Processos Licitató-

rios mostra que ainda existe um longo caminho a seguir em relação à licitação. Existem 

várias lacunas, sobretudo ligadas à falta de transparência nos processos, que favore-

cem esquemas de corrupção. Nesse sentido, é positivo observar que esse é o tema de 

um grande montante de proposições no Congresso. 

Associando as proposições sobre licitação ao que foi proposto, temos os 

seguintes números: 26,56% propõem restrição aos participantes de licitações; 

20,31% propõem diversos tipos de regulamentação; 15,63% propõem a obriga-

toriedade de processo licitatório em alguns casos; 14,06% propõem medidas de 

transparência; 7,81% propõem agravamento da pena em casos de fraude no pro-

cesso de licitação; 6,25% propõem o pregão eletrônico em determinados casos; 

e o restante propõem o regime diferenciado de contratações, criação de órgão 

fiscalizador, tipificação ou celeridade. 

Sobre as propostas mais recorrentes, se destacaram: regulamentação, com 19%; 

medidas de transparência, com 12,2%; agravamento de pena, com 8,7%; e tipifi cação, 

com 8%. Também classifi camos as proposições através das categorias da ENCCLA e 

constatamos que 42,53% das proposições têm caráter preventivo, 34,94% têm caráter 

punitivo e 10,80% pretendem criar instrumentos para detectar a corrupção.

Após esse mapeamento foi elaborado um estudo detalhado sobre as proposi-

ções e foram destacados tipos de iniciativas atualmente em tramitação cujas propos-

tas caminham na direção apontada pelo diagnóstico produzido por este relatório: de-

lação premiada; whistleblowing; foro privilegiado; atenuação da morosidade da justiça; 

empresas estatais; licitação; e transparência. 
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O problema da corrupção no Brasil é grave e fi gura entre as principais causas 

de preocupação social1. A posição do país nos rankings referentes à percepção da cor-

rupção não melhorou nos últimos anos, embora existam indícios de que o combate à 

corrupção tenha aumentado de maneira signifi cativa: eventos recentes apontam para 

o desmascaramento de enormes esquemas de corrupção que envolvem múltiplos ór-

gãos públicos, empresas estatais, políticos em todos os níveis do governo e agentes 

privados de alto escalão. No entanto, a impressão de que o julgamento do Mensalão 

representaria um turning point se desfez.

É inegável que foram feitos avanços recentes, robustecendo a estrutura legisla-

tiva de combate à corrupção no Brasil. Desde 2010, foram aprovadas a Lei de Acesso à 

Informação, que consagrou e deu instrumentos formais para a efetivação do princípio 

da transparência pública, a Lei de Organizações Criminosas, que forneceu os meca-

nismos de investigação responsáveis pela revelação dos esquemas de corrupção que 

operavam às sombras do poder público e a própria Lei Anticorrupção, que, fi nalmente, 

reconheceu a responsabilidade de pessoas jurídicas por atos de corrupção e possibili-

tou a sua punição. O resultado dessas alterações legislativas, somadas a ajustes institu-

cionais, como a multiplicação das forças-tarefas e o aprimoramento do funcionamento 

da Controladoria-Geral da União, geraram um acréscimo relevante de detecção e pu-

nição de corrupção. Inquéritos se multiplicaram, processos administrativos se dissemi-

naram e processos judiciais sobre corrupção e improbidade administrativa chegaram 

aos tribunais em números antes inimagináveis.

Ainda assim, o problema permanece. Quando o assunto é esquemas de corrup-

ção, o que já se percebeu é que quanto mais se descobre, mais se há a descobrir. O foco 

quase que exclusivo no nível federal encobre, ainda, a realidade dos níveis estadual e 

municipal, onde os mecanismos de controle são ainda mais frágeis. A principal lição 

que as experiências recentes forneceram é que o ponto nodal da corrupção, no Brasil, 

são os processos de contratação pública. E já parecem reconhecer isso os parlamen-

tares, cujas proposições sobre o tema são a maioria entre as que tratam da corrupção.

Se são as licitações o principal foco de corrupção no país, necessário se faz ve-

rifi car o grau de transparência desses processos. Afi nal, a transparência é o instrumen-

to capaz de revelar e dissuadir corruptores, mediante a possibilidade de um controle 

disseminado (social) e concentrado (interno e externo) dos atos que compõem aquele 

processo. Por esses motivos, decidiu-se realizar avaliações sobre a transparência no 

tema mais polêmico nos níveis menos explorados: licitação em municípios e tribunais 

de contas que os fi scalizam.

1 Pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias apontou que a corrupção é a maior preocupação de 65% dos 
brasileiros, superando outros problemas, como violência e drogas. Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.com.
br/noticias/corrupcao-ja-e-a-maior-preocupacao-de-65-dos-brasileiros-diz-pesquisa/>. Acesso em 6 mar. 2017. 
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Os resultados apontaram para uma implementação insufi ciente, assimétrica e, 

principalmente, inadequada da Lei de Acesso à Informação em prefeituras e tribunais 

de contas, revelando um grau diferente de combate à corrupção em estados e mu-

nicípios. Uma das consequências da falta de transparência em processos licitatórios 

é a incapacidade de atuação daqueles mecanismos de controle, dos quais depende 

o combate à corrupção. Se, aos poucos, descobriu-se o tamanho e o alcance dos es-

quemas de corrupção no governo federal, a atuação destes no nível estadual e federal 

permanece, em larga medida, desconhecida.

Apesar das alterações legislativas recentes, fi ca claro que há espaço para me-

lhorias nos mecanismos institucionais necessários para garantir a sua efetiva imple-

mentação. E isso é diferente de afi rmar que faltam instituições encarregadas de com-

bate à corrupção no Brasil. Ministério Público, Polícia Federal, Controladoria-Geral da 

União, tribunais de contas são só alguns dos órgãos com essa competência. Da mesma 

forma que se multiplicaram legislações com efeitos sobre a corrupção, também se 

tornou, cada vez mais, uma empreitada verdadeiramente multi-institucional. Os es-

forços de cooperação entre as instituições relevantes se tornam, assim, cada vez mais 

fundamentais. Dependem delas a coordenação das ações, que se evite repetições e 

desperdícios e que se empreenda a necessária abordagem multissetorial e multifocal, 

alcançando todos os níveis da Federação, em ações priorizadas. Não basta que apenas 

aqueles órgão com maior destaque na mídia, como o MPF, atuem no combate à cor-

rupção — é necessária uma whole of government approach.

Nesse sentido, tem destaque o papel da Estratégia Nacional de Combate à Corrup-

ção e à Lavagem de Dinheiro. A ENCCLA representou iniciativa inédita de coordenação 

entre órgãos públicos. Nesse papel de coordenação, foi responsável por múltiplas inicia-

tivas, inclusive algumas das já mencionadas e continua até hoje servindo de fórum para 

o encontro desses atores e planejamento de ações relevantes. Entretanto, o passar dos 

tempos gerou problemas. A ENCCLA cresceu e se tornou um fórum grande e numeroso. A 

restrição de seu funcionamento inicial não foi resolvida e limitações fi nanceiras continuam 

impedindo que ações mais ambiciosas se concretizem. De outro lado, a precária participa-

ção da sociedade civil ameaça a efetiva conclusão das ações planejadas e impede que ela 

se torne uma iniciativa conhecida, reconhecida e cobrada por parte do público em geral.

É exatamente nessa seara que as lições recentes do Reino Unido são especialmente 

relevantes para o Brasil. A partir de um longo processo de institucionalização, consoli-

dou-se um efi caz sistema de coordenação entre as diversas instituições responsáveis, de 

alguma forma, pelo combate à corrupção. Esse sistema se consubstancia em vários ele-

mentos de governança, entre os quais o UK Anti-Corruption Plan, em relação ao qual de-

sempenham importantes funções o Anti-Corruption Champion e a Joint Anti-Corruption 

Unit, atores independentes, capazes de fornecer um ponto focal para o controle da imple-

mentação do plano e o apoio fi nanceiro e material necessário para que ele se concretize.

O plano é o instrumento por meio do qual se planejam todas as ações que se-

rão desenvolvidas pelos órgãos encarregados de combater a corrupção. É um ver-

dadeiro eixo de acompanhamento do desenvolvimento da política. Divulgado publi-

camente, oferece à sociedade uma forma de se cobrar o seu efetivo cumprimento. 
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Equilibrando-se em quatro eixos — preparar, perseguir, prevenir e proteger –, garante 

uma abordagem ampla e efetiva no combate a todos os aspectos da corrupção. Dota-

do de mecanismo de acompanhamento, possibilita que se avaliem quais ações foram 

concretizadas e quais se encontram atrasadas, responsabilizando diretamente aqueles 

encarregados pela sua implementação. A ampla participação da sociedade civil na ela-

boração do plano e no seu acompanhamento sinalizam a importância de canais mais 

efi cientes do que aqueles presentes no Brasil. 

Com relação aos instrumentos e legislações do Reino Unido, não se pretende suge-

rir a cópia acriteriosa para o ordenamento brasileiro. Existem, entretanto, dois instrumen-

tos de grande importância cujos estudos merecem ser conduzidos para verifi car possível 

adoção no framework brasileiro de combate à corrupção: regulação da atividade de lobby 

e regulamentação de whistleblowing. Respectivamente, essas duas regulações são res-

ponsáveis por dar publicidade e moralidade à relação entre políticos e defensores de inte-

resses particulares e por fornecer um sistema adequado para denúncia de irregularidades. 

São temas, inclusive, que já receberam alguma atenção no Congresso Nacional, indicando 

o reconhecimento da importância deles. No mais, a experiência e as avaliações interna-

cionais apontam pontos que podem ser aprimorados e merecem mais estudos, como a 

corrupção no âmbito privado e mecanismos para a recuperação de bens de origem ilícita.

Assim, as recomendações deste plano serão agrupadas em quatro grupos: (i) 

referente ao aprimoramento dos mecanismos de coordenação para o combate à cor-

rupção; (ii) referente às melhorias consideradas necessárias frente às avaliações de 

transparência; (iii) referente a algumas lacunas no ordenamento, cujo preenchimento 

se deve ponderar para que o país tenha um framework completo de enfrentamento à 

corrupção; e (iv) recomendações pontuais.

RECOMENDAÇÕES

(i) Aprimoramento da coordenação e da sistematização

Com base no benchmarking inglês, existem alguns pontos de institucionalização 

que poderiam contribuir para tornar a ENCCLA ainda mais efetiva, entre os quais:

(i) o aprimoramento institucional da rede, com alocação de funcionários e or-

çamento próprio, de forma a tornar o órgão permanente e específi co para a função;

(ii) indicação de autoridade para ocupar o cargo de responsável pela coorde-

nação dos esforços contra a corrupção, seguindo uma lógica “whole of government”, 

ou seja, maior integração e cooperação entre os órgãos. A função incluiria a liderança 
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da ENCCLA, sendo responsável por garantir o seu funcionamento, demandar os ór-

gãos envolvidos o cumprimento e avanço das ações planejadas e por apresentar os 

resultados anuais ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, além de gerenciar os 

esforços de uma maneira integrada nos órgãos de governo;

(iii) Sofi sticação do documento de metas em relatórios semestrais, que devem 

ser publicados, indicando os avanços alcançados e obstáculos enfrentados, de forma 

a viabilizar o acompanhamento e o controle social por parte de organizações não go-

vernamentais, nos moldes do que a Transparência Internacional e Corruption Watch 

fazem no sistema britânico; em particular, a integração com a sociedade civil, por meio 

de ONGs e centros de pesquisa relevantes, deve ser garantida em todos os momentos 

— desde a decisão sobre quais ações a serem adotadas até a fi scalização sobre a sua 

implementação ou justifi cativa.

(ii) Complementação da estrutura legislativa de combate à corrupção

Embora, como visto, o Brasil já possua uma estrutura legislativa bastante so-

fi sticada de combate à corrupção, é possível, a partir da experiência internacional, 

vislumbrar que existe espaço para complementação, o que depende de estudos mais 

aprofundados a serem desenvolvidos para os seguintes temas: (i) sistemas de pro-

teção ao denunciante cidadão (Whistleblower), nos âmbitos públicos e privados; (ii) 

regulamentação (e/ou registro) da Atividade de lobby; e (iii) responsabilização da 

corrupção no setor privado. 

(iii) Efetivar o direito de acesso à informação em processos licitatórios

Pelo que se viu deste relatório, há necessidade de desenvolvimento de ações que 

visem tornar disponíveis e acessíveis informações sobre contratos públicos em licitações 

ocorridas em estados e municípios. Nesse sentido, para que seja possível construir uma 

cultura de controle social sobre gastos e decisões de compra por órgãos públicos, é 

importante que desenvolvedores dos portais de transparência respeitem os padrões de 

abertura de dados e que se atentem para todos os itens necessários ao provimento de 

transparência efetiva em licitações, conforme a tabela elaborada para este estudo:

TABELA 15 Informações essenciais e desejáveis para divulgação em licitações

Desejáveis (10 itens) Essenciais (11 itens)

Meio da publicação Acesso ao edital*

Data de abertura do processo Código

Participantes Modalidade

Vencedor Objeto*

Funcionário responsável Órgão requerente

Valor de aditivos Data de publicação*
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Desejáveis (10 itens) Essenciais (11 itens)

Acesso a aditivos Situação

Acesso à ata de reunião da CPL Nome do contratado*

Acesso ao parecer jurídico sobre o edital CNPJ do contratado

Informações sobre recursos Valor contratado*

Acesso ao contrato*

*Disponibilização estipulada em Lei.

A ação proativa por partes dos órgãos públicos para disponibilizar informações 

é essencial. Dessa forma, é necessário o desenvolvimento de esquemas de publicação 

pelos órgãos públicos locais, à semelhança do que acontece no Reino Unido e inspira-

do nos princípios que guiam o Código de Transparência Local Britânico. Nesse sentido, 

é importante que existam unidades especializadas e organismos de monitoramento 

especializados em transparência dentro de órgãos públicos, sem os quais as tentativas 

de criar planejamentos de longo prazo para a política de acesso à informação e a pro-

moção de boas práticas fi cam debilitadas. 

Por último, no que se refere à prevenção por meio de transparência, representa-

ria importante avanço a adoção de papel de maior controle por parte dos Ministérios 

Públicos para garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos órgãos 

municipais e órgãos de controle, incluindo os tribunais de conta.

(iv) Criação de uma agenda de combate à corrupção

Como apontado no capítulo 5, existem mais de 400 proposições que tratam 

do tema combate à corrupção tramitando na Câmara e Senado. Deve-se criar uma 

agenda estruturada de debates parlamentares, por áreas temáticas, com o intuito 

de envolver a sociedade e instituições de prevenção, detecção e punição da corrup-

ção para que se alcancem propostas com maior potencial de impacto na redução 

da corrupção. A discussão fragmentada e episódica de certas medidas no âmbito 

do legislativo atua em desfavor da difícil — mas possível — tarefa de construção de 

agendas com sufi ciente grau de consenso para que avancem de modo integrado e 

complementar, tal como a experiência de articulação multi-institucional denominada 

“Pacto Republicano”, construída em três diferentes ocasiões e tendo produzido um 

legado de avanço institucional2. 

2  Nos anos de 2004, 2009 e 2001, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional 
firmaram entendimentos entre as instituições para aprimorar a legislação do país no que se convencionou como 
Pacto Republicano. Detalhes disponíveis em “Pacto Republicano: parceria entre os Três Poderes a serviço da 
democracia” <http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfDestaque_pt_
br&idConteudo=173547>, acesso em 16/03/2017.
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Grandes casos de corrupção se confundem 
com a própria história política do Brasil. 
Desde os últimos anos, porém, o país se vê 
diante de múltiplas investigações de pro-
porções jamais conhecidas, a maior parte 
delas sob a icônica Operação Lava Jato. De 
um lado, significam que, enfim, esquemas 
que causam graves prejuízos ao erário e à 
população brasileira estão sendo desman-
telados. De outro, disseminam a impressão 
de que a corrupção está impregnada de tal 
forma nas estruturas do Estado brasileiro 
que pouco se pode fazer para derrotá-la. É 
por isso que, apesar de a corrupção ter se 
tornado a principal preocupação dos bra-
sileiros, ações sistemáticas e efetivas para 
combatê-las ainda são escassas.

O enfrentamento da corrupção, por ve-
zes, provoca consequências econômicas 
e deslegitimação da política. Entretanto, 
grandes reformas podem suceder colapsos 
institucionais e proporcionar janelas de 
avanço legislativo. Assim, o objetivo desta 
pesquisa foi oferecer um diagnóstico de 
parte da estrutura brasileira de combate à 
corrupção, de modo a permitir o desenvol-
vimento e fortalecimento dos já existentes 
ou novos mecanismos de prevenção, de-
tecção e punição.

Esse esforço interdisciplinar de pesquisa 
combinou a análise da experiência de com-
bate à corrupção no Reino Unido ao longo 
dos últimos dez anos, a avaliação da evolu-
ção legislativa e institucional do Brasil na luta 
contra a corrupção, o estudo sobre os instru-
mentos judiciais e respectivas respostas do 
STF e STJ sobre a investigação e punição de 
crimes contra a Administração Pública e de 
improbidade administrativa, a avaliação so-
bre transparência em processos licitatórios 
em prefeituras e tribunais de contas e, por 
fim, a análise sobre as atuais proposituras do 
Congresso Nacional em resposta à expectati-
va popular de combate à corrupção.

A Fundação Getulio Vargas busca somar a 
pesquisa “Diagnóstico Institucional: Primeiros 
Passos para um Plano Nacional Anticorrup-
ção” ao seu histórico de compromisso com o 
desenvolvimento nacional e, neste momento 
particular, com o combate direto ou indireto 
da corrupção.

A realização dessa pesquisa se deve ao 
patrocínio do Reino Unido, materializado 
tanto pelo financiamento oriundo do Pros-
perity Fund, quanto pelo apoio da Embai-
xada do Reino Unido no Brasil, e à parceria 
firmada com o Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública.
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O enfrentamento permanente da corrupção no Brasil depende do 
encontro de interesses e competências institucionais. As condições 
para que os inúmeros órgãos que formam o sistema de integridade nacional 
conjuguem esforços não são simples de se atingir. Este é o propósito do estudo 
desenvolvido pela FGV Direito Rio e patrocinado pelo Prosperity Fund, do Reino Unido: 
apresentar o diagnóstico institucional de parte da estrutura brasileira de combate à corrup-
ção e com isso contribuir com os fundamentos do esperado Plano Nacional Anticorrupção.

Esse esforço interdisciplinar de pesquisa combinou 1) a análise da experiência de combate 
à corrupção no Reino Unido ao longo dos últimos dez anos, 2) a avaliação da evolução 
legislativa e institucional do Brasil na luta contra a corrupção, 3) o estudo sobre os instru-

mentos judiciais e respectivas respostas do STF e STJ sobre a investigação e punição 
de crimes contra a Administração Pública e de improbidade administrativa, 4) a 

avaliação sobre transparência em processos licitatórios em prefeituras e tri-
bunais de contas e, por fim, 5) a análise sobre as atuais proposituras 

do Congresso Nacional em resposta à expectativa popular de 
combate à corrupção.”




