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Introdução – Uma pesquisa aplicada sobre whistleblowing no Brasil 
 

 

Em 2015, fiscal de rendas do Estado de São Paulo relatou ao Ministério Público a Máfia 

do ICMS. Trata-se de um esquema de corrupção maduro estruturado desde 2003 na 

Secretaria da Fazenda Paulista envolvendo ao menos 12 agentes fiscais. A soma dos 

desvios é multimilionária – em apenas uma empresa, o suborno chegou ao valor 

aproximado de R$ 17 milhões entre 2006 e 2013. Em síntese, fiscais reduziam 

significativamente o valor da multa pela inadimplência de pagamento do tributo – 

desproporcionalmente fixada – em troca de propina. 

 

Apenas através do relato do fiscal reportante pôde ser deflagrada a Operação Zinabre, 

que culminou na acusação pelo Ministério Público dos suspeitos e já levou ao sequestro 

de mais de 90 imóveis e bloqueio de contas. Porém, não são apenas os fiscais da Máfia 

do ICMS que respondem a processo: também o próprio reportante responde a processo 

administrativo disciplinar instaurado pela Secretaria da Fazenda1. Acusa-se quebra de 

sigilo fiscal, pois teria repassado informações sigilosas a terceiros, já que as provas 

apresentadas foram obtidas no sistema interno do órgão. Infrações como as alegadas são 

punidas com demissão. 

 

O reportante impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, que foi denegado 

na primeira instância. A sentença confirmou a legalidade da Portaria de instauração do 

processo disciplinar contra o reportante. O TJ-SP reviu, em abril de 2019, integralmente 

a decisão recorrida, determinando o trancamento do processo por ausência de justa causa 

e de motivos determinantes para sua instauração2. Segundo o Desembargador Relator 

RUBENS RIHL, que foi acompanhado por unanimidade pela 1º Câmara de Direito Público,  

 

Não seria razoável, nessa medida, reputar como ímproba a atitude de 

um servidor público que, constatando a prática de atos ilícitos, buscou 

os meios que estavam ao seu alcance para garantir que os infratores 

fossem responsabilizados. Pelo contrário, a atuação do Sr. Henrique 

demonstrou seu zelo pela coisa pública e inquestionável probidade em 

sua atuação profissional. 

 

*  *  *  *  * 

 

O caso da Máfia do ICMS coloca em perspectiva uma dinâmica de enfrentamento da 

corrupção: relato de ilícito por terceiro não envolvido. As motivações para relatar atos 

podem ser as mais variadas, como a defesa de direitos humanos, proteção do meio 

ambiente, tutela da concorrência, garantia da integridade física e da saúde das pessoas, 

                                                 
1  Cf. PAD n.º 24329-757318/2016. 
2  Cf. Apelação n.º 1033259-14.2017.8.26.0053. 
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por exemplo. Não se pode desconsiderar razões “menos nobres” para o relato, como 

revanchismo, intrigas, rixas e brigas (familiares, entre vizinhos etc.). 

 

Qualquer que seja a motivação, o terceiro se encontra em uma posição privilegiada na 

cena dos fatos o que lhe permite conhecer o caso em detalhes. Assim, consegue apresentar 

informações, provas e diretrizes de investigação que dificilmente – ou a muito custo e 

tempo – as autoridades públicas poderiam alcançar. Com base nelas, importantes decisões 

serão tomadas, como a aplicação de punições, mudança de norma regulatória e a tomada 

de medidas preventivas ou mitigadoras de risco. 

 

O caso Máfia do ICMS apresenta mais um fatídico componente: o reportante foi 

retaliado. Instauração de processos administrativos disciplinares, transferências ou 

remoções imotivadas e perda de oportunidades de progressão na carreira são exemplos 

de práticas de retaliação comuns na esfera pública. Para evitar esse cenário e estimular o 

relato, diversos países construíram seus programas de reportantes3, internacionalmente 

conhecidos como whistleblowing. 

 

Diversos são os instrumentos de combate à corrupção, mas o whistleblowing tem 

despontado no panorama internacional por ser um instrumento eficaz para trazer à tona 

informações de utilidade pública, sendo largamente utilizados no enfrentamento da 

corrupção. De um modo geral, esses programas oferecem incentivos (prêmios e vantagens 

competitivas na licitação, por exemplo) e direitos contra retaliação (indenizações front-

pay e pay-back, reintegração no cargo etc.) para que denúncias sérias e efetivas sejam 

oferecidas por testemunhas oculares de irregularidades. Esses reportantes, que anseiam 

por “fazer a coisa certa”, têm conseguido apresentar um conjunto de provas e 

informações privilegiadas, contribuindo efetivamente para desmantelar esquemas de 

corrupção. 

 

Tradicionalmente o enfrentamento da corrupção no Brasil se desenvolve pelo 

fortalecimento do sistema repressivo penal e administrativo. A partir da década de 1990, 

houve crescente tipificação de condutas, recrudescimento das penas e fortalecimento das 

instituições de controle, inclusive com a ampliação de suas competências apuratórias. A 

principal estratégia se relaciona ao efeito simbólico da repressão (deterrence effect): 

quanto mais casos de corrupção forem detectados, eficazmente investigados e 

pesadamente sancionados, maior a prevenção de novas condutas ilícitas, já que as pessoas 

ajustariam o seu comportamento para evitar o peso da responsabilização administrativa e 

penal (compliance). 

                                                 
3  A adoção de programas de reportantes (“whistleblowing”) é uma das recomendações da OCDE 

para promover a integridade e o enfrentamento da corrupção no setor público desde 1998 (OECD Public 

Service Recommendations). Não apenas a OCDE, mas também a Transparência Internacional e o Banco 

Mundial trabalharam significativamente para a construção de programas de reportantes nos países. Para um 

panorama do desenvolvimento dos programas de reportantes públicos contra a corrupção entre os países da 

OCDE, cf. Committing to Effective Whistleblower Protection, 2016. 
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Mais recentemente, o Brasil se abriu à colaboração do acusado para tornar as 

investigações mais efetivas. Seu envolvimento direto com o ilícito permite que apresente 

informações, provas e esclarecimentos que podem ser determinantes à responsabilização. 

A Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e a Lei sobre o processo sancionador no Banco 

Central e na CVM (Lei n.º 13.506/2017) caminham no sentido de viabilizar a colaboração 

para um enforcement público mais efetivo com a celebração de acordos de leniência ou 

acordos de supervisão, por exemplo. 

 

Apesar de o Brasil ter assumido compromissos internacionais para proteção de 

reportantes e desde o início da década de 1990 existirem projetos de lei nesse sentido, as 

experiências com programas de reportantes ainda são limitadas e incipientes. 

Tardiamente regras mais abrangentes para proteção de reportantes foram definidas, com 

a aprovação da Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019) em dezembro de 2019. 

Historicamente, o Brasil padece de uma contradição na colaboração com as autoridades 

públicas para enfrentamento da corrupção: acusados confessos têm mais garantias que 

reportantes, os quais não têm envolvimento direto com o ilícito. Aqueles que não 

participam da infração, mas tomam conhecimento em função de suas atividades 

profissionais não dispõem de um sistema de garantias estruturado, capaz de neutralizar 

retaliações, como demissões, perda de benefícios e negativa de progressão na carreira. 

 

Se a corrupção é um dos principais impasses ao desenvolvimento econômico e social no 

País4, a ausência de estruturação de programas de reportantes compromete 

significativamente o enfrentamento da corrupção interna. Isso sem contar as pessoas que 

relatam mesmo sem um sistema de proteção mais efetivo, arcando com sérias 

consequências e, não raro, com a própria vida. Este talvez seja o efeito mais perverso da 

tardia disciplina do whistleblowing no Brasil. 

 

Fato é que o whistleblowing começa a ser concretamente introduzido no Brasil. Porém, a 

edição de normativas para construção de programas de reportantes sem análise suficiente 

do contexto no qual serão operacionalizados pode ser tão ou mais pernicioso que sua 

ausência. O whistleblowing passa a ser inserido em um complexíssimo cipoal de leis e 

regulamentos de enfrentamento da corrupção, marcado por antinomias, competição 

institucional e casuísmos. É igualmente importante que os programas de reportantes 

sejam construídos para a realidade brasileira, considerando não apenas as normas 

internas, mas nossas peculiaridades de problemas, desenhos institucionais e reais 

incentivos ao relato. Melhor ainda se evidências colhidas de pesquisas empíricas 

informem a construção desses programas. 

 

                                                 
4  Cf. TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, Índice de Percepção da Corrupção 2019, 2020, p. 11. 
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A presente pesquisa busca avaliar a juridicidade e apresentar elementos que conferem 

eficácia aos programas de reportantes na esfera pública brasileira. De modo mais 

específico, a pesquisa visa a ajudar na construção de programas públicos de reportantes 

contra a corrupção. 

 

A pesquisa tem por objeto os programas de reportantes construídos no âmbito do Poder 

Público para enfrentamento da corrupção. O whistleblowing se notabilizou no Brasil 

como um instrumento de compliance na esfera privada, mas essa é apenas uma lente de 

análise do instituto. Na agenda internacional de enforcement público, programas de 

reportantes têm sido estruturados dentro da Administração Pública não apenas para 

detecção de irregularidades ou ilegalidades praticadas por seus agentes públicos, mas 

também para exercício de competências regulatórias, como a interdição de 

estabelecimento que coloque em risco a vida de pessoas. A pesquisa foca, portanto, no 

desenho de programas de reportantes que se estruturem em órgãos e entes administrativos 

para exercício de competências administrativas. Exclui-se, portanto, o Direito Penal, que 

será contingencialmente referenciado para melhor elucidação dos programas públicos de 

reportantes. Dado ser impraticável uma pesquisa de abrangência nacional, optou-se por 

limitar a análise ao âmbito federal. 

 

Em termos de instrumentalidade, o tipo de programa de reportantes a ser estudado se 

insere na agenda do enfrentamento da corrupção. São os programas públicos de 

reportantes contra a corrupção. Apesar deste enfoque, também foram analisados 

contingencialmente os programas que se destinam a proteger a vida e a saúde da 

população. 

 

Um dos pontos mais relevantes – e igualmente desafiadores – é a delimitação do conceito 

de corrupção adotado nesta pesquisa. Tradicionalmente o conceito de corrupção se refere 

ao abuso do poder investido (entrusted power), ou seja, das atribuições que uma 

determinada entidade tem por função satisfazer5. No âmbito público, a corrupção se 

apresentaria como abuso das competências legais, a exemplo de fraudes em licitação, 

prática do nepotismo e a concessão irregular de licenças. 

 

Compreender a corrupção como fenômeno é mais condizente com a cultura brasileira, 

que costuma enquadrar a corrupção em esquemas ou práticas. Trata-se, portanto, de uma 

referência a crimes e infrações que compartilham semelhantes características. 

Eventualmente, a corrupção será reconhecida em uma única ação isolada. É o exemplo 

do pagamento de propina para obtenção de uma autorização junto à Prefeitura. Por vezes, 

porém, a corrupção irá designar uma complexa engenharia para obtenção de vantagens à 

margem da lei, envolvendo instituições e oportunidades de negócios de altíssima 

rentabilidade. Seria um trabalho inócuo procurar pela tipicidade da corrupção – o passado 

                                                 
5  Cf. SUSAN ROSE-ACKERMAN e BONNIE J. PALIFKA, Corruption and Government. Causes, 

consequences, and reform, 2016, p. 7. 
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brasileiro conhece vários exemplos6 e novos formatos surgem à medida em que as 

características sociais, políticas, econômicas e tecnológicas se modificam. 

 

Apesar de todas as dificuldades, a delimitação conceitual é inafastável nesta pesquisa que 

se propõe a qualificar o debate sobre programas públicos de reportantes contra a 

corrupção no Brasil. Nesta pesquisa, corrupção pública corresponde às ações e omissões 

(públicas ou privadas) dolosas que subvertam atividades administrativas, agentes estatais, 

orçamento ou cargos públicos para obtenção de vantagens para si ou para outro. 

 

Uma pesquisa que detalhe a juridicidade e a eficiência de programas de reportantes tem 

o potencial de alcançar os seguintes impactos nos órgãos públicos: (i) economia de 

recursos, considerando os casos de corrupção que envolvam o erário ou o patrimônio 

público; (ii) possibilitar a apuração efetiva de irregularidades que dificilmente são 

detectadas, a exemplo dos casos de captura ou de participação acionária estatal em 

empresas privadas; (iii) conferir resposta efetiva às infrações praticadas, já que 

reportantes apresentam informações e provas que robustecem a averiguação; e (iv) 

aumentar a credibilidade da Administração Pública junto à opinião pública e às demais 

instituições, especialmente as controladoras, que tendem a ampliar suas competências 

diante de um cenário de desconfiança dos órgãos públicos potencializadas por casos de 

corrupção. 

 

*  *  *  *  * 

 

O Brasil precisa estruturar programas público de reportantes contra corrupção. A carência 

de recursos materiais e humanos associada à natural assimetria de informações são 

determinantes para a abertura das investigações penais e administrativas aos particulares 

para que possam contribuir com informações e provas relevantes. O desenho de um bom 

programa de reportantes é capaz de trazer à tona esquemas de corrupção ou ameaças que 

jamais poderiam ser desvendadas senão por quem tenha pleno conhecimento das rotinas, 

técnicas e detalhes do caso. Também permite chegar a um provimento final de modo mais 

célere e efetivo, com economia de recursos. Diante desse quadro, agentes públicos e 

particulares que se relacionem com a Administração sentem o efeito simbólico do relato. 

Isso favorece potencialmente para a diminuição de casos de corrupção. 

 

Mas é preciso cautela. 

 

99 de 100 artigos indicam que whistleblower significa “aquele que assopra o apito”. Isso 

pouco exprime da cultura brasileira. O reportante não deve ser tido como “aquele que põe 

a boca no trombone”. Tampouco programas públicos de reportantes são “apitos de 

carnaval” ou “apitaços” movidos por sentimento político. O principal objetivo da 

                                                 
6  Mencione-se, por exemplo, o coronelismo, autêntica prática de corrupção muito em voga na 

Primeira República. Cf. VICTOR NUNES LEAL, Coronelismo, Enxada e Voto. 
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pesquisa é qualificar o debate em torno da estruturação de programas públicos de 

reportantes contra a corrupção no Brasil, apontando para os elementos que devem ser 

considerados, os riscos e os potenciais de sua adoção. Assim, espera-se uma utilização 

mais racional do instrumento, permitindo acesso a informações que jamais ou a muito 

custos seriam detectadas pelas autoridades públicas, com efetiva proteção ao reportante e 

sem descambar para o denuncismo irresponsável. 
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1. Referências do debate internacional sobre whistleblowing para o 

Brasil 

 

O Brasil internaliza tardiamente o whistleblowing em seu ordenamento jurídico. Se há 

experiências seculares, como a norte-americana, a partir da década de 1990 o instituto 

ganhou projeção à luz de escândalos de corrupção e durante os anos 2000 foram vários 

os países que editaram suas leis de proteção e incentivo ao relato7, mesmo aqueles 

reconhecidos como de civil law8. A maioria dessas leis se volta ao enfrentamento da 

corrupção. Exemplos recentes dão conta da força do tema na agenda internacional. Em 

dezembro de 2016, a França editou a sua lei de reportantes, a Loi Sapin II (Loi n.º 2016-

1691)9. Em dezembro de 2017, foi a vez da Itália editar a sua lei de reportantes, a Legge 

179/2017. Em outubro de 2019, a União Europeia editou a Diretiva (UE) 2019/1937. 

 

São várias as pesquisas internacionais sobre o whistleblowing que analisam o panorama 

brasileiro. Invariavelmente, porém, a conclusão a que se chega é de uma experiência 

                                                 
7  Cf. OCDE, Committing to Effective Whistleblower Protection, 2016, p. 23. 
8  Sem nenhuma pretensão de trazer a listagem completa das leis editadas nesse período, vale citar 

alguns exemplos: Nova Zelândia, Protected Disclosures Act (2000); México, Federal Public Officials 

(Administrative Responsabilities) Act; Romênia, Law on Protection of Public Officials Complaining about 

Violations of the Law (2004); Japão, Whistleblower Protection Act (2004); Noruega, Working Environment 

Act (2005); Canadá, Public Servants Disclosure Protection Act (2005); Gana, Whistleblower Act (2006); 

Chile, Law 20, 205 (2007); Alemanha, Federal Civil Servants Act (2009); Eslovênia, Integrity and 

Prevention of Corruption Act (2010); Suíça, Federal Personnel Act (2011); Coréia do Sul, Protection of 

Public Interest Reporters Act (2011); Jamaica, The Protected Disclosures Act (2011); Estônia, Anti-

Corruption Act (2012); Malta, Protection of the Whistleblower Act (2013); Austrália, Public Disclosure Act 

(2013); Portugal, Act of Law 35 (2014); Grécia, emendas ao Civil Service Code (2014); Irlanda, Protected 

Disclosure Act (2014); e Holanda, The Whistleblower Authority Act (2016). 
9  A Loi Sapin II criou a Agence Française Anticorruption (AFA) sob a tutela do Ministério da 

Justiça e do Ministério do Orçamento com a finalidade de auxiliar as autoridades competentes para prevenir 

e detectar atos de corrupção (art. 1º). Ela é conduzida por um magistrado indicado pelo Presidente da 

República com mandato de seis anos, podendo apenas ser afastado em caso de impeachment ou de falta 

grave (art. 2º). Há dois órgãos principais que compõem a estrutura da AFA: o Conseil Strategic e o 

Commission des Sanctions. Com competência para aplicar as sanções definidas na lei, a Comissão de 

Sanções é composta por seis membros, com mandato de cinco anos: dois Conselheiros do Conselho de 

Estado; dois Conselheiros da Corte de Cassação; e dois Conselheiros da Corte Contas (art. 2º). A AFA tem 

por principais atribuições (i) promover a coordenação administrativa, centralizando as informações 

referentes à prevenção e detecção de atos de corrupção; (ii) emitir recomendações a pessoas de direito 

público e de direito privado para prevenir e detectar esses atos; e (iii) controlar a qualidade e a efetividade 

dos procedimentos mantidos pelas entidades estatais para prevenção e detecção de atos de corrupção (art. 

3º). O reportante é denominado “lanceur d’alterte”, definido como pessoa física que revela ou assinala, de 

maneira desinteressada e de boa-fé, um crime ou um delito, violação grave e manifesta a um acordo 

internacional ratificado ou aprovado, um ato unilateral de organização internacional que lhe sirva de 

fundamento, uma lei ou regulamento, bem como ameaça ou comprometimento grave do interesse geral do 

qual tenha conhecimento pessoal (art. 6º). O regime de lanceur d’alterte não se aplica nos casos de as 

informações serem reservada em razão de defesa nacional, segredo médico ou relação entre advogado e 

cliente (art. 6º). 
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muito incipiente e limitada10, sendo recomendada a adoção de medidas de proteção mais 

efetivas11 a quem relata12. 

 

Apesar de o enfoque desta pesquisa ser o panorama nacional, ignorar essa movimentação 

internacional seria um erro. Mesmo porque muito da produção normativa interna reflete 

padrões internacionais de programas de reportantes, como o False Claims Act. Desse 

modo, a análise do panorama internacional tem as únicas e exclusivas finalidades de situar 

o Brasil nessa agenda de debate global sobre o whistleblowing e conhecer a fontes de 

inspiração. Assim, a frente internacional da pesquisa apresenta os compromissos 

assumidos pelo Brasil para proteção dos resportantes, algumas das melhores práticas 

internacionais e experiências internacionais mais recentes ou que sirvam de inspiração 

para o desenho de programas de reportantes no Brasil. 

 

Neste item apresentaremos duas experiências internacionais com programas de 

reportantes públicos contra a corrupção. A (i) experiência norte-americana justifica-se 

por ser a referência global do whistleblowing, tomada por vários sistemas como ponto de 

partida para estruturação de suas normas internas, o que também se verifica no Brasil. O 

caso (ii) italiano ilustra como um país tradicionalmente reconhecido como de civil law e 

com relevante pauta de enfrentamento da corrupção introduziu seus programas de 

reportantes públicos contra a corrupção, em especial o programa definido pela Lei n.º 

179/2017. Recentemente a (iii) União Europeia aprovou a sua diretiva de whistleblowing 

– Diretiva (UE) 2019/1937 –, sintetizando muitos dos debates atuais em torno do tema 

como decorrência de sua vasta aplicação e pela recentíssima data de aprovação. 

 

 

 

1.1. Os programas de reportantes públicos contra a corrupção nos Estados Unidos 

 

                                                 
10  “Whistleblower protection in Brazil is extremely limited. Standard protections to witnesses are 

provided in the criminal law and in other laws such as civil service law, FOI Law and the AntiCorruption 

Law. They make references to the obligation of civil servants to report corruption and irregularities and to 

the role of companies in encouraging the reporting of irregularities internally. Nevertheless, the country 

still lacks a legal framework that protects whistleblowers, in both private and public realms, from 

retaliation and ensures that the information disclosed will be dealt with confidentially. Recent federal 

legislation (Law nº 13.608/2018) on whistleblowing hotlines provided for the protection of the 

whistleblower’s identity and the possibility of offering rewards in exchange for useful information. It does 

not go far enough, and recent discussions on a bill designed to protect and encourage whistleblowers were 

not successful”. TRANSPARENCY INTERNATIONAL, GUILHERME FRANCE, Brazil: Overview of Corruption 

and Anti-Corruption, 2019, p. 13. 
11  A pesquisa Whistleblower Protection Laws in G20 Countries, avalia do seguinte modo a 

alteração do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União Federal (Lei n.º 8.112/90) pela LAI, que passa 

a conferir proteção contra responsabilização administrativa, civil e penal pela denúncia de crimes ou 

improbidade (art. 126-A): “[h]owever, this law does not provide for confidential disclosures, nor does it 

provide recourse against retaliation”. Cf. Transparency International Australia, 2014, p. 27. 
12  “The OECD WGB recommended that Brazil put in place effective measures to protect private 

sector whistleblowers who report suspected acts of foreign bribery in good faith and on reasonable 

grounds”. OCDE, Committing to Effective Whistleblower Protection, 2016, p. 115. 
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O whistleblowing é notoriamente reconhecido como um dos fundamentos da construção 

cultural e jurídica do Estado americano. 

 

Indica-se como primeiro caso de whistleblowing o incidente Continental Navy, em 1777, 

um ano após a declaração de independência13. Diante de uma série de abusos e sessões 

de torturas perpetradas pelo Comodoro ESEK HOPKINS contra marinheiros britânicos 

capturados na guerra de independência, um grupo de dez marinheiros apresentaram 

petição ao Congresso Continental para suspensão da autoridade de seu posto, o que foi 

deferido14. Ocorre que o Comodoro ESEK HOPKINS dispunha de fortes conexões – o seu 

irmão era STEPHEN HOPKINS, signatário da Declaração de Independência e ex-

Governador de Rhode Island – e dois reportantes foram condenados à prisão em ação de 

difamação movida por ele15. Ambos apresentaram uma nova petição ao Congresso 

Continental em 1778, que os liberou e determinou o pagamento das custas judiciais e 

honorários pelo Estado16. Além disso, o Congresso Continental editou a Resolução de 30 

de julho de 1778, com o seguinte teor: 

 

É dever de todas as pessoas que prestem serviços aos Estados Unidos, 

assim como todos os seus habitantes, apresentar o quanto antes 

informação ao Congresso ou a outra autoridade competente de má 

conduta, fraudes ou irregularidades cometidas por qualquer 

autoridade ou agentes a serviço desses Estados, que porventura 

venham a seu conhecimento17. (tradução livre) 

 

Trata-se da primeira legislação sobre whistleblowing que se tem registro. Muito embora 

o seu texto não traga expressamente proteção ao relato – elemento característico de 

programas de reportantes –, o caso que originou a Resolução integra a sua interpretação. 

Desse modo, o dever de prestar informações é protegido na medida em que eventuais 

casos de retaliação ensejariam a aplicação do precedente do Congresso relacionado à 

Resolução. Em 2018, o dia 30 de julho passou a ser considerado como o National 

Whistleblower Appreciation Day18. 

 

                                                 
13  CONNOR BERKEBILE, The Puzzle of Whistleblower Protection Legislation: assembling the 

piecemeal in 28 IND. INT’L & COMP. L. REV. 1, 30 (2018), p. 7-8. 
14  Idem, ibidem. 
15  Idem, ibidem. 
16  Idem, ibidem. 
17  No original: “Resolved, That it is the duty of all persons in the service of the United States, as well 

as all other the inhabitants thereof, to give the earliest information to Congress or other proper authority 

of any misconduct, frauds or misdemeanors committed by any officers or persons in the service of these 

states, which may come to their knowledge”. Disponível em: 

https://www.govtrack.us/congress/bills/115/sres558/text. Acesso em 16 de julho de 2019. 
18  S. RES. 558 https://www.govtrack.us/congress/bills/115/sres558/text. 

https://www.govtrack.us/congress/bills/115/sres558/text
https://www.govtrack.us/congress/bills/115/sres558/text
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Pouco tempo depois, em 1791, foi aprovada a primeira Emenda à Constituição americana 

(Bill of Rights) disciplinando o direito de petição ao Governo e a liberdade de expressão19 

tendo em vista os casos de whistleblowing. 

 

A principal lei de whistleblowing nos Estados Unidos surge em um cenário de suspeita 

na Guerra Civil de que fornecedores de bens e serviços à União dilapidavam recursos 

públicos em desvios e superfaturamentos. O False Claims Act (FCA) foi editado em 1863 

no Governo ABRAHAM LINCOLN como medida de combate a estas práticas de corrupção 

apoiando-se fundamentalmente na figura dos particulares. Ciente da relativa aderência 

das denúncias à cultura norte-americana, o Congresso americano apostou no relato como 

instrumento eficaz para desmantelamento de esquemas de corrupção e ressarcimento de 

valores públicos. A ampla adesão ao programa foi um pressuposto, tanto que previu o 

direito de qualquer pessoa ajuizar ações por violação ao FCA em nome do Estado (“qui 

tam action”). Dois incentivos foram fixados para, respectivamente, evitar 

comportamentos oportunistas de denuncismo e fomentar relatos sérios e efetivos: 

responsabilização pelo relato falso e recebimento de prêmio pela qui tam bem-sucedida. 

 

A proximidade temporal entre a construção do sistema de responsabilidade na França e 

nos Estados Unidos permite traçar interessante paralelo que enfatiza o componente 

cultural no desenho de programas de reportantes. 10 anos após a edição do FCA, o 

Tribunal de Conflitos francês reconhece a competência do Conselho de Estado para julgar 

os casos de responsabilidade extracontratual do Estado no arrêt Blanco (1873). 

Posteriormente, esse julgado se consagraria como o marco do nascimento do Direito 

Administrativo francês. Se o Direito Administrativo francês aponta para o protagonismo 

do Estado nas apurações de ilícitos (civis) envolvendo o Poder Público, o sistema norte-

americano confere significativo papel aos particulares nas investigações. 

 

O sistema norte-americano fornece a importante lição de que o componente cultural não 

pode ser desconsiderado pelo Brasil no desenho de seus programas de reportantes. Nos 

Estados Unidos, cuja cultura é relativamente favorável às denúncias, evidenciou-se a 

proliferação de programas de reportantes e a construção de uma sólida experiência com 

os relatos. Desde muito cedo se evidenciou a importância da proteção e se constatou 

significativo avanço nos mecanismos de proteção com o passar do tempo. Paralelamente 

a isso, a previsão de prêmios pelo relato bem-sucedido é assente e ganhou novos espaços 

no final dos anos 2000 com o Dodd-Frank Act. Na França, o whistleblowing foi 

estruturalmente previsto apenas em 2016 com a Loi n.ª 2016-1691 (Loi Sapin II) sem 

admissão de prêmio. O desenho de programas de reportantes no Brasil precisa considerar 

a abertura às denúncias como uma das mais relevantes variáveis de análise, razão pela 

qual o estudo das denúncias e os experimentos auxiliam nesse sentido. 

                                                 
19  É a redação da Emenda I: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, 

or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of 

the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances”. 
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A origem de programas de reportantes envolvendo o Poder Público está na gênese do 

Direito Administrativo norte-americano, diretamente conectada à Constituição em função 

da Emenda I. Trata-se de experiência precursora, que é tomada como referência no debate 

global sobre whistleblowing. 

 

 

 

1.1.1. Panorama do whistleblowing nos Estados Unidos 

 

São vários os programas de reportantes no sistema norte-americano. Praticamente todas 

as leis seguintes ao FCA que dispuseram sobre programas de reportantes tinham como 

pressuposto comum a relevância de informantes em posição privilegiada, pois estes 

apresentam relatos potencialmente mais precisos e ricos de informação. Paralelamente ao 

ganho de eficiência na apuração da materialidade e da autoria dos atos ilícitos, também 

se pode apontar para a economia de recursos que seriam alocados à investigação pública 

e redução do tempo de apuração. 

 

Apenas na década de 1960, com a edição de leis de cunho mais social e ambiental, o 

whistleblowing passaria por uma nova onda de definição de programas. Ao contrário do 

FCA, esses programas não conferem ao reportante direito de ação, restando-lhes o papel 

de colaboradores do enforcement público com a apresentação qualificada dos fatos e das 

correspondentes provas. Assim mencione-se, por exemplo, o Clean Air Act (1963), o 

Solid Waste Disposal (1965) e o Civil Rights Act (1964). 

 

Semelhante panorama se seguiu na década de 1970, quando prevaleceram programas de 

reportantes relacionados a duas grandes áreas: (i) defesa do meio ambiente, como o 

Endangered Species Act (1973) e o Fish and Wildlife Improvement Act (1978), ambos 

qui tam, e (ii) proteção da vida, da saúde e da incolumidade física das pessoas, como o 

Safe Drinking Water (1974), Toxic Substances (1976), Surface Mining Act (1977), 

Railroad Safety Act (1970) e Safe Containers for International Cargo Act (1977). Todos 

os exemplos de programa de reportantes para proteção são de enforcement público.  

 

Também na década de 1970 surgiram as normas de estruturação moderna dos programas 

de reportantes no âmbito da Administração Pública. No ano de 1978 foi editada a 

principal lei de proteção ao reportante agente público – o Civil Service Reform Act, 

também designado Whistleblower Protection Act –e o Inspector General Act (1978), que 

estabelece o dever dos órgãos relacionados de disporem do Inspetor Geral em sua 

estrutura administrativa, cuja atribuição é proceder ao controle interno da repartição na 

qual se encontre, cabendo-lhe também receber os casos de relato por whistleblower. 

Desde esse momento se evidencia a exclusão dos servidores de inteligência do programa 

de reportantes geral aos agentes públicos. Por razões de defesa nacional, em paralelo foi 
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se desenvolvendo programa de reportantes dos agentes de inteligência. No ano de 1974 

foi editado o Privacy Act. 

 

Os novos programas de reportantes que surgiram na década de 1980 mantiveram o 

ambientalismo como tema de preocupação. Em 1980, duas leis de reportantes em matéria 

ambiental foram aprovadas: Superfund e Act to Prevent Pollution from Ships. No entanto, 

é nesse período que o whistleblowing assume o papel de instrumento de combate à 

corrupção e de recuperação de valores. No âmbito tributário, o Internal Revenue Code 

(1986) e o Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act (1989) previram 

o whistleblowing com prêmio para enforcement público. Já na esfera das contratações 

públicas, o FCA foi reformado em 1986 para viabilizar mais reportes e, assim, prevenir 

novos casos de fraudes20. Com relação aos agentes públicos, em 1988 foram editadas 

medidas de proteção de whistleblowers cuja informação seja caracterizada como de 

urgente conhecimento do Congresso e, em 1989, o Whistleblower Protection Act foi 

alterado. 

 

Dentre os programas de whistleblowing editados na década de 1990, destacam-se o Lacely 

Act (1990), para defesa da fauna e flora, o Congressional Accountability Act (1995), que 

estende as proteções trabalhistas privadas para os servidores do Congresso, e alterações 

no Central Intelligence Agency Act para desenvolver programa de reportantes específico 

para os agentes de inteligência da CIA (1994). 

 

Como se evidencia, os programas de reportantes se desenvolveram gradualmente nos 

Estados Unidos. O cenário muda sensivelmente a partir do ano 2000, inaugurando uma 

notável expansão do whistleblowing para praticamente toda ordem de preocupação, mas 

com especial destaque para o whistleblowing empresarial. Os casos da Enron e da 

WorldCom, empresas americanas que foram à falência por sistemáticas fraudes que 

causaram bilhões de dólares de prejuízo ao mercado, levaram à edição do Sarbanes-Oxley 

Act (SOX) em 2002, sendo o whistleblowing um dos principais instrumentos previstos na 

lei para zelar pela ética corporativa. 

 

Em 2006, o Internal Revenue Code (IRC) foi alterado para prever o pagamento de prêmio 

pelo relato de fraudes ao sistema tributário envolvendo valores superiores a US$ 2 

milhões. Em regra, o prêmio varia de 15% a 30% dos valores envolvidos na fraude 

reportada (7623(b)). Segundo relatório anual do Whistleblower Office do Internal 

Revenue Service – IRS, foram conferidos 217 prêmios no ano de 2018, somando um total 

                                                 
20  Nesse cenário, o Major Frauds Act (1988) também pode ser mencionado como programa de 

reportante voltado a viabilizar o controle público de ilícitos nas contratações públicas. 
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de US$ 312.207.590,00, sendo esses relatos responsáveis pelo recolhimento de US$ 

1.441.255.859,00 então sonegados21. 

 

Em 2010, a edição do Dodd-Frank Act, no contexto da crise financeira de 2008 

desencadeada com o colapso dos títulos subprime, levou a importantes alterações 

legislativas para dispor sobre prêmios por relatos. O Foreign Corrupt Practices Act 

(FCPA) passou a conferir prêmio no valor de 10% a 30% das sanções recolhidas pelo 

relato efetivo de propinas pagas a autoridades internacionais (15 U.S.C. §§ 78dd-1, et 

seq.). No caso do Exchange Act, Dodd-Frank Act incluiu a Seção 21F (“Securities 

Whistleblower Incentives and Protection”), que assegura o pagamento de prêmio pela 

Securities and Exchanges Commission – SEC no valor de 10% a 30% do valor das 

sanções recolhidas pelo relato em casos de fraude às regras de mercado com prejuízo 

superior a US$ 1 milhão. Segundo relatório do Office of the Whistleblower na SEC, 59 

reportantes foram contemplados com prêmio pecuniário superior a US$ 326 milhões em 

2018, dos quais US$ 54 milhões foram para apenas dois reportantes. Aproximadamente 

69% dos reportantes que receberam prêmio eram funcionários ou executivos da entidade 

reportada e, destes, 83% acionaram superiores internos ou canais de compliance antes de 

relatarem à SEC. As alegações mais recorrentes foram de fraude em ofertas públicas de 

ações (20%), irregularidades no dever de informar de prestação de contas financeiras 

(19%) e manipulação do mercado (12%)22.  

 

Em resumo, algumas descrições sobre o modelo norte-americano de whistleblowing 

conferem um quadro informativo adequado. Primeiramente, o instituto possui sólida 

relação com a cultura norte-americana; apesar de determinadas reações, o whistleblowing 

se encontra consolidado no sistema jurídico, experimentado com inúmeros casos judiciais 

e administrativos e é objeto de promoção por iniciativas governamentais e não 

governamentais, destacando-se o Government Accountability Project, que presta 

assistência jurídica e proteção pessoal a reportantes23. 

 

São vários os programas de reportantes, com os mais diferentes desenhos. Contudo, 

prevalecem programas sem direito a prêmio, que apostam na proteção e na qualidade dos 

canais de relato como medida de estímulo. Por essa razão afirmar-se que são baixos os 

mecanismos de incentivo ao relato nos Estados Unidos. Isso explica o grande destaque 

conferido à retaliação, mas com tutela jurídica ex post, visando a cessar seus efeitos após 

ela ter sido verificada. Apesar da expressa referência a medidas de proteção de retorno ao 

momento antes da retaliação (status quo ante protection), geralmente os casos se 

                                                 
21  Cf. Whistleblower Program. Fiscal year 2018. Annual Report to Congress, 2019, p. 8 e ss. 

Disponível em: https://www.irs.gov/pub/whistleblower/fy18_wo_annual_report_final.pdf. Acesso em 20 

de agosto de 2019. 
22  Cf. SEC, 2018 Annual Report to Congress. Whistleblower Program, 2019, p. 16-17 e p. 20 e 

ss. Disponível em: https://www.sec.gov/sec-2018-annual-report-whistleblower-program.pdf. Acesso em 

20 de agosto de 2019. 
23  Cf. whistleblower.org. 
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encerram em indenização. Aliás, os punitive damages são fortemente disciplinados nesse 

sistema. 

 

O regime jurídico dos programas de reportantes é informado por leis formais (statutes), 

regulamentos (rules and regulations) e casos (judiciais ou administrativos). Ainda, há 

programas de reportantes nas esferas federal e estadual. Hoje todos os Estados dispõem 

de programas de reportantes. A experiência norte-americana sugere que os programas de 

reportantes não assumem uma única fisionomia e é particularmente produtiva a 

coexistência de diferentes programas para propiciar relatos mais sérios e eficazes. 

 

A previsão de programas de reportantes nos Estados Unidos é casuística. O 

acontecimento de situações concretas foi decisivo para a edição desses programas. Imensa 

maioria deles – para não dizer todos – resultou imediatamente de casos concretos de 

grande repercussão social. Nesse sentido, seria ingênuo considerar que a natureza do 

objeto tutelado ou a vontade política são os principais fatores para a constituição de 

programas de reportantes. No geral, eles surgem como mecanismo de resposta 

contingencial a situações aflitivas e de grande comoção social. Isso explica porque várias 

soluções de proteção aos reportantes e de desenho institucional, por exemplo, repetem-

se. 

 

Uma premissa do modelo norte-americano de whistleblowing é a relevância do papel do 

particular para a descoberta e apuração dos fatos do relato. Por essa razão o 

whistleblowing ser trabalhado na agenda de enforcement, sendo reconhecido como social 

enforcement ou enforcement privado, especialmente nas ações qui tam previstas no FCA, 

FCPA, IRS e SEC. No caso de intervenção do DOJ (Department of Justice), tem-se um 

cenário curioso de enforcement híbrido público-privado24. Aliás, o whistleblowing surge 

nos Estados Unidos como expressão do enforcement privado, já que, pelo regime do FCA, 

os particulares que tomem conhecimento de irregularidades envolvendo recursos públicos 

podem acionar o Judiciário em nome do Estado para garantia do erário público. As ações 

qui tam tomaram significativo impulso com a reforma do FCA em 1986. Dentre outras 

razões, a leniência do DOJ foi apontada como fator determinante para reforçar o 

enforcement privado por meio das ações qui tam, mesmo com o movimento contrário do 

Reino Unido, que influenciou a construção desse mecanismo, no sentido de extinguir as 

ações qui tam. 

 

O sistema norte-americano sugere que o enforcement privado pode se mostrar como 

interessante alternativa de otimização dos relatos caso as instituições públicas designadas 

para recebe-los gozem de baixa reputação ou de incapacidade institucional (escassez de 

recurso e de pessoal, assimetria informacional, problemas de escala, moral hazard etc.). 

 

                                                 
24  Cf. DAVID FREEMAN ENGSTROM, Public Regulation of Private Enforcement: empirical analysis 

of DOJ oversight of qui tam litigation under the False Claims Act, 2013, p. 1692. 
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1.1.2. O False Claims Act 

 

Apesar da existência de centenas de programas de reportantes, o sistema de 

whistleblowing americano é reconhecido no False Claims Act – FCA, o primeiro diploma 

normativo e ainda hoje o mais relevante em termos práticos e teóricos. O FCA reconhece 

o direito de qualquer pessoa que tenha conhecimento de fraudes envolvendo recursos 

públicos ajuizar ações judiciais “em nome do Estado” e, caso tenha êxito, perceber parte 

dos valores recolhidos a título de prêmio. Trata-se, desse modo, de uma ação qui tam (do 

latim, “qui tam pro domino rege quam pro si ipso in hac parte sequirur”)25. 

 

As ações qui tam são reconhecidas como mecanismo de enforcement público em que 

particulares (“informers”) ajuízam ações privadas para satisfazer pretensões tipicamente 

públicas (“government claims”). São também designadas como ações populares26. 

 

O quadro alarmante de corrupção nas contratações públicas durante a Guerra Civil 

americana – em que a União recebia pó ao invés de explosivo, botas superfaturadas e 

armas com sérios defeitos de fabricação27 – foi cenário propício para o desenvolvimento 

do FCA. Durante a tramitação do processo legislativo, vieram à tona casos de retaliação 

por empregados que noticiaram as atividades ilícitas28, o que impulsionou os 

congressistas a disciplinarem medidas de proteção aos reportantes. Porém, a principal 

estratégia do FCA para enfrentar a fraude nas contratações bélicas foi prever a ação qui 

tam, com forte inspiração na experiência inglesa29. 

 

Após a Guerra de Secessão, o FCA caiu em desuso. Apenas na Segunda Guerra Mundial 

o FCA voltaria novamente à cena diante do volume de recursos públicos alocados nas 

contratações públicas militares. No começo da década de 1940, o mercado de 

                                                 
25  Em tradução livre: “quem em nome do Rei assim como para si mesmo”. As ações qui tam têm 

origem no Direito Romano, cujo sistema criminal era caracterizado por persecuções penais movidos por 

particulares, intitulados delatores. Cf. HANDY BECK, The False Claims Act and the English Eradication 

of Qui Tam Legislation, 2000, p. 566. 
26  Idem, p. 551. 
27  Cf. STEPHEN KOHN, The Whistleblower’s Handbook, 2011, p. 8. 
28  Idem, ibidem. 
29  J. RANDY BECK é o autor que melhor explica a origem das ações qui tam nos Estados Unidos a 

partir da experiência inglesa, que largamente fez uso desse instrumento para viabilizar o enforcement 

público. Embora já existissem disposições sobre ações qui tam no sistema inglês desde o século V, foi 

apenas no século XII, com a conquista da Normandia, que elas se consolidaram como o principal 

mecanismo de enforcement. Isso porque as ações qui tam mostraram-se primordiais para garantir a unidade 

do sistema de justiça inglês na medida em que viabilizavam a aplicação das leis nacionais nos mais 

longínquos pontos geográficos. As ações qui tam logo se expandiram para viabilizar o enforcement de 

regulações econômicas, em especial sobre o preço de insumos e disciplina de práticas comercais. Ainda no 

século XII surgiram alguns exemplos de ações qui tam voltadas ao funcionalismo público, em especial para 

permitir que informantes relatem casos de propina. Cf. The False Claims Act and the English Eradication 

of Qui Tam Legislation, 2000, p. 566-608. 
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contratações públicas já era multimilionário, um cenário bem diferente daquele em que o 

FCA foi construído. Ao todo, as 48 ações que miravam poderosas indústrias fornecedoras 

ao Poder Público americano geraram “pânico” no mercado de contratações públicas30. 

Por outro lado, casos de abusos dos reportantes foram sistematicamente catalogados pelo 

Judiciário, como no caso HESS, em que se registrou o oportunismo de um whistleblower 

que copiou as alegações de inquérito público já instaurado para receber prêmio 

correspondente a US$ 315mil31. 

 

Diante desse cenário marcado pelo medo do FCA por grandes corporações e empresários 

e pelos casos de oportunismo no manejo das ações qui tam, verificou-se um verdadeiro 

debate em torno do destino do FCA no Congresso. Em resposta à contundente Carta do 

Advogado-Geral contra o FCA32, estudou-se revogar os preceitos do FCA relativos à ação 

qui tam33, prevalecendo a solução de composição de interesses entre críticos e entusiastas 

da Lei. Dentre as principais alterações da redação original que reduziram drasticamente 

o alcance do FCA em 1943 estão: (i) necessidade de o whistleblower apresentar provas 

que comprovassem a específica intenção de fraude; (ii) definição do prazo de 60 dias para 

o DOJ intervir, ou não, na ação – caso decida pela intervenção, o Estado pode tomar total 

controle da ação; (iii) revogação do limite mínimo da proporção do prêmio, que passaria 

a ser arbitrado conforme o critério de “fair and reasonable compensation”, não podendo 

ser superior a 10% dos valores coletados no caso de intervenção ou a 25% se o DOJ 

decidir pela não intervenção na ação. 

 

Após essas mudanças, o FCA vivenciou novo período de estagnação, de praticamente 

inexpressivo valor para o enforcement. Somente na década de 1980, quando vários 

escândalos de corrupção envolvendo as contratações públicas foram noticiados, o FCA 

novamente ganharia protagonismo com o False Claims Reform Act, de 1986. J. RANDY 

BECK KOVACIC sistematiza as três justificativas de retomada do valor do qui tam no FCA, 

que marca a reforma de 1986: (i) necessidade de robustecer os incentivos para descoberta 

de condutas fraudulentas; (ii) sensação de que o DOJ era leniente com vários segmentos 

econômicos, como as empreiteiras e as grandes corporações, deixando de investigar casos 

relevantes de desvios públicos; e (iii) escassez de recursos para que o Estado promova o 

enforcement necessário à coibição de novos comportamentos. 

 

A mesma ordem de preocupação que levou à edição do Competition in Contracting Act 

em 1984 levou à reforma do FCA em 1986 para tornar o programa mais atrativo pelo 

                                                 
30  Cf. AARON R. PETTY, How Public Qui Tam Actions Could Fight Public Corruption, 2006, p. 

865-866. 
31  J. RANDY BECK, The False Claims Act and the English Eradication of Qui Tam Legislation, 

2000, p. 556. 
32  Segundo o ATTORNEY GENERAL FRANCIS BIDDLE, ações qui tam eram “mere parasitical actions, 

occasionally brought only after law-enforcement officers had investigated and prosecuted persons guilty 

of a violation of law and solely because of the hope of a large reward”. Idem, p. 558. 
33  O SENADOR WILLIAM LANGER é apontado como o principal defensor do FCA no debate sobre os 

preceitos da ação qui tam. 
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aumento do prêmio e das proteções ao relato34. O foco, então, eram as contratações 

públicas. Os objetivos eram enfrentar o superfaturamento dos contratos ocasionado pela 

assimetria de informação e tornar mais efetivas as investigações sobre fraudes nos 

processos de contratação pública, que eram consideradas insuficientes ou coniventes pela 

opinião popular35. 

 

Para tanto, novamente o Congresso se apoiaria na solução inglesa de munir os particulares 

do direito de conduzirem processos judiciais em nome do Estado. Ao contrário do Reino 

Unido, ações qui tam não eram comumente previstas nos Estados Unidos, sendo difícil 

evidenciar sua prática fora do escopo do FCA36. Ademais, o próprio Reino Unido havia 

paulatinamente deixado de editar leis dispondo sobre ações qui tam. Ainda assim, a 

proposta de robustecer a ação qui tam do FCA foi conduzida pelo Congresso que, em 

1986, fez importantes alterações da Lei nesse sentido, como: (i) a supressão da prova 

específica de intenção de fraude, sendo suficiente a responsabilização por “reckless 

disregard of the truth or falsity”; (ii) pagamento pelo acusado das custas judiciais e 

honorários advocatícios devidos pelo whistleblower; e (iii) aumento do prêmio para a 

faixa de 15% a 25% dos valores coletado em caso de intervenção do DOJ e para 25% a 

30% caso esta não se verifique. 

 

Diante de uma série de decisões judiciais que limitaram o alcance do FCA e no contexto 

da crise financeira de 200837, o Congresso americano apresentou o False Claims 

Correction Act com a finalidade de reafirmar o desenho original da lei. Apesar de a 

proposta não ter sido aprovada, substanciais mudanças que ela trazia foram internalizadas 

ao texto do FCA por alterações legislativas em 2009 e 2010. Sem a finalidade de 

aprofundar sobre os elementos processuais, a seguir apresentamos a dinâmica básica da 

ação qui tam que o FCA disciplina. 

 

O que pode ser reportado? O FCA cria um caso de responsabilidade civil que pode ser 

endereçado por meio de ação qui tam fundamentalmente contra qualquer pessoa que 

incorra em fraudes no recebimento, uso, gestão ou disposição de bens e recursos públicos. 

São as “false claims”. O FCA traz uma definição específica do termo “claim” que, para 

ser caraterizado, depende da verificação de uma série de atributos38. Em seu aspecto 

formal, deve se formalizar como solicitação ou demanda, seja por força de contrato 

                                                 
34  Com a reforma de 1986, o prêmio pecuniário foi majorado de 15% a 30% dos valores recolhidos 

e houve significativo fortalecimento das proteções contra a retaliação (reestabelecimento da senioridade, 

pagamento retroativo em dobro da remuneração devida com juros e compensação pelos danos resultantes 

da retaliação, inclusive as custas judiciais e os honorários advocatícios). 
35  Cf. WILLIAM E. KOVACIC, Whistleblower Bounty Lawsuits as Monitoring Devices in 

Government Contracting, 1996, p. 1806. Segundo o autor, “[t]he 1986 qui tam reforms arose largely 

from the widespread perception that contractors often overcharged government agencies for goods and 

services and routinely shirked in performing contractual quality inspections”. Idem, p. 1821. 
36  J. RANDY BECK apresenta listagem histórica das leis que dispõem sobre qui tam actions. Cf. The 

False Claims Act and the English Eradication of Qui Tam Legislation, 2000, p. 553. 
37  Cf. STEPHEN KOHN, The Whistleblower’s Handbook, 2011, p. 13. 
38  Os atributos são deduzidos do §3729(b)(2) do FCA. 
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público, ou não. Ainda, essa solicitação ou demanda deve ser apresentada a autoridades 

públicas (servidor, empregado ou agente público) ou ao contratado, financiador ou outro 

destinatário que aplicará os recursos em nome do Estado. Quanto ao aspecto material, o 

objeto da solicitação ou demanda deve ser bens e recursos públicos. Neste relatório, as 

“false claims” serão traduzidas como “pedidos pecuniários falsos”. 

 

O §3729 fixa o rol taxativo de situações que caracterizam a responsabilidade pela 

apresentação de pedidos pecuniários falsos às autoridades públicas. As duas primeiras 

hipóteses são as mais recorrentes e típicas ao FCA: (i) “sabidamente apresentar, ou 

viabilizar que seja apresentado, um pedido falso ou fraudulento de pagamento ou 

aprovação”39 e (ii) “sabidamente forjar, usar ou permitir que seja forjado ou usado 

registro falso ou declaração material para fins falsos ou fraudulentos”40. Essas outras 

três hipóteses são raramente verificadas em ações qui tam: (iii) devolução de bens e 

propriedade por quem tenha posse, custódia e controle a menos que o originalmente 

recebido do Estado41; (iv) elaboração ou apresentação de atestado falso de recebimento 

de bens públicos42; e (v) compra ou recebimento como penhor de propriedade 

sabidamente pública de membro das Forças Armadas que legalmente não dispõe de poder 

para venda ou promessa de venda de propriedade43. O FCA ainda prevê outras duas 

hipóteses de responsabilização por pedidos pecuniários falsos: (vi) a “conspiração” de 

incorrer em qualquer uma das situações descritas44 e (vii) o “reverse false claims section”, 

assim reconhecido por envolver ilícito para diminuir a obrigação de pagar ou transmitir 

propriedade para o Estado45. 

 

Quem pode reportar? Nas ações qui tam pelo regime do FCA, o reportante recebe um 

nome especial: “relator”. Pela Lei, o Procurador-Geral (DOJ) tem o dever de investigar 

violações ao §3729, podendo apresentar ação civil contra a pessoa que supostamente 

incorreu em uma das hipóteses apresentadas46. O direito de particulares apresentarem 

                                                 
39  Cf. §3729(a)(1)(A). Do original: “knowingly presents, or causes to be presented, a false or 

fraudulent claim for payment or approval”. 
40  Cf. §3729(a)(1)(B). Do original: “knowingly makes, uses, or causes to be made or used, a false 

record or statement material to a false or fraudulent”. 
41  Cf. §3729(a)(1)(D). Do original: “has possession, custody, or control of property or money used, 

or to be used, by the Government and knowingly delivers, or causes to be delivered, less than all of that 

money or property”. 
42  Cf. §3729(a)(1)(E). Do original: “is authorized to make or deliver a document certifying receipt 

of property used, or to be used, by the Government and, intending to defraud the Government, makes or 

delivers the receipt without completely knowing that the information on the receipt is true”. 
43  Cf. §3729(a)(1)(F). Do original: “knowingly buys, or receives as a pledge of an obligation or debt, 

public property from an officer or employee of the Government, or a member of the Armed Forces, who 

lawfully may not sell or pledge property”. 
44  Cf. §3729(a)(1)(C). 
45  Cf. §3729(a)(1)(F). Do original: “knowingly makes, uses, or causes to be made or used, a false 

record or statement material to an obligation to pay or transmit money or property to the Government, or 

knowingly conceals or knowingly and improperly avoids or decreases an obligation to pay or transmit 

money or property to the Government”. 
46  Cf. §3730(a). 
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ação em nome do Estado por violações ao §3729 é expressamente previsto no FCA, 

restando claro seu caráter qui tam47. 

 

Como caracterizar a responsabilidade civil por apresentação de pedido pecuniário falso 

ao Estado? Uma das principais críticas feitas à reforma de 1943 ao FCA foi a necessidade 

de o relator comprovar a intenção específica de apresentar pedidos pecuniário falsos, lida 

como o fator determinante para a redução das ações qui tam. Com a reforma de 1986, a 

necessidade de prova do elemento subjetivo foi expressamente afastada48. A 

caracterização da responsabilidade civil por apresentação de pedido pecuniário falso 

decorre da conjunção de dois elementos: (i) a comprovação material da ocorrência dos 

fatos narrados e que se enquadrem em uma das situações previstas na lei como “false 

claims” e (ii) a demonstração, quando a lei assim exigir, de que a pessoa acusada tinha 

conhecimento dos fatos à época, e, tendo condições de atestá-los, foi deliberadamente 

ignorante sobre a verdade ou falsidade da informação, ou que tenha deixado de atestar a 

verdade ou a falsidade da informação por imprudência (“knowledge requirement”)49. 

 

Quais são as sanções devidas por quem apresenta pedido pecuniário falso ao Estado? 

Nos termos do §3729(1), aquele que for comprovadamente responsável nos termos do 

FCA fica sujeito a multa civil de US$ 5.000,00 a US$ 10.000,0050 e pagamento de três 

vezes o valor dos danos causados ao Estado. A base de cálculo do valor dos danos pode 

ser reduzida a até duas vezes se o reportante apresentar todas as informações de que tenha 

conhecimento sobre a violação no prazo de 30 dias da ciência da ação, cooperar 

integralmente com as investigações e se ainda não tiverem sido iniciados processos 

administrativos, cíveis ou penais, sendo a ação qui tam a primeira oportunidade de 

conhecimento das investigações51. Além dessas sanções, o autor de pedidos pecuniários 

falsos deve arcar com os custos de ação de ressarcimento dos valores desviados52. 

 

Qual é o procedimento básico da ação de responsabilidade civil do FCA ajuizada por 

particulares? A ação é iniciada com a apresentação em juízo das alegações (narrativa do 

caso e enquadramento em uma das hipóteses previstas no FCA) e de documento com a 

divulgação escrita de todas as provas e informações que as respaldem 53. A petição inicial 

é sigilosa e assim permanece por até 60 dias54, inclusive para o réu, pois durante esse 

período o Procurador-Geral analisa os documentos apresentados para tomar uma das 

                                                 
47  Nos termos do §3730(b)(1), “[a] person may bring a civil action for a violation of section 3729 

for the person and for the United States Government. The action shall be brought in the name of the 

Government. The action may be dismissed only if the court and the Attorney General give written consent 

to the dismissal and their reasons for consenting”. Destacamos. 
48  Cf. §3729(b)(1)(B). 
49  Cf. §3729(b)(1)(A). 
50  O atual valor da multa civil é de US$ 5.500,00 a US$ 11.000,00, considerando a atualização 

financeira nos termos do Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act (1990). 
51  Cf. §3729(a)(2). 
52  Cf. §3729(a)(3). 
53  Cf. §3730(b)(1). 
54  O prazo de 60 dias pode ser prorrogado (§3730(b)(3). 
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seguintes decisões55: (1) intervir no processo e conduzir a persecução56; (2) não intervir 

no processo, que será conduzido pelo particular, reservando-se do direito de intervir 

motivadamente (“good cause”)57; (3) propor a extinção do processo, em que o relator será 

cientificado e terá direito de defesa; ou (4) propor a celebração de compromisso sujeito à 

homologação judicial após notificação do relator para que conteste os termos do acordo. 

Neste caso, a intervenção do DOJ é presumida. 

 

Assim, o FCA reconhece três mecanismos de enforcement do §3729: (1) o enforcement 

público, pela ação apresentada pelo Procurador-Geral; (2) o enforcement privado, na ação 

qui tam apresentada pelo particular e sem intervenção do Procurador-Geral; e o (3) 

enforcement público-privado, nas ações qui tam apresentadas pelo particular com 

intervenção do Procurador-Geral, quando este passa a conduzir o processo enquanto o 

papel do particular que apresentou a ação é sensivelmente diminuído58. 

 

A ação pode ser extinta se o relator desistir da ação, mediante homologação do Estado59, 

ou por decisão do Procurador-Geral, homologada pelo Judiciário, formalizada em 

documento escrito e fundamentado60. Outro aspecto importante a se considerar é que a 

apresentação da ação no regime do FCA barra o direito de outros apresentarem ação sobre 

os mesmos fatos ou intervir no processo em curso61. 

 

O FCA corresponde ao principal programa de whistleblowing nos Estados Unidos. Em 

2017, foram apresentadas 680 novas ações qui tam contabilizadas pelo DOJ e recuperados 

valores na ordem superior que US$ 3,1 bilhões62. Nesse mesmo período, o DOJ 

apresentou 145 ações e recuperou US$ 280 milhões63. Mas não apenas os expressivos 

números fazem do FCA a referência do whistleblowing no sistema norte-americano. São 

vários os casos envolvendo o FCA na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados 

                                                 
55  Cf. §3730(b)(2)-(4). 
56  DAVID FREEMAN ENGSTROM desenvolveu pesquisa empírica em que analisou a dinâmica de 

intervenção do DOJ nas ações qui tam sob o regime do FCA. Segundo o autor, raramente o DOJ arquiva 

ações qui tam (4% dos casos), intervém geralmente em ¼ dos casos, independentemente da importância 

envolvida – e que resultaram em 94% da recuperação total de valores – e propõe rapidamente acordos para 

finalizar as ações e promover a “contabilidade” da recuperação de valores. Cf. Public Regulation of 

Private Enforcement: empirical analysis of DOJ oversight of qui tam litigation under the False 

Claims Act, 2013, p. 1717-1741. 
57  Cf. §3730(c)(3). 
58  Nos termos do §3730(c), o particular que tenha apresentado ação qui tam com posterior 

intervenção do DOJ, tem o direito de continuar a figurar como parte e, assim, promover todos os atos 

processuais como a produção de provas e apresentar alegações. No entanto, se for constatada que a 

participação “irrestrita” do relator pode levar a excessiva demora da apuração ou se mostrar “repetitiva, 

irrelevante ou com propósitos de assédio”, o juiz pode restringir a participação do relator, limitando o 

número de testemunhas que pode apresentar, a duração dos testemunhos, o interrogatório das testemunhas 

do réu, dentre outros meios de participação processual. O Estado pode extinguir o processo ou celebrar 

acordo a despeito da vontade do relator, respeitado sempre o seu direito de manifestação. 
59  Cf. §3730(b)(1). 
60  Cf. §3730(b)(1). 
61  Cf. §3730(b)(5). 
62  Disponível em: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1233201/download. 
63  Idem, ibidem. 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1233201/download
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Unidos, que levaram à consolidação de uma experiência jurídica fundamental para 

orientar a sua dinâmica concreta. A antiguidade do programa juntamente com esse 

catálogo de precedentes foi determinante para que o FCA servisse de inspiração para os 

programas de reportantes com recompensa que futuramente se estabeleceriam (bounty 

whistleblowing programs), notadamente o IRS e o Dodd-Frank. 

 

Nas relações com o Poder Público, o FCA tem caráter geral, aplicando-se praticamente a 

todos os casos de corrupção pública. Sistematicamente o FCA é utilizado mesmo diante 

da existência de canais internos de denúncia ou programas específicos de reportantes. É 

o que se verifica, por exemplo, nas contratações públicas: apesar do programa especial 

(Pilot Program), é o FCA que tem levado à apuração de ilícitos nessa seara. Também no 

âmbito dos Estados, o FCA tem se revelado como o principal programa públicos de 

reportantes contra a corrupção. 

 

 

 

1.1.3. O whistleblowing nas contratações públicas federais 

 

Como narra a história oficial, o FCA originalmente foi editado visando ao controle social 

dos gastos públicos com contratos da União no contexto da Guerra Civil americana. As 

contratações públicas são o mote de constituição do mais relevante programa de 

whistleblowing nos Estados Unidos que, por muito tempo, foi o principal instrumento do 

qual se valeram os empregados de empresas contratadas pelo Poder Público para reportar 

irregularidades. 

 

Historicamente, o controle das contratações públicas americanas tem se efetivado por 

meio de dois principais mecanismos: o “bid protest” e whistleblowing64. O 

whistleblowing sempre teve papel relevante no controle das contratações públicas 

americanas desde a edição do FCA, mas foi apenas com a reforma de 1986 que as ações 

qui tam tomaram impulso. 

 

As expectativas do Congresso surtiram efeito. Em 1987, 30 ações qui tam foram 

apresentadas, mas nenhuma delas resultou em prêmio ao relator65. No ano seguinte, o 

DOJ contabilizou 43 novas ações qui tam que renderem US$ 97.188,00 em prêmio66. Já 

em 2017, foram ajuizadas 680 ações qui tam e seus relatores foram remunerados em US$ 

478.371.995,0067. Isso significa que em 30 anos o número de ações qui tam aumentou 15 

vezes e o valor do prêmio teve o extraordinário aumento de 492%. Os números são 

                                                 
64  Cf. WILLIAM E. KOVACIC, Whistleblower Bounty Lawsuits as Monitoring Devices in 

Government Contracting, 1996, p. 1800-1801. 
65  Cf. compilação estatística do DOJ, Civil Division, disponível em: 

https://www.justice.gov/civil/page/file/1080696/download 
66  Idem, ibidem. 
67  Idem, ibidem. 

https://www.justice.gov/civil/page/file/1080696/download
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insuficientes para afirmar a efetividade do programa de reportantes do FCA, embora 

apontem para uma reforma bem-sucedida em imprimir uma nova dinâmica de controle 

com direta participação popular68. Vale destacar que no ano de 2017 as ações qui tam 

para combate à fraude superaram as ordinárias apresentadas pelo Estado na proporção de 

1:4,5. 

 

 

Gráfico 01 - Número de ações ordinárias e qui tam no regime do FCA ajuizadas no período de 1987 a 

2017 nos Estados Unidos por ano 

 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP, a partir de dados disponibilizados pelo DOJ. 

 

 

As ações qui tam relacionadas ao Departamento de Defesa69, que concentra o grande 

número das contratações públicas americanas, ocupam apenas uma parcela do panorama 

geral do FCA. Porém, à semelhança do movimento geral, elas também superaram as ações 

apresentadas pelo DOJ: 

 

Gráfico 02 - Percentual de ações ordinárias e de ações qui tam relativas ao DoD ajuizadas no regime do 

FCA nos Estados Unidos no período de 1987 a 2017 por ano 

 

                                                 
68  Como aponta WILLIAM E. KOVACIC, o aumento do número de ações qui tam também se deve à 

ampliação das práticas que passaram a ser consideradas fraudulentas pelas Agências e instituições de 

controle. Cf. Whistleblower Bounty Lawsuits as Monitoring Devices in Government Contracting, 

1996, p. 1805. 
69  Contratações públicas e setor de saúde (planos de saúde e indústrias farmacêutica) são os dois 

principais alvos das ações qui tam. 
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Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP, a partir de dados disponibilizados pelo DOJ. 

 

 

O impacto do número de ações qui tam ajuizadas pelo regime do FCA impactou 

sensivelmente na arrecadação de valores. Salvo pontuais exceções, desde 1992 o 

montante de arrecadação de valores por ações qui tam supera o relativo às ações 

ordinárias: 

 

Gráfico 03 - Percentual de valores arrecadados por ações ordinárias e por ações qui tam envolvendo o 

DoD, no período de 1986 a 2017, nos Estados Unidos 
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Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP, a partir de dados disponibilizados pelo DOJ. 

 

 

Em termos absolutos, as ações ordinárias arrecadaram US$ 2.540.670.140,00 (44%) no 

período de 1986 a 2017 enquanto as ações qui tam levaram à arrecadação de US$ 

3.231.770.673,00 (56%). 

 

 

Gráfico 04 – Comparativo de valores recuperados por ações ordinárias e qui tam no regime do FCA 
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Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP, a partir de dados disponibilizados pelo DOJ. 

 

 

De 1986 a 2017, foram conferidos US$ 572.183.441,00 em prêmios aos relatores, o que 

corresponde a 17% dos valores arrecadados via ações qui tam: 

 

 

Gráfico 05 - Percentual de valores arrecadados por ações ordinárias e por ações qui tam envolvendo o 

DoD, no período de 1986 a 2017, nos Estados Unidos 

 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP, a partir de dados disponibilizados pelo DOJ. 
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Segundo dados oficiais, ações ordinárias e qui tam permitiram a recuperação de US$ 3,6 

bilhões por fraudes nas contratações públicas70. No caso NORTHROP GRUMMAN CORP.71, 

DR. ROBERT FERRO, PhD e funcionário da empresa, ajuizou em 2002 ação qui tam no US. 

District Court de Califórnia alegando falhas técnicas de peça de satélite compradas pelo 

National Reconnaissance Office, agência federal responsável por modelar, construir, 

lançar e manter satélites de inteligência. Apenas em 2008 o DOJ interveio na ação e, após 

investigações, constatou que o grupo NORTHROP não realizou os testes necessários do 

componente no período de 1992 a 2002. A contenda foi encerrada em 2009, com a 

celebração de acordo de US$ 325 milhões e a rescisão de contrato vigente com a Força 

Aérea norte-americana para fornecimento de peças para construção de míssil. O relator 

recebeu prêmio correspondente a US$ 48,7 milhões. 

 

Outro caso de alta repercussão no whistleblowing das contratações públicas corresponde 

ao NETAPP INC.72, que prestava serviços de armazenamento e administração de dados 

para o General Services Administration, que também adquiria da companhia hardwares e 

softwares. Na ação, apresentada por ex-funcionário da empresa, apurava-se a alegação de 

irregularidade na precificação dos produtos e serviços pela empresa por inobservância 

das cláusulas de desconto, levando ao superfaturamento dos contratos. Além da rescisão 

contratual, o acordo fixou o valor de US$ 128 milhões para pagamento pela empresa e 

rendeu ao relator o prêmio de US$ 19,2 milhões. O caso NETAPP INC. foi determinante 

para a constituição, em 2016, do National Procurement Fraud Task Force, voltado a 

detectar com antecedência fraude nas contratações públicas. 

 

Em 2011 foi firmado acordo no caso VERIZON COMMUNICATIONS INC.73 no valor de US$ 

96,5 milhões para findar ação qui tam apresentada por ex-funcionária e “relatores 

coletivos” em 2007 no US. District Court de D.C. Conforme foi alegado, subsidiária da 

empresa incluiu tributos, taxas regulatórias e outras despesas que não estavam previstas 

nos contratos para definição do preço a ser pago pela Administração. O acordo de US$ 

128,7 milhões rendeu aos relatores prêmio de US$ 19,3 milhões. 

 

                                                 
70  Cf. DOJ, Fact Sheet. Significant False Claims Act Settlements & Judgments. Fiscal years 

2009-2016, 2017, p. 9. 
71  As informações estão disponíveis na página https://www.justice.gov/opa/pr/northrop-grumman-

corp-settles-false-claims-act-case-defective-satellite-parts. Acesso em 8 de outubro de 2019. 
72  As informações estão disponíveis na página https://www.justice.gov/opa/pr/gsa-contractor-

netapp-agrees-pay-us-128-million-resolve-contract-fraud-allegations. Acesso em 8 de outubro de 2019. 
73  As informações estão disponíveis na página https://www.justice.gov/opa/pr/verizon-

communications-pays-united-states-935-million-resolve-false-claims-act-allegations e do acordo firmado 

no caso, disponível em: 

http://s3.amazonaws.com/fcmd/documents/documents/000/002/795/original/verizon-

shea_settlement.pdf?1423021449. Acesso em 8 de outubro de 2019. 

https://www.justice.gov/opa/pr/northrop-grumman-corp-settles-false-claims-act-case-defective-satellite-parts
https://www.justice.gov/opa/pr/northrop-grumman-corp-settles-false-claims-act-case-defective-satellite-parts
https://www.justice.gov/opa/pr/gsa-contractor-netapp-agrees-pay-us-128-million-resolve-contract-fraud-allegations
https://www.justice.gov/opa/pr/gsa-contractor-netapp-agrees-pay-us-128-million-resolve-contract-fraud-allegations
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O regime do FCA era fundamentalmente o único caminho do qual o whistleblower 

poderia se valer para relatar irregularidades relacionadas às contratações públicas com 

direito a proteção. A sensibilidade política em torno dos casos de corrupção nas 

contratações públicas ocorridos entre a década de 1980 e 1990 levaram a significativas 

alterações legislativas. Uma delas corresponde à reforma do FCA em 1986, trabalhada no 

item anterior. Neste mesmo ano, as medidas de proteção do programa de whistleblowing 

do sistema de mérito foram ampliadas para empregados de contratados do DoD74. Outra 

importante medida legislativa foi a edição do Federal Aquisition Streamlining Act 

(FASA), em 1994, que trouxe proteções funcionais aos empregados de empresas 

contratadas do Governo federal que relatem substancial ilegalidade no contrato, no 

processo competitivo ou na negociação do contrato75. 

 

Em 2009, houve a criação de mais um programa de reportantes para os contratantes 

públicos federais pelo AMERICAN RECOVERY AND REINVESTMENT ACT – RECOVEY ACT / 

ARRA como tentativa do GOVERNO OBAMA de minimizar os efeitos da crise econômica 

de 2008. Trata-se de um ostensivo programa de estímulo econômico a vários segmentos 

econômicos, mas com especial ênfase sobre o setor de infraestrutura, cujos investimentos 

públicos foram expressamente integrados no propósito de desenvolvimento econômico 

qualificado76. Foram previstos aportes públicos da ordem de US$ 831 bilhões. 

 

Considerando o volume extraordinário de investimentos, em uma tentativa de prevenir 

desvios ou de minimizá-los, o ARRA estendeu as proteções previstas no WPA para os 

trabalhadores cuja atuação profissional passa pela implementação concreta dos recursos 

previstos na Lei. Sem prever incentivos, o stimulus whistleblower program se volta, 

portanto, a pessoas físicas que presumivelmente se encontram na melhor posição para 

relatar, estando elas, ou não, cobertas pelo dever de denunciar irregularidades. 

 

O reportante é necessariamente um empregado de empresa que receba os recursos 

previstos na Lei, desde que a empresa não pertença ao Governo federal. À semelhança do 

WPA, o reportante pode relatar qualquer uma dessas cinco hipóteses legais: (1) gestão 

grosseira de contrato público ou subvenções; (2) desperdício grosseiro de recursos; (3) 

perigo específico e substancial à segurança ou à saúde pública relacionado à aplicação 

dos recursos cobertos; (4) abuso de autoridade relacionado à aplicação desses recursos; e 

(5) violação de lei, norma ou regulação do ente contratante ou que tenha conferido 

subvenção, subsídio ou outro benefício relacionados aos recursos cobertos. São amplos 

os canais que os stimilus whistleblowers podem se valer para reportar, como o membro 

                                                 
74  Cf. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1987. 
75  Originalmente o programa de reportantes estabelecido pelo FASA prevê a possibilidade de os 

relatos serem apresentados a membros do Congresso, a autoridade competente na Agência ou ao DOJ. Há 

dois regimes previstos na Lei considerando a natureza das entidades que contratam: um específico para 

Agências de defesa e inteligência (Departamento de Defesa, Guarda Costeira e NASA) e outro para as 

consideradas Agências civis. 
76  Sec. 1400U-2(c)(2). 
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do Congresso, o gestor do contrato público ou o Presidente de uma Agência federal. O 

quadro abaixo sistematiza o programa: 

 

 

 

Tabela 01 - Stimulus Whistleblower Program 

 

Reportante 
An employee of any non-Federal employer receiving covered funds 

including a disclosure made in the ordinary course of an employee’s duties 

Proteção may not be discharged, demoted, or otherwise discriminated 

Canais de 

denúncia 

Board, an inspector general, the Comptroller General, a member of Congress, a State or 

Federal regulatory or law enforcement agency, a person with supervisory authority over 

the employee (or such other person working for the employer who has the authority to 

investigate, discover, or terminate misconduct), a court or grand jury, the head of a 

Federal agency, or their representatives, 

Forma do 

relato 
information 

Requisitos employee reasonably believes is evidence of 

Objeto do 

relato 

(1) gross mismanagement of an agency contract or grant relating to covered funds; (2) a 

gross waste of covered funds; (3) a substantial and specific danger to public health or 

safety related to the implementation or use of covered funds; (4) an abuse of authority 

related to the implementation or use of covered funds; or (5) a violation of law, rule, or 

regulation related to an agency contract (including the competition for or negotiation of 

a contract) or grant, awarded or issued relating to covered funds 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Importante ressaltar que as proteções previstas no RECOVERY ACT abarcam unicamente 

os stimulus whistleblower nos casos em que se verificam gastos públicos envolvendo os 

recursos cobertos na Lei. Isso gerou reações diversas de grupos de interesse na medida 

em que outros programas não dispunham de igual proteção apesar de também envolverem 

dispêndio de recursos públicos. 

 

O clamor pelas medidas de proteção associadas à compreensão de que programas de 

reportantes se fazem imprescindíveis para economia de recursos públicos levaram à 

inédita previsão do NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT (NDAA)77 de 2013 com 

medidas de proteção para empregados que relatassem desperdício, fraude e corrupção, 

porém, apenas em casos relacionados a contratos públicos e benefícios federais que 

recebessem o específico financiamento, com duração de quatro anos (1º de julho de 2013 

a 1º de janeiro de 2017). Na Seção 827, são previstas as proteções para os reportantes do 

Departamento de Defesa e da NASA. A Seção 828 institui o Pilot Program for 

Enhancment of Employee Whistleblower Protection78, que amplia significativamente o 

escopo das proteções e os canais de comunicação para o relato envolvendo contratações 

                                                 
77  O NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT (NDAA) dispõe sobre o orçamento anual do 

Departamento de Defesa (DoD) desde 1961. Para acesso à compilação dessas leis, cf. 

http://www.neilwhiteman.com/. Acesso em 28 de setembro de 2019. 
78  41 U.S.C. 4712. 

http://www.neilwhiteman.com/
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públicas federais que se enquadrem no programa. Com a emenda de 2016, o programa se 

tornou permanente. 

 

As mesmas revelações protegidas pelo stimulus whistleblower program são também 

abrangidas pelo Pilot Program: (1) gestão grosseira de contrato público ou subvenção; 

(2) desperdício grosseiro de recursos; (3) perigo específico e substancial à segurança ou 

à saúde pública relacionado à aplicação dos recursos cobertos; (4) abuso de autoridade 

relacionado à aplicação desses recursos; e (5) violação de lei, norma ou regulação do ente 

contratante ou que tenha conferido subvenção, subsídio ou outro benefício relacionados 

aos recursos cobertos79. 

 

No entanto, a lista de canais institucionais para recebimento dos relatos é notadamente 

maior, cabendo ao reportante escolher um dos seguintes para peticionar: (1) membro do 

Congresso ou representante de comissão do Congresso; (2) Office of Inspector General 

(OIG) do correspondente órgão público; (3) GAO; (4) agente público que desempenhe a 

função de gestor do contrato ou do subvenção; (5) autoridade competente do DOJ ou de 

outra Agência de enforcement; (6) Judiciário; ou (7) administrador ou outro empregado 

do contratante, empresa subcontratada ou garantidor que tenha por função investigar 

irregularidades80. 

 

O reportante do Pilot Program é fundamentalmente um trabalhador da iniciativa privada 

cujas atribuições envolvam recursos públicos federais abrangidos no programa. O NDAA 

expressamente reconhece os empregados de contratados e subcontratados, assim como os 

beneficiários de subvenção pública, como potenciais reportantes81. A eles é 

expressamente assegurada proteção contra retaliação82 que se materialize em demissão, 

rebaixamento de função e qualquer outro modo de discriminação83. Este regime de 

proteção é subentendido e automaticamente conferido ao empregado que reporta gastos 

irresponsáveis, fraudes ou abuso relacionados a contratos ou subvenções públicas em 

duas perspectivas: (i) ao iniciar processos administrativos ou judiciais em que reporte ou 

(ii) para apresentar provas e evidências em processos já instaurados84. 

 

Porém, a principal característica do NDAA corresponde ao regime de proteção conferido 

ao reportante institucionalizado na figura do OIG – o órgão do Inspetor Geral. A Lei 

legitima qualquer reportante que sinta sofrer retaliação a apresentar reclamação ao 

                                                 
79  41 U.S.C. 4712(a)(1). 
80  41 U.S.C. 4712(a)(2). 
81  41 U.S.C. 4712(a)(1). 
82  O NDAA apresenta uma excludente da caracterização de um ato de discriminação contra o 

reportante como retaliação, qual seja, se a ação for determina por uma autoridade pública no estrito 

exercício de dever legal não discricionário, compreendido nas competências legais daquele que a 

determinou. Cf. 41 U.S.C. 4712(a)(1)(B). 
83  Idem. 
84  41 U.S.C. 4712(a)(1)(A). 
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Inspetor Geral da correspondente Agência85. Caso entenda que a reclamação é frívola, 

não se relaciona com o Pilot Program (porque não tem relação com contratos ou 

subvenções públicas federais) ou já tenha sido endereçada por outro órgão administrativo 

ou judicial, a reclamação é arquivada e o OIG não conduz investigações sobre os fatos 

narrados como retaliação86. Caso decida pela investigação, o Inspetor Geral deve 

apresentar relatório no prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, sobre a 

tipificação dos fatos apresentados ao Presidente da Agência, o suposto retaliado, bem 

como o contratado, subcontratado ou subvencionado87. 

 

De posse do relatório, o Presidente da Agência deve assegurar que o Inspetor Geral 

providenciou uma cópia do relatório às partes envolvidas e viabilizou a apresentação de 

defesa escrita pelo contratado, subcontratado ou subvencionado. No prazo de 30 dias, o 

Presidente da Agência deve decidir pela ocorrência, ou não, da retaliação88. Na análise de 

procedência da alegação de retaliação, o NDAA determinou que se considerem os 

mesmos testes do WPA (“causation standard”): (i) o acusado deve saber do reporte e a 

retaliação precisa ter ocorrido em um período de tempo que uma “pessoa razoável” 

conclua que o reporte foi fator determinante à retaliação (knowledge-timing test); ou, caso 

falhe nesta demonstração, (ii) oferecimento de prova suficiente que permita depreender o 

nexo de causalidade entre o reporte e a ação reputada como retaliação (“circumstantial 

evidence of causation”). 

 

 

 

1.1.4. O programa de reportantes para servidores públicos federais 

 

O Pendleton Civil Service Reform Act foi editado em 1883 com a principal missão de 

enfrentar o spoil system como prática de ocupação dos postos públicos federais para 

retribuição de apoio político para a eleição do chefe do Poder Executivo. Sua grande 

contribuição foi a definição do dever de cargos públicos serem acessados por meio de 

concurso público89, que ficou conhecido como merit system. 

 

Em 1912, foi editado o Lloyd-La Fontelle Act diante da ocorrência de vários casos de 

remoção arbitrária dos servidores públicos, ainda que concursados. Assim, determinou 

que apenas “por causa”, que promova eficiência no cumprimento das obrigações legais 

(“for such cause as will promote the efficiency of the service”)90, o servidor público 

federal concursado poderá ser removido, suspenso, licenciado, ter sua remuneração 

                                                 
85  41 U.S.C. 4712(b)(1). 
86  41 U.S.C. 4712(b)(2). 
87  Idem. 
88  41 U.S.C. 4712(c)(1). 
89  Pendleton Act, Sec.2.Second.1. 
90  5 U.S.C. 7513(a). 
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diminuída ou redução de suas atribuições ou de posição na hierarquia91. Interessante 

considerar que essas sanções podem se mostrar como efetivas formas de retaliação na 

esfera pública. 

 

O Hatch Act foi editado em 1939 com a principal missão de superar o spoil system que 

marcava a dinâmica de ocupação dos postos públicos federais, como modo de retribuição 

do apoio político para a eleição do chefe do Poder Executivo. Aplicável aos servidores 

públicos federais em atuação no Poder Executivo, o Hatch Act proíbe expressamente o 

uso de poderes ou influência para interferir no resultado das eleições92, mas reconhece o 

direito de manifestação e de participação política. Aplicável aos servidores públicos 

federais em atuação no Poder Executivo, o Hatch Act proíbe expressamente o uso de 

poderes ou influência para interferir no resultado das eleições93, mas reconhece o direito 

de manifestação e de participação política. 

 

Em 1978 foi editado Civil Service Reform Act (CRSA), que teve como pano de fundo 

uma situação muito peculiar: o escândalo de Watergate em 1974, revelado por um 

whistleblower (o deep throat). As investidas de retaliação ao reportante conhecidas pelo 

então PRESIDENTE NIXON foram determinantes à abertura de processo de impeachment e 

sua renúncia. Já no ano seguinte, o projeto foi apresentado cotejando a proteção aos 

servidores federais reportantes94. Em sua redação final, o Civil Service Reform Act tomou 

como bandeira do fortalecimento do merit system, que passou a ter uma conotação muito 

mais ampla que a de concurso público. 

 

O Civil Service Reform Act alterou o Lloyd-La Fontelle Act para estabelecer sistema de 

responsabilização do superior hierárquico por ato de retaliação comprovado pelas 

autoridades competentes (administrative law judge – ALJ, MSPB, OSC ou IG da Agência 

em que esteja alocado)95. As sanções vão de suspensão mínima de três dias a demissão96. 

 

O CRSA definiu o “merit system principles”, dentre os quais se destacam para o estudo 

do whistleblowing: 

 

Civil Service Reform Act, 1978 

5 U.S.C. 2301(b) 

(b) Federal personnel management should be implemented consistent 

with the following merit system principles: 

                                                 
91  5 U.S.C. 7512(c). 
92  5 U.S.C. 7323(a)(1). 
93  5 U.S.C. 7323(a)(1). 
94  Cf. ROBERT G. VAUGHN, The Civil Service Reform Act and Whistleblower Protection, p. 88. 

Segundo o autor, um dos principais scholars na temática do whistleblowing nos Estados Unidos, a previsão 

de normas sobre whistleblowing no CRSA não foi predestinada, sendo direta consequência de uma onda de 

“open-government reforms” a partir do caso de Watergate. 
95  Cf. 5 U.S.C. 7515(a). 
96  5 U.S.C. 7515(b). 
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(4) All employees should maintain high standards of integrity, conduct, 

and concern for the public interest. 

(8) Employees should be  

(A) protected against arbitrary action, personal favoritism, or coercion 

for partisan political purposes, and (…) 

(9) Employees should be protected against reprisal for the lawful 

disclosure of information which the employees reasonably believe 

evidences 

(A) a violation of any law, rule, or regulation, or 

(B) mismanagement, a gross waste of funds, an abuse of authority, or a 

substantial and specific danger to public health or safety. 

 

 

A proteção ao reportante é logo indicada como uma das bases do merit system, definindo, 

por consequência, o objeto do relato no programa dos servidores públicos federais: (i) 

violação a lei ou regulamento; (ii) má gestão; (iii) desperdício grosseiro de recursos 

públicos; (iv) abuso de autoridade; ou (v) um perigo substancial e específico à saúde 

pública ou à segurança. Qualquer relato feito sob a égide do CRSA deve necessariamente 

se conectar a pelo menos um desses assuntos. Do mesmo modo, a comprovação de atos 

de retaliação tem no seu teste a verificação de que o reportante tomou uma ação pessoal 

para revelar pelo menos um desses tópicos. Quanto à figura do reportante, este pode ser 

servidor público federal na ativa ou aposentado, bem como pessoa que participe de 

concurso público para provimento de cargo público federal97 98. 

 

Mais especificamente, o Civil Service Reform Act indicou uma relação de 11 Prohibited 

Personnel Practices (PPP), ou seja, ações proibidas de serem praticadas por quem tenha 

competência hierárquica para determinar ou fazer determinar, recomendar, aprovar ou 

realizar qualquer outra ação pessoal (“personnel action”)99. O CSRA apresenta um rol 

exemplificativo de ações pessoais, embora sem trazer uma clara definição conceitual: 

nomeação; promoção; decisão em matéria disciplinar; remoção; realocação; recondução; 

avaliação de desempenho; decisão relativa a pagamentos, benefícios, premiações ou 

treinamento quando este for requisito para progressão funcional; e qualquer mudança de 

atribuições e responsabilidades que sejam incompatíveis com a remuneração ou nível de 

instrução100. 

 

                                                 
97  Não estão incluídos os servidores que atuam em órgãos de inteligência (“national security 

exemption”), como FBI, CIA e NSA, que compõem o grupo de national security whistleblowers. Para eles, 

existem programas específicos, como o FBI Whistleblower Protection Act. Na esfera federal, para todos 

eles são aplicáveis o Intelligence Community Whistleblower Protection Act, de 1998, e o Presidential Policy 

Directive/PPD-19, de 2012. 
98  Determinados servidores públicos federais dispõem de programas específicos em razão do regime 

especial ao qual se vincula, como aqueles que trabalham no Nuclear Regulatory Commission and 

Department of Energy (Energy Reorganization Act). Cf. Stephen Kohn, The Whistleblower Handbook, 

2011, p. 43. 
99  5 U.S.C. 2302(b). 
100  5 U.S.C. 2302(a)(2). 
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Dois itens proibidos para prática por autoridades administrativas que afeta a proteção de 

reportantes são o item (8), relativo à retaliação pelo relato101, e o item (11), sobre violação 

a regras de implementação do merit system principles102. 

 

Além de criar novos mecanismos para proteção dos reportantes servidores federais, o 

Civil Service Reform Act promoveu uma reforma institucional para defesa mais efetiva 

do merit system formalizada em Decretos (Executive Orders) intitulados Reorganization 

Plans. A Reorganization Plan n.º 2 foi a principal delas, extinguindo a Civil Service 

Comission, criada pelo Pendleton Act, para criação de quatro novas Agências103 e 

redistribuição de competências para uma existente (o Equal Employment Opportunity 

Comission – EEOC)104. Duas dessas novas Agências trabalham na operacionalização do 

programa de reportantes dos servidores públicos federais: o Merit Systems Protection 

Board – MSPB e o Office of Special Counsel – OSC. 

 

O Merit Systems Protection Board – MSPB é uma Agência Independente com função 

administrativa judicante para apurar e decidir sobre casos relacionados a discriminação; 

conflitos relacionados ao exercício funcional; prática de ações proibidas; e casos de 

retaliação a reportantes. Além disso, possui competência para emitir opiniões a consultas 

e desenvolver estudos e análises técnicas. Em sua cúpula estão o Presidente, Vice-

Presidente e Membro105, que exercem mandato de 7 anos. 

 

O Office of Special Counsel – OSC é uma Agência Independente106 presidida pelo Special 

Counsel para exercício de mandato de quatro anos após processo de nomeação com 

indicação do Presidente e aprovação do Senado. Suas principais atribuições são investigar 

alegações de práticas proibidas (PPP); informar Presidente do MSPB, a Agência afetada, 

o Office of Peronnel Management – OPM e, se for o caso, o Presidente sobre a ocorrência 

                                                 
101  É o texto do 5 U.S.C. 2302(b)(8): “(8) take or fail to take a personnel action with respect to any 

employee or applicant for employment as a reprisal for (A) a disclosure of information by an employee or 

applicant which the employee or applicant reasonably believes evidences (i) a violation of any law, rule, 

or regulation, or (ii) mismanagement, a gross waste of funds, an abuse of authority, or a substantial and 

specific danger to public health or safety, if such disclosure is not specifically prohibited by law and if such 

information is not specifically required by Executive order to be kept secret in the interest of national 

defense or the conduct of foreign affairs; or (B) a disclosure to the Special Counsel of the Merit Systems 

Protection Board, or to the Inspector General of an agency or another employee designated by the head of 

the agency to receive such disclosures, of information which the employee or applicant reasonably believes 

evidences (i) a violation of any law, rule, or regulation, or (ii) mismanagement, a gross waste of funds, an 

abuse of authority, or a substantial and specific danger to public health or safety”. 
102  É o texto do 5 U.S.C. 2302(b)(11): “(11) take or fail to take any other personnel action if the taking 

of or failure to take such action violates any law, rule, or regulation implementing, or directly concerning, 

the merit system principles contained in section 2301 of this title. This subsection shall not be construed to 

authorize the withholding of information from the Congress or the taking of any personnel action against 

an employee who discloses information to the Congress”. 
103  Foram criadas a Federal Labor Relations Authority – FLRA, o Office of Peronnel Management – 

OPM, o Merit Systems Protection Board – MSPB e o Office of Special Counsel – OSC. 
104 https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title5a-node84-

leaf186&num=0&edition=prelim 
105  Nomeados pelo Presidente, dois membros são alinhados ao partido de situação e um à oposição. 
106  O status de Agência Independente foi conferida pelo Whistleblower Protection act, de 1989. 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title5a-node84-leaf186&num=0&edition=prelim
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title5a-node84-leaf186&num=0&edition=prelim
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de práticas ilícitas e de retaliação; e tomar medidas efetivas para tutela do reportante. 

Fundamentalmente, o OSC trabalha em duas frentes: o processo de retaliação (retaliation 

process ou prohibited personnel practive complaints) e o processo de relato (disclosure 

process). 

 

Todas as demandas encaminhadas ao OSC são identificadas, sendo garantido o anonimato 

externo. Assim, a Agência adota o sigilo nas comunicações com os reportantes, cuja 

identidade apenas pode ser revelada em duas situações: (i) mediante expresso 

consentimento ou (ii) em situações extremas de iminente perigo à saúde pública ou à 

segurança, bem como de iminente violação de norma penal107. 

 

O processo de retaliação é sempre voluntário, iniciado pelo reportante que sente ser vítima 

de retaliação ou por terceiros. Após preenchimento de formulário eletrônico com a 

indicação de provas, a OSC designa para avaliação do caso um examiner (Administrative 

Law Judge – ALJ). O Special Counsel emite uma letter que consiste em uma 

determinação preliminar sobre a ocorrência, ou não, de PPP. O autor tem direito de 

resposta, podendo, inclusive, apresentar mais evidências. Se houver indícios de 

ocorrência de PPP, passa-se para a fase de mediação e, caso se frustre, o OSC inicia uma 

investigação mais aprofundada. Na decisão, o Special Counsel pode tanto tomar medidas 

corretivas, fazendo cessar os efeitos da retaliação, quanto sugerir medidas disciplinares. 

Nesse caso, deverá requerer ao MSPB que aplique as sanções devidas. 

 

Caso o Special Counsel entenda que não houve a ocorrência de retaliação enquadrada em 

PPP, e, consequentemente, não defira medida corretiva, o reportante poderá apelar para 

o MSPB (“individual right of action” – IRA). Casos mais graves – como a suspensão por 

mais de 14 dias, remoção ou demissão – podem ser diretamente apresentados ao MSPB 

(“otherwise appealable action” – OAA). Todos os demais devem antes passar pelo crivo 

o OSC. 

 

Em 2018, o OSC recebeu 6.015 novas demandas, totalizando 8.607 com o passivo de 

casos108. É interessante observar o aumento de procura do OSC: de 2015 a 2018, foi 

registrado aumento de 79% de demandas na comparação com o período de 2001 a 

2014109. O maior número de demanda foi relativa a práticas proibidas (PPP) – 69% do 

total110. O OSC ressalta a importância cada vez mais crescente da mediação nesses 

processos111. Em 2018, o MSPB recebeu 648 apelações, sendo 66% delas recurso de 

                                                 
107  Cf. 5 U.S.C. 1213(h). 
108  Cf. OSC, Annual Report to Congress for Fiscal Year 2018, 2019, p. 12. O Department of 

Veterans Affairs – VA é a Agência com mais demandas associadas (40%). Na sequência, vem o Department 

of Defense – DoD (24%). Idem, p. 13. 
109  Idem, ibidem. 
110  Idem, p. 14. 
111  Idem, p. 24-25. 
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decisão do OSC (IRA) e 34% de ações diretamente apresentadas à Agência (OAA)112. 

Em apenas 5% dos casos o MSPB concedeu medida corretiva contra a retaliação113. 

 

Com relação aos processos de relato, o procedimento é iniciado com o preenchimento de 

formulário eletrônico disponibilizado pelo OSC e apresentação de provas, 

recomendando-se que a informação seja identificada pelo reportante (“first-hand 

observation”) e acompanhada de documentos e arrolamento de testemunhas. Caso s a 

informação seja considerada crível, a Agência entrevista o reportante por telefone e 

analisa o material. Com base nesse conjunto analítico, pode então se posicionar sobre o 

“substantial likelihood standard”, informado por um teste com duas fases: (i) há 

probabilidade significativa de que a informação apresentada caracterize um ato ilícito? 

(ii) a narrativa do relato se encaixa em uma ou mais categorias de ilícito que estão na 

esfera de competência do OSC (PPP)? Atendido o standard, emite-se a substantial 

likelihood determination; do contrário, o OSC informa ao reportante que outros tipos de 

informação podem ser conferidos para que o teste seja satisfeito. 

 

No primeiro caso, em que o OSC entende que as informações relatadas têm probabilidade 

substancial de caracterizar ilícito, a Agência chancela essas informações e remete ao 

reportante para revisão (refer). Na sequência, o Special Counsel redige um referral letter 

endereçada ao Presidente da Agência em cujo âmbito se verificou o ilícito, podendo, 

inclusive, determinar que a informação seja apurada por ela114. Neste caso, a Agência 

dispõe de 60 dias para emitir relatório ao OSC sobre os resultados da apuração, 

reservando-se o direito de o reportante comentá-lo. Novamente as informações passam 

por um novo crivo – o “reasonableness standard” – e entendendo pela consistência e 

credibilidade do relato à luz dessas novas alegações, elabora cartas de comunicação, 

fundamentalmente para o Congresso e o Presidente. Caso o OSC considere o fato 

reportado como um crime, então determina que a Agência informe o Office of Personnel 

Management – OPM e o Office of Management and Budget – OMB. 

 

No caso DI-12-2447, por exemplo, o reportante – um engenheiro técnico contratado – 

relatou publicamente em 2011 que a Federal Aviation Administration (FAA) descumpria 

normas regulatórias e códigos de segurança em 28 projetos de construção e engenharia, 

colocando em risco os usuários do serviço de aviação civil115. Em resumo, o reportante 

indicou os vários casos em que a regulação da FAA não foi observada, como o 

descumprimento pela empresa contratada ASRC do FAA Standard C-1217-F, dispondo 

sobre padronizações técnicas de instalação interna de energia elétrica. No referral letter, 

de 2012, o Special Counsel determinou que a FAA investigasse o alegado e apresentasse 

                                                 
112  Cf. MSPB, FY 2018 Annual Performance Report (APR) and Annual Performance Plan 

(APP) for FY 2019 (Revised) and FY 2020 (Proposed), 2019, p. 53. Foram consideradas apenas as 

apelações iniciais. 
113  Idem, p. 55 e 57. 
114  Cf. 5 U.S.C. 1213(c)(2). 
115 https://osc.gov/PublicFiles 

https://osc.gov/PublicFiles
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relatório em 60 dias. A FAA entregou o relatório, o reportante se manifestou e 

documentos adicionais foram apresentados por ambos. Em 9 de janeiro de 2020, o Special 

Counsel enviou a Presidential Letter ao Presidente indicando a razoabilidade do relato e 

o seu potencial de colocar em risco vidas humanas. 

 

No ano de 2018, o OSC recebeu 1.559 relatos de ilícitos ainda não conhecidos sob sua 

competência116. Também no ano de 2018 foram chancelados 139 relatos de descoberta 

para encaminhamento ao Presidente de Agência (“disclosures referred”) e foram 

remetidas 41 letters ao Presidente ou ao Congresso117. Considerando os 41 relatórios de 

Agências recebidos em 2018, em 88% dos casos o OSC entendeu que as informações 

caracterizavam ilícito, no todo ou em parte118. Em termos de processamento, o OSC 

informa que 1.624 processos foram encerrados em 2018, sendo 59% deles encerrado em 

45 dias e 41% em prazo superior a 45 dias119. Aqui pode haver uma distorção: casos de 

arquivamento imediato tendem a ser mais expeditos e modificar a média final; casos mais 

complexos podem ser arrastar por anos. No exemplo do caso DI-12-2447, passaram-se 9 

anos do relato até a Presidential Letter. 

 

O Civil Service Reform Act estabeleceu o programa de reportantes para os servidores 

públicos federais e estruturou suas instituições para defesa contra retaliação e 

recebimento de relatos. O que se verificou na sequência foi o fortalecimento desse 

sistema. 

 

O Whistleblowing Protectin Act – WPA, de 1989, conferiu a natureza jurídica de Agência 

Independente ao OSC, clarificou o seu procedimento e conferiu competências para tornar 

sua função mais efetiva, como a capacidade de intimar e tomar testemunhos, bem como 

o poder de determinar que Agências investiguem os fatos conhecidos por relatos de 

reportantes. 

 

Com a finalidade de encorajar servidores públicos federais e relatarem, em 2002 foi 

editado o Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act – 

No-FEAR Act. O seu principal objetivo era superar quadro tido como crônico de 

retaliações, que não apenas inibiam novos relatos, mas suas indenizações custavam aos 

cofres públicos. 

 

Em 2012 foi editado o Whistleblower Protection Enhancement Act – WPEA 2012, que 

trouxe mais garantias aos reportantes, como a inserção dentre o rol de PPP a imposição 

de obrigações que impeçam o relato, especialmente em acordos de confidencialidade, e o 

dever de as ações de correção ajuizadas por retaliação incluírem custas e taxas. Também 

                                                 
116  Cf. OSC, Annual Report to Congress for Fiscal Year 2018, 2019, p. 31. 
117  Idem, ibidem. 
118  Idem, ibidem. 
119  Idem, ibidem. 
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definiu as sanções disciplinares aplicáveis pelo MSPB (demissão, redução de senioridade, 

suspensão por período não superior a 5 anos ou reprimenda). 

 

O Whistleblower Protection Enhancement Act – WPEA de 2017 se volta a fortalecer a 

pedagogia do whistleblowing, incumbindo ao Ombudsman e ao Whistleblower Protection 

Coordinator, figura criada por esta lei, o dever de instruir servidores públicos federais 

das correspondentes Agências sobre os direitos e as medidas de proteção relacionadas ao 

relato, assim como seus procedimentos. Ao Whistleblower Protection Coordinator 

também incumbe o diálogo institucional com o OSC e demais coordenadorias para 

recomendar boas práticas de efetividade do programa de reportantes dos servidores 

públicos federais. 

 

Também no ano de 2017 foi editado o Dr. Chris Kirkpatrick Whistleblower Act, que 

trouxe o 14º caso de PPP: acesso da ficha médica para fins de cometimento de uma das 

outras 13 práticas proibidas, dentre as quais a retaliação ao reportante. Ademais, 

estabeleceu o dever de as Agências cientificarem o OSC de todos os casos de suicídio 

entre seus servidores que tenham relatado. 

 

 

 

1.2. Normatização do whistleblowing na Itália: a Legge n.º 179/2017 

 

A Parmalat foi fundada em 1961 e se tornou a maior produtora de leite na Itália. Em 

2002, a empresa faturou 7,6 bilhões de euros. O grupo tinha então por volta de 35 mil 

funcionários em cerca de 30 países, incluindo o Brasil120. Em dezembro de 2003, depois 

que a empresa admitiu que não conseguira liquidar um investimento de 500 milhões de 

euros em um fundo nas Ilhas Cayman. Na tentativa de acalmar seus investidores, a 

empresa divulgou documentação falsa informando que tinha quase 4 bilhões de euros 

depositados no Bank of America, o que foi desmentido pelo banco. Dias após o episódio, 

a Parmalat revelou que tinha um rombo de 3,95 bilhões de euros na sua contabilidade. 

Auditores constataram que a dívida da empresa superava 14,3 bilhões de euros e a 

empresa foi declarada insolvente. 

 

As investigações relacionadas ao caso do colapso da Parmalat suscitaram debate sobre a 

criação de mecanismos que viabilizassem o recebimento de informações pelas 

autoridades públicas para maior efetividade no enfrentamento da corrupção. A discussão 

pública sobre o relato de ilícitos por reportantes tomou maiores proporções na Itália a 

partir da promulgação da Lei Anticorrupção (Lei nº 190/2012) e, em 2017, foi editada a 

Legge 179/2017, com medidas de proteção aos reportantes.  

                                                 
120  Cf. FOLHA DE SÃO PAULO, Saiba mais sobre o escândalo financeiro da Parmalat, 2004. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u78832.shtml. Acesso em 05 de 

novembro de 2019. 
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1.2.1. A introdução do whistleblowing na Itália: legislação pré-Legge n.º 179/2017 

 

a) Lei nº 190/2012 

 

A Lei nº 190/2012121, é um diploma inteiramente voltado para o enfrentamento da 

corrupção na Administração Pública italiana. É o diploma que introduz o Plano Nacional 

Anticorrupção (PNA) e confere à Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)122 o papel 

de órgão responsável pela luta contra a corrupção na Itália. A Lei tem como base o artigo 

6º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral 

da ONU em 2003 e ratificada na Itália sob a Lei nº 116/2009, e os artigos 20 e 21 da 

Convenção Penal sobre a Corrupção, celebrada em Estrasburgo em 1999 e ratificada nos 

termos da Lei italiana nº 108/2012. 

 

A Lei nº 190/2012 confere a estruturação institucional para o enfrentamento à corrupção 

na Itália. Por um lado, a Autoridade Nacional Anticorrupção foi incumbida do controle, 

prevenção e fiscalização da corrupção e ilegalidade na Administração Pública (art. 1º, 1). 

Por outro, a Comissão especial colabora com os órgãos internacionais, aprova o Plano 

Nacional Anticorrupção elaborado pelo Departamento de Administração Pública e opina 

sobre as estratégias de enfrentamento à corrupção pela Administração Pública (art. 1º, 2). 

 

O Plano Nacional Anticorrupção de 2013, aprovado pela Lei nº 190/2012, já previa a 

implementação pela Administração Pública de medidas voltadas a concretizar o disposto 

na Lei quanto à proteção de reportantes123.De acordo com o Plano, cada Administração 

deve fornecer canais reservados e diferenciados para receber relatos, cuja gestão deve ser 

confiada a um grupo muito restrito de duas a três pessoas. Além disso, é necessário 

fornecer códigos substitutos para os dados de identificação do reportante, a fim de garantir 

o sigilo da sua identidade, e preparar modelos que orientem o fluxo de recebimento das 

                                                 
121

  Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). 
122

  A estrutura organizacional da ANAC é dada pelo Atto di organizzazione de 29 de outubro de 2014, 

sendo as atividades da Autoridade divididas em quatro áreas: Presidência, Secretaria-Geral – realiza 

atividades de apoio à missão institucional, planejamento e controle das atividades -, Área de Supervisão e 

Área de Regulação. A Autoridade é composta por um conselho com cinco membros e uma câmara arbitral. 

A atividade de supervisão anticorrupção da Autoridade é realizada de acordo com e dentro dos limites das 

disposições da lei nº 190/2012, numa perspectiva de prevenção e não repressão de ofensas individuais. O 

objetivo da ANAC é supervisionar a prevenção da corrupção criando uma rede de colaboração nas 

administrações públicas e aumentar a eficiência no uso dos recursos, reduzindo os controles formais, que 

envolvem encargos processuais e aumentam os custos da administração pública. 
123

  Cf. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Piano 

Nazionale Anticorruzione - P.N.A., 2012. Disponível em: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazional

eAnticorruzione/_piani?id=7bac8baf0a77804244cfd88ec4fb0248. Acesso em 30 de outubro de 2019. 



47 

 

informações consideradas úteis para identificar os autores de eventual conduta ilegal, bem 

como as circunstâncias do fato. 

 

Como parte do Plano Trienal de Prevenção da Corrupção (P.T.P.C.) obrigações de 

confidencialidade devem ser impostas a todos aqueles que recebem ou estão cientes do 

relato e aos que estão subsequentemente envolvidos no seu processo de gerenciamento. 

 

A proteção dos reportantes também deve ser apoiada por uma atividade efetiva de 

conscientização, comunicação e treinamento sobre os direitos e obrigações relacionados 

à divulgação de ações ilegais. Para esse fim, o PNA permite que cada órgão da 

Administração disponibilize, em seu portal eletrônico, avisos informando aos 

funcionários a importância do instrumento e seu direito a proteção caso de denunciem 

ações ilegais, bem como os resultados de eventuais ações de proteção a reportantes. 

 

O dispositivo mais relevante na Lei nº 190/2012, em matéria de whistleblowing, é, no 

entanto, o disposto no art. 1º, 51, que insere o art. 54-bis ao Decreto Legislativo n. 

165/2001124, conferindo aos funcionários públicos duas formas de proteção para o relato: 

a proteção funcional, vedando que ele seja demitido ou sujeito a uma medida 

discriminatória, direta ou indireta, que tenha efeitos sobre as condições de trabalho por 

motivos relacionados direta ou indiretamente com a queixa, e a proteção à sua identidade 

em procedimento disciplinar125. A denúncia pode ser feita, nos termos da Lei, à autoridade 

judiciária, ao Tribunal de Contas, ou ao superior hierárquico do reportante. 

 

 

 

                                                 
124  O Decreto Legislativo nº 165 de 30 de março de 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dispõe sobre o trabalho do servidor público na Itália, em 

suas mais diversas facetas. O diploma é bastante extenso e já sofreu inúmeras alterações ao longo dos anos. 

As leis que tratam do whistleblowing na Itália voltam-se para a alteração desse decreto, mais 

especificamente do texto do artigo 54-bis. 
125  Cf. art. 1º, 51, do Decreto Legislativo n. 165/2001: “[d]opo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: “Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo 

ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o 

alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una 

misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del 

segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito 

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua 

conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L’adozione di misure 

discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 

dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella 

quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”. 
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b) Lei n.º 114/2014 

 

A Lei nº 114/2014 modifica do art. 54-bis do Decreto Legislativo nº 165/2001 para incluir 

a ANAC ao lado do Judiciário e do Tribunal de Contas para recebimento de relatos de 

ilícitos na Administração Pública (art. 31). A ANAC passa, portanto, a avaliar não apenas 

os relatos provenientes de seus próprios funcionários, mas também os relatos que os 

funcionários de outras administrações possam lhes dirigir nos termos do mencionado 

artigo 54-bis (art. 19, nº5, a e a-bis). 

 

 

 

c) Determinação n.º 6/2015 da ANAC 

 

A Determinação nº 6/2015126 foi editada pela ANAC para estabelecer os parâmetros para 

recebimento de denúncias na Itália, que influenciou o desenho da Lei nº 179/2017. 

Conforme a ANAC, o panorama legislativo então vigente descrevia uma proteção geral 

e abstrata que deveria ser completada com medidas concretas de proteção. 

 

O art. 54-bis do Decreto nº 165/2001, na redação dada pela Lei nº 190/2012, referia-se 

especificamente a funcionários públicos que tomaram conhecimento de conduta ilegal 

pelo exercício de função. O art. 54-bis do Decreto Legislativo nº 165/2001 viabilizava o 

relato unicamente por funcionários públicos, sem contemplar cidadãos ou empresas, sem 

a possibilidade de relatos anônimos. Assim, determinou que também ela poderia receber 

relatos de cidadãos, empresas e relatos anônimos, tendo em vista a sua atividade de 

supervisão. Ademais, recomendou que os órgãos de controle e supervisão da 

Administração adotassem medidas de proteção semelhantes às previstas na sua 

Determinação. 

 

Conforme o disposto no artigo 331 do Código de Processo Penal italiano e nos artigos. 

361 e 362 do Código Penal, os funcionários públicos e responsáveis por serviços públicos 

têm o dever de denunciar casos de corrupção de que tenham conhecimento às autoridades 

judiciárias. A obrigação de relatar com base em tais disposições e a possibilidade de 

relatar disfunções e ofensas como funcionário público nos termos do art. 54-bis do 

Decreto Legislativo 165/2001 tem, entretanto, um significado diferente. A disciplina 

penal baseia-se em uma obrigação real de relatar às autoridades judiciais, aplicando-se a 

crimes relacionados à corrupção, cometidos por determinadas categorias de sujeitos e na 

presença de condições específicas. A regra contida no art. 54-bis, por outro lado, além de 

ter um escopo subjetivo e objetivo mais amplo, visa, em particular, definir o regime de 

proteção de reportantes que sejam funcionários públicos. Assim, a denúncia ao superior 

                                                 
126  ANAC, Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), 2015. 
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hierárquico, ao Chefe da Prevenção da Corrupção e da Transparência ou à ANAC, não 

substitui o relato ao Poder Judiciário. 

 

O art. 54-bis do Decreto Legislativo nº 165/2001 prevê expressamente que o funcionário 

público possa denunciar a “conduta ilegal de que tomou conhecimento devido à relação 

de emprego”. Na opinião da Autoridade127, tal conduta inclui não apenas os crimes contra 

a Administração Pública, mas também as situações em que, no curso da atividade 

administrativa, haja abuso de poder por parte de um indivíduo para obter vantagens 

privadas, bem como os fatos que, independentemente da relevância criminal, representam 

um mau funcionamento da Administração devido ao seu uso para fins particulares. 

 

Na opinião da ANAC128, os relatos baseados em meras suspeitas ou boatos não merecem 

proteção, tendo em vista preservar os interesses de terceiros cobertos pelas informações 

relatadas e impedir que a Administração realize expedientes investigativos caros sem que 

haja necessidade. Ainda assim, não é necessário que o funcionário tenha certeza da real 

ocorrência dos fatos relatados e do autor. É suficiente que o empregado, com base em seu 

próprio conhecimento, considere altamente provável que um evento ilícito tenha ocorrido. 

Nesta perspectiva, é apropriado que os relatos ofereçam o maior número de elementos 

para permitir à Administração realizar as verificações necessárias. 

 

O funcionário que relata conduta ilegal é mantido livre de consequências prejudiciais no 

campo disciplinar e protegido no caso de adoção de medidas discriminatórias, diretas ou 

indiretas, que afetem as condições de trabalho por motivos relacionados direta ou 

indiretamente à denúncia. Conforme exigido pelo art. 54-bis do Decreto Legislativo n.º 

165/2001, e em consonância com as indicações oriundas de organismos internacionais, a 

referida proteção, no entanto, encontra um limite em casos de responsabilidade penal ou 

civil por calúnia ou difamação. Para a Autoridade129, tal possibilidade de exclusão da 

proteção pressupõe que a responsabilidade do reportante seja apurada em juízo. Assim, 

na presença de uma sentença de primeiro grau desfavorável para o denunciante as 

condições de proteção cessariam. 

 

Ainda que a redação dada ao art. 54-bis do Decreto Legislativo nº 165/2001 pela Lei nº 

190/2012 fale apenas na proteção da identidade do reportante no contexto de 

procedimentos disciplinares, a ANAC defende que tal proteção deve ser garantida 

inclusive no encaminhamento do conteúdo do relato entre as autoridades competentes. 

No caso de transmissão a sujeitos dentro da Administração, somente o conteúdo do relato 

deve ser encaminhado, removendo todas as referências das quais é possível rastrear a 

identidade da pessoa que denuncia.Nos termos do art. 54-bis, a Administração também é 

                                                 
127  Idem. 
128  Idem. 
129  Idem. 
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obrigada a garantir a confidencialidade da identidade da parte relatora no âmbito de 

qualquer processo disciplinar iniciado contra a parte relatada.  

 

A norma já fornece uma indicação específica ao estabelecer que, se a cobrança contestada 

se basear em outros elementos e evidências objetivas de posse da Administração ou que 

a mesma tiver adquirido independentemente do relato, a identidade da pessoa que 

reportou não poderá ser revelada sem o consentimento dela. 

 

Entretanto, quando a disputa que deu origem ao procedimento disciplinar se basear apenas 

na denúncia do funcionário público, a pessoa sujeita ao procedimento disciplinar poderá 

acessar o nome do informante, mesmo na ausência do consentimento deste, apenas se for 

absolutamente indispensável para a própria defesa, cabendo ao responsável pelo 

procedimento disciplinar avaliar, mediante solicitação da parte interessada, se a condição 

de indispensabilidade absoluta do nome da pessoa relatora para fins de defesa está 

preenchida. 

 

Para fins de gerenciamento eficaz dos relatos e para impedir que o funcionário deixe de 

relatar conduta ilegal por medo de ser submetido a medidas discriminatórias, na visão da 

ANAC130, é apropriado que o sistema de gerenciamento de denúncia seja capaz de: 

gerenciar relatos de maneira transparente por meio de um procedimento definido e com 

termos certos para o início e conclusão da investigação preliminar; proteger a 

confidencialidade da identidade do funcionário que está fazendo o relato; proteger o 

sujeito que gerencia os relatos de pressões e discriminação diretas e indiretas; proteger a 

confidencialidade do conteúdo do relato; permitir que a pessoa que relata verifique o 

andamento da investigação preliminar. 

 

Além disso, a ANAC recomendou131 que fossem providenciadas as devidas precauções 

para: identificar corretamente o informante, adquirindo, além da identidade, também a 

qualificação e a função; separar os dados de identificação do informante do conteúdo do 

relato, prevendo a adoção de códigos substitutos para os dados de identificação, para que 

o relato possa ser processado sigilosamente, possibilitando a associação subsequente do 

conteúdo com a identidade do reportante nos casos onde isso é estritamente necessário; 

não permitir o rastreamento da identidade do reportante, exceto nos eventuais 

procedimentos disciplinares contra a pessoa denunciada; manter o conteúdo do relato 

confidencial durante toda a fase de gerenciamento, na medida do possível. Em particular, 

recomendou-se adotar protocolos seguros e padrão para transporte de dados, bem como 

o uso de ferramentas criptográficas de ponta a ponta para o conteúdo dos relatos e 

qualquer documentação anexada. 

 

                                                 
130  Idem. 
131  Idem. 



51 

 

Considerando que os dados e documentos que são objeto do relato, que também podem 

ser ou conter dados confidenciais, devem ser processados em conformidade com a 

legislação sobre proteção de dados pessoais132. 

 

 

 

1.2.2. Legge n.º 179/2017: Lei Geral de Whistleblowing na Itália 

 

A Legge nº 179/2017133 se insere em um contexto de pressão por parte da União Europeia 

para que a Itália se adequasse aos seus parâmetros de combate à corrupção e à lavagem 

de dinheiro134. Apesar disso, a justificativa do Projeto de Lei menciona os avanços 

trazidos pelas diretrizes elaboradas pela ANAC em 2015, que por muito tempo regularam 

o recebimento de informações de reportantes no país135.  

 

O texto aprovado em 2017 na Lei nº179/2017 é bastante diferente do texto proposto em 

2015136. 

                                                 
132  Idem. 
133  Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato 
134  Em 2015, entrou em vigor a Diretiva 2015/849 da União Europeia, que pode ser considerada uma 

das grandes propulsoras da lei de whistleblowing italiana. A própria justificativa da Lei n° 179/2017 cita a 

necessidade de conformação com os padrões europeus de luta contra a corrupção. 
135  Cf. justificativa da Lei nº 179/2017: “[p]er quanto concerne le Linee guida, l’obiettivo è di offrire 

agli enti pubblici italiani una disciplina applicativa delle disposizioni di principio introdotte dalla legge n. 

190 del 2012, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione “ (cosiddetta “ legge anticorruzione “), volte ad incoraggiare i dipendenti 

pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (…). Come 

è ricordato nel documento dell’ANAC, l’introduzione di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e 

privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in convenzioni 

internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni 

dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma 

di invito ad adempiere. La legge n. 190 del 2012 ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente 

all’ambito della pubblica amministrazione (…)” 
136  O projeto (Atto Camara 3365) surgiu na Câmara dos Deputados em outubro de 2015 e foi proposto 

pela deputada Francesca Businarolo e outros integrantes do Movimento 5 Stelle. A justificativa do projeto 

é bastante política, colocando a denúncia de um ilícito administrativo como um dever cívico e faz menção 

aos avanços trazidos pelas diretrizes e à plataforma para o recebimento de denúncias elaboradas pela ANAC 

em 2015. Neste sentido, o projeto da Lei nº 179/2017 buscou a oficialização de uma prática já existente e 

consolidada. O escopo era proteger aqueles que, no interesse público, denunciam possíveis crimes ou 

ofensas de que tenham conhecimento no contexto de uma relação de emprego pública ou privada, incluindo 

danos ao interesse público, concorrência, proteção dos direitos dos consumidores e usuários, e o bom 

desempenho da Administração Pública (arts. 1 e 2). As denúncias poderiam ser encaminhadas na esfera 

pública para o órgão responsável pela prevenção da corrupção e na esfera privada a órgão de supervisão, 

além da ANAC, ao Tribunal de Contas, à autoridade judicial ou órgãos policiais (art. 4, 1). A identidade do 

informante é protegida a qualquer momento após o relato, exceto em casos de calúnia ou difamação, e, no 

caso de processo penal, até o julgamento, não podendo a identidade do informante ser revelada sem o seu 

consentimento (art. 8). O projeto previa também a apresentação de relato anônimo (art. 5),. a presunção de 

boa-fé (art. 8, 4) e elencava uma série de proteções funcionais ao reportante (art. 10, 1 e 2). Ademais, 

assegurou-se a reversão do ônus da prova, cabendo ao empregador demonstrar que qualquer ato de 

retaliação praticado contra o reportante fosse motivado por razões não relacionadas ao relato (art. 11). Foi 

previsto também o pagamento de prêmio à pessoa que fornecesse informações desconhecidas das 
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Em sua redação final, a Lei nº 179/2017 tem o seu texto dividido em três temas centrais: 

disciplina dos relatos no âmbito da Administração Pública, whistleblowing na iniciativa 

privada e disposições de integração das disciplinas. Assim como a Lei nº 190/2012, o 

artigo primeiro altera o artigo 54-bis do Decreto Legislativo n º 165/2001. 

 

Conforme estabelecido na lei italiana, o reportante tem como canais disponíveis a pessoa 

responsável pela prevenção da corrupção e pela transparência, a ANAC, Tribunal 

ordinário ou contábil137. A má-conduta relatada deve ter sido conhecida em decorrência 

da relação laboral do reportante. 

 

O funcionário público que, no interesse da administração pública comunicar tal 

informação não pode ser sancionado138, rebaixado, demitido, transferido ou sofrer 

medidas organizacionais com efeitos diretos ou indiretos nas condições de trabalho em 

decorrência do relato139. O nº2 especifica quem são as pessoas às quais a disciplina do 

primeiro artigo se aplica, quais sejam: o funcionário e o empregado da Administração 

Pública, o empregado de uma entidade econômica pública ou o empregado de uma 

entidade privada sujeita a controle público nos termos do art. 2.359 do Código Civil 

italiano. A disciplina também se aplica a trabalhadores e colaboradores de empresas que 

fornecem bens ou serviços e que realizam trabalhos a favor da Administração Pública. 

 

Ainda que a identidade do reportante seja essencial para a defesa do acusado em 

determinado litígio, o relatório só será utilizado em processos disciplinares mediante o 

seu consentimento. A ANAC adota diretrizes específicas relacionadas aos procedimentos 

para a apresentação e gerenciamento de relatos, incluindo o uso de criptografia para 

                                                 
autoridades públicas que envolvam danos ao erário ou à imagem da Administração Pública, correspondente 

a um valor entre 15 e 30% da quantia recuperada aos cofres públicos. 
137  Cf. art. 1, nº7 da Lei 190/2012. 
138

  Em maio de 2018, a Corte di Cassassione italiana julgou recurso da ação penal nº 35792/2018. O 

acusado havia sido responsabilizado criminalmente pelo Tribunal de Recurso de Bologna por ter feito um 

acesso ilegal ao sistema de computadores de uma escola da rede pública de ensino, utilizando usuário e 

senha de outro funcionário, para elaborar um documento de rescisão falsa em nome de uma pessoa que 

nunca atuou na Administração. A última parte do parágrafo 1 do artigo 54-bis estabelece que o empregado 

de boa-fé não pode ser sancionado, demitido ou submetido a medidas discriminatórias, diretas ou indiretas, 

que tenham efeitos nas condições de trabalho, por motivos relacionados ao relato feito, que deve ter como 

objeto uma conduta ilegal, não necessariamente relevante na esfera criminal. A comunicação pode ser 

dirigida à autoridade judicial ordinária, à magistratura contábil e ao superior hierárquico do reportante. No 

que se refere ao assunto, o fato a ser denunciado pode dizer respeito, para fins de proteção dos funcionários, 

apenas a informações adquirido no local de trabalho. Para a Corte, a legislação mencionada se limita a 

evitar consequências desfavoráveis, limitadas ao vínculo empregatício, para a pessoa que adquire, no 

contexto do trabalho, notícias de atividade ilegal. A Lei não estabelece nenhuma obrigação de adquirir 

informações ativamente, autorizando atividades investigativas impróprias. Nesse sentido, o recurso foi 

negado, cf. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35792 Anno 2018. Presidente: Bruno Paolo Antonio. Relatore: Tudino 

Alessandrina. Data Udienza: 21/05/2018. 
139  Cf. art. 1, nº 1 da Lei 190/2012. 
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garantir a confidencialidade da identidade da pessoa que está relatando e para o conteúdo 

dos relatos e documentação relacionada140. 

 

A ação de retaliação, caso ocorra, deve ser comunicada à ANAC pela pessoa que a sofreu 

ou pelo sindicato representativo. A ANAC, por sua vez, informa o departamento de 

serviço público da Presidência do Conselho de Ministros ou outros organismos de 

garantia ou disciplina. O ônus da prova recai sobre a Administração, sendo de sua 

responsabilidade demonstrar que as medidas discriminatórias ou de retaliação tomadas 

contra o denunciante são motivadas por razões não relacionadas ao relato, sendo os atos 

discriminatórios ou retaliatórios adotados pela Administração ou pelo organismo público 

nulos141. Na mesma linha, o reportante que é demitido em decorrência do relato deve ser 

reintegrado ao seu posto de trabalho (art. 1º, nº 8). 

 

O nº 6 prevê a aplicação de sanções no âmbito do processo de investigação feito pela 

ANAC. Assim, se forem adotadas medidas discriminatórias por algum agente público, é 

prevista uma sanção administrativa pecuniária de 5.000 a 30.000 euros ao agente que 

adotou essa medida. Se for constatada a ausência de procedimentos para encaminhamento 

e gerenciamento de relatórios ou a adoção de procedimentos que não estejam em 

conformidade com os previstos em lei, a ANAC aplicará multa de 10.000 a 50.000 euros. 

 

A proteção ao reportante é, entretanto, excluída diante do reconhecimento, em sentença 

de grau, da sua responsabilidade penal por calúnia ou difamação, ou da sua 

responsabilidade civil, caso haja conduta dolosa ou negligência grave (art. 1º, nº 9). 

 

O artigo segundo trata da proteção ao reportante no setor privado e altera o art. 6º do 

Decreto Legislativo nº 231/2001142. É previsto ao reportante privado: um ou mais canais 

que permitam que o relato seja feito confidencialmente (a); pelo menos um canal que 

garanta a confidencialidade da identidade da pessoa que relata por meios computacionais 

(b); a proibição de retaliação, direta ou indireta, em decorrência do relato (c); sanções 

contra aqueles que violarem as medidas de proteção ao denunciante ou que realizarem 

denúncias fraudulentas (d); a possibilidade de denúncia de medidas discriminatórias à 

Inspeção Nacional do Trabalho, feita pelo reportante ou pela organização sindical 

responsável (2-ter); a nulidade da dispensa ou demais medidas retaliatórias contra o 

reportante e em razão do relato, sendo o empregador responsável por provar que eventuais 

medidas se baseiam em razões não relacionadas ao relato (2-quater). 

 

O artigo terceiro, nº3, traz, por fim, uma disposição interessante: a divulgação de 

documentos ou fatos que são objeto de sigilo corporativo, profissional ou oficial fora do 

                                                 
140  Cf. art. 1, nº 5 da Lei 190/2012. 
141  Cf. art. 1, nº7 da Lei 190/2012. 
142  Regulamento da responsabilidade administrativa de pessoas coletivas, sociedades e associações, 

mesmo sem personalidade jurídica, nos termos do artigo 11 da lei de 29 de setembro de 2000, n. 300. 
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canal de comunicação criado especificamente para recebê-lo, e excedendo o objetivo de 

eliminar a ocorrência do delito, viola a obrigação de sigilo. Dessa disposição podem ser 

tiradas duas conclusões: (i) o reportante só pode usar o canal específico existente para 

compartilhar a informação que detém, ou seja, não poderia, por exemplo, divulgá-la 

através da mídia e (ii) a motivação do reportante importa – ele só poderá compartilhar as 

informações ou documentos na medida em que agir no intuito de parar a ocorrência de 

um ilícito. 

 

 

 

1.2.3 Regolamenti del 30 ottobre 2018 (Regolamento sull’esercizio del potere 

sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 

cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis 

del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) 

 

O Regulamento n.º 30/2018 dispõe sobre o exercício do poder sancionador em matéria 

de proteção de denunciantes de crimes ou irregularidades de que tenham conhecimento 

no contexto de vínculo empregatício nos termos do art.54-bis do Decreto Legislativo nº 

165/2001. A normativa detalhou o recebimento de relatos por reportantes na Itália após a 

edição da Lei nº 179/2019, inclusive o procedimento de imposição de multas nos termos 

do art. 54- bis, parágrafo 6º (art. 2). 

 

As comunicações e os relatos são apresentados à ANAC por meio da plataforma 

eletrônica disponível no site institucional, que utiliza ferramentas criptográficas e garante 

a confidencialidade da identidade do informante, do conteúdo do relatório e da 

documentação relacionada (art. 3, 2)143. 

 

A pessoa encarregada do procedimento pode solicitar mais informações, esclarecimentos, 

ações e documentos das pessoas a quem o procedimento foi iniciado, inclusive fazendo 

uso do escritório de inspeção da Autoridade, da Polícia Financeira ou da Inspeção de 

Serviço Público de Departamento de Serviço Público da Presidência do Conselho de 

Ministros. O prazo de cumprimento para tal solicitação, dada a urgência, quantidade e 

qualidade das informações e documentos solicitados, não pode ser inferior a 10 dias e 

nem superior a 30 dias. Os documentos devem ser fornecidos de preferência 

eletronicamente, com uma declaração de conformidade em anexo ao original, podendo 

também ser formulados oralmente durante audiências ou inspeções, divulgando-os ao 

interessado e verbalizando-os (art. 8, 4 e 5). 

                                                 
143

  A ANAC não inicia nenhum processo administrativo, civil ou penal com as informações obtidas 

através dos relatos recebidos. A Autoridade, se considerar que o relato se baseia nos termos esclarecidos 

pela Determinação nº 6 de 28 de abril de 2015, pode iniciar um diálogo com o Chefe de Prevenção da 

Corrupção e Transparência (RPCT) da Administração sujeita a denúncia ou ordenar o envio do relato às 

instituições competentes, como, por exemplo, a Inspeção do Serviço Público, o Tribunal de Contas, a 

Autoridade Judiciária, a Guarda de Finanças. 
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Além disso, a pessoa encarregada do procedimento, quando julgar necessário, pode 

convocar as pessoas que fizeram as comunicações ou notificações (art. 8, 6). A audiência 

pode ser solicitada no prazo de dez dias a partir da data de recebimento do aviso de início 

do processo (art. 8, 10). 

 

Ao término da investigação preliminar, se as condições de arquivamento não existirem, a 

autoridade competente, dentro de 180 dias a contar da data do início do procedimento, 

informa a parte interessada que pretende propor ao Conselho de Administração a adoção 

da disposição sancionatória (art. 9). 

 

O procedimento termina com a adoção de uma ou mais das seguintes disposições: 

depósito, se for constatada a ausência das condições de fato ou legais para a aplicação da 

sanção administrativa pecuniária; ou aplicação da sanção administrativa pecuniária, 

levando em consideração o critério do porte da administração ou da entidade à qual a 

comunicação ou notificação se refere (art. 6). 

 

A partir do quarto relatório anual de denúncias apresentados pela Autoridade Nacional 

Anticorrupção, no entanto, é possível visualizar um panorama no número de denúncias 

feitas à Autoridade a partir de 2015. Assim, no ano de 2015, a ANAC recebeu 125 relatos. 

No ano seguinte, o número de relatos foi de 183. Em 2017, o número de relatos quase 

dobrou em relação ao ano anterior (364). Em 2018, o número consolidado de relatos feitos 

à Autoridade chegou a 783144. 

 

  

                                                 
144  Cf. ANAC, Presentazione del 4° Rapporto annuale sul whistleblowing, 2019. Disponível em: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_evento?id=ff4146050a7780424

09876c2f7774be1. Acesso em 01 de novembro de 2019. 
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2. Os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para proteção 

do reportante 

 

 

A internacionalização da experiência do whistleblowing caminhou junto com a agenda 

global do combate à corrupção, embora a sua funcionalidade seja potencialmente mais 

diversa145. Coincidentemente ao momento histórico de maior atenção internacional ao 

combate à corrupção, os acordos internacionais que recorrem ao whistleblowing datam 

do final da década de 1990 e início dos anos 2000. O primeiro dessa safra é a própria 

Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 1996, assinada pelo Brasil e 

promulgada pelo Decreto n.º 4.410/2002. Ao todo, oito documentos internacionais trazem 

o whistleblowing como instrumento de satisfação dos objetivos nele insculpidos, como 

aponta a tabela a seguir: 

 

 

 

Tabela 02 – Instrumentos internacionais com mecanismos de whistleblowing 

 

Norma Data Órgão Natureza Status 

Convenção das Nações Unidas 

Contra Corrupção 
 

2003 
Organização das Nações 

Unidas (ONU) 
Convenção Ratificado 

Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado 

Transnacional 
 

2000 
Organização das Nações 

Unidas (ONU) 
Convenção Ratificado 

Convenção sobre o Combate da 

Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais 

Internacionais 
 

1997 

Organização para 

Cooperação e 

Desenvolvimento 

econômico (OCDE) 

Convenção 

Internacional 
Ratificado 

G20 Anti-Corruption Action Plan 2018 

Organização para 

Cooperação e 

Desenvolvimento 

econômico (OCDE) 

Convenção 

Internacional 
Signatário 

Convenção OIT nº 158: 

Convenção sobre Término da 

Relação de Trabalho por 

Iniciativa do Empregador 
 

1982 

Organização 

Internacional do Trabalho 

(OIT) 

Convenção 

Internacional 

Não-

signatário 

Convenção Interamericana 

contra a Corrupção 
1996 

Organização dos Estados 

Americanos (OEA) 

Convenção 

Internacional 
Ratificado 

                                                 
145  Não por outra razão o primeiro acordo internacional sobre whistleblowing ser no âmbito das 

relações trabalhistas com a Convenção OIT n.º 158, sobre o término da relação de trabalho por iniciativa 

do empregador, assinada em 1982. Dispõe o seu art. 5º (c) que não constitui justa causa para rescisão do 

vínculo trabalhista “the filing of a complaint or the participation in proceedings against an employer 

involving alleged violation of laws or regulations or recourse to competent administrative authorities”.O 

Brasil foi signatário da Convenção OIT n.º 158 e a promulgou por meio do Decreto n.º 1.855/96. Porém, 

pouco tempo depois o Decreto foi revogado pelo Decreto n.º 2.100/96. A inconstitucionalidade dessa 

revogação foi arguida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) na ADI 

1625, ajuizada no STF em 1997. 
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African Union Convention on 

Preventing and Combating 

Corruption 

2003 União Africana 
Convenção 

Internacional 

Não-

signatário 

Anti-Corruption Action Plan for 

Asia and the Pacific 
2001 

ADB/OECD Anti-

Corruption Initiative for 

Asia-Pacific 

Convenção 

Internacional 

Não-

signatário 

 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

É notória a chancela do whistleblowing pelas principais organizações internacionais 

multilaterais (ONU, OCDE e OIT). Apesar de essas normativas tratarem o whistleblowing 

em dispositivos gerais e abstratos, sem definição mais precisa sobre seu funcionamento e 

juridicidade146, elas trazem importante indicativo sobre como a comunidade internacional 

reconhece sua legitimidade e potencialidade no combate à corrupção. Os demais 

instrumentos estão relacionados a iniciativas regionais (OEA, União Africana – UA e a 

Iniciativa Anticorrupção para Ásia-Pacífico, nascida de uma parceria entre a OCDE e o 

Banco de Desenvolvimento da Ásia - ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-

Pacific). 

 

O Brasil é signatário de três convenções internacionais que recomendam ou preveem o 

dever de os Estados disporem de mecanismos de proteção aos reportantes: Convenção 

Interamericana contra a Corrupção (OEA, 1996)147, Convenção das Nações Unidas contra 

                                                 
146  Cite-se o exemplo da Convenção da União Africana de Prevenção e Combate à Corrupção, de 11 

de julho de 2003, cujo artigo 5 recomenda a adoção do whistleblowing pelos Estados-membros nos 

seguintes termos: “Artigo 5º - Medidas Legislativas e Outras. Para fins de aplicação do Artigo 2 da 

presente Convenção, os Estados Parte comprometem-se a: (5) Adoptar medidas legislativas e outras para 

proteger os denunciantes e as testemunhas em casos relacionados com a corrupção e de infracção 

semelhante, incluindo a protecção das suas identidades; (6) Adoptar medidas a fim de assegurar que os 

cidadãos informem sobre casos de corrupção,  sem receio de possíveis represálias; (7) Adoptar medidas 

legislativas nacionais para punir todos os aqueles que apresentarem falsos testemunhos, e que informarem 

caluniosamente contra pessoas inocentes no processo de corrupção e de outras infracções relacionadas”. 

Do original, Article 5 – Legislative and other Measures. For the purpose set-forth in Article 2 of this 

Convention, State Parties undertake to: (5) Adopt legislative and other measures to protect informants and 

witness in corruption and related offences, including protection of their identities; (6) Adopt measures that 

ensure citizens report instances of corruption without fear of consequent reprisals; (7) Adopt national 

legislative measures in order to punish those who make false and malicious reports against innocent 

persons in corruption and related offences.. 
147  A Convenção Interamericana contra a Corrupção foi promulgada pelo Decreto n.º 4.410/2002. Seu 

Artigo III dispõe sobre as medidas preventivas, dentre as quais: “8. Sistemas para proteger funcionários 

públicos e cidadãos particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, inclusive a proteção de 

sua identidade, sem prejuízo da Constituição do Estado e dos princípios fundamentais de seu ordenamento 

jurídico interno”. 
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o Crime Organizado Transnacional (ONU, 2000)148 e Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção (ONU, 2003)149. 

 

Mais recentemente, o Brasil assumiu um novo compromisso público junto à comunidade 

internacional para a constituição de seu programa de reportantes. No dia 24 de junho de 

2019, o G20 aprovou documento contendo 12 princípios para proteção de reportantes com 

a finalidade de promover a integridade entre as Nações participantes e prevenir a 

corrupção. O documento “G20 High-Level Principles for the Effective Protection of 

Whistleblowers” resulta dos esforços da atual Presidência do grupo em responder ao 

Grupo de Trabalho Anti-Corrupção do G20, cujo Plano de Ação 2019-2021 se volta a 

mapear as melhores práticas, os problemas de implementação e as possíveis medidas de 

proteção dos reportantes de práticas de corrupção. Com base em estudo da OCDE 

encomendado pelo Grupo de Trabalho150, foram apresentados princípios para serem 

seguidos pelos países do G20, inclusive o Brasil. 

 

Os princípios adotados pelo G20 para viabilizar uma efetiva proteção dos reportantes são 

listados a seguir: (1) estabelecer e implementar com clareza normas e políticas de 

proteção dos reportantes; (2) o escopo de revelações protegidas deve ser amplo, mas 

claramente definido; (3) a proteção deve estar disponível ao mais amplo espectro de 

pessoas para relato; (4) promover canais de relato visíveis e conferir suporte ao reportante; 

(5) assegurar confidencialidade ao reportante; (6) definir retaliação contra reportante de 

modo abrangente; (7) assegurar proteção ao reportante de modo robusto; (8) fixar sanções 

a quem retalia reportante que sejam efetivas, proporcionais e dissuasórias; (9) garantir 

que o reportante não seja responsabilizado em função de seu relato; (10) prover 

treinamento, capacitação e conscientização sobre programas de reportantes; (11) 

controlar e avaliar a implementação e a efetividade dos programas de reportantes; (12) 

liderar no desenho da proteção aos reportantes151. 

 

Os próximos itens apresentam cada um desses acordos internacionais e contextualizam o 

Brasil nesse cenário. O presente capítulo assumo especial relevância frente à importância 

das convenções e dos tratados internacionais na agenda de combate à corrupção nacional, 

                                                 
148  A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional foi promulgada pelo 

Decreto n.º 5.015/2004. Seu art. 26 prevê que os Estados poderão considerar a possibilidade de conferir 

imunidade a pessoa que coopere substancialmente com as investigações ou julgamento, sendo-lhes 

asseguradas as medidas de proteção das testemunhas previstas no documento (art. 24), dentre as quais se 

destacam: proteção contra represália ou intimidação; proteção física, como novo domicílio e restrição da 

divulgação de sua identidade; e segurança para prestar depoimento. 
149  A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi promulgada pelo Decreto n.º 5.687/2006. 

Seu art. 33 assim dispõe: “Cada Estado Parte considerará a possibilidade de incorporar em seu 

ordenamento jurídico interno medidas apropriadas para proporcionar proteção contra todo trato injusto 

às pessoas que denunciem ante as autoridades competentes, de boa-fé e com motivos razoáveis, quaisquer 

feitos relacionados com os delitos qualificados de acordo com a presente Convenção”. 
150  Cf. OCDE, G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblowers, 2013. Disponível 

em: https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf. Acesso em 20 de agosto de 2019. 
151  Cf. G20, G20 High-Level Principles for the Effective Protection of Whistleblowers, 2019. 

Disponível em: https://www.g20.org/pdf/documents/en/annex_07.pdf. Acesso em 20 de agosto de 2019. 

https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf
https://www.g20.org/pdf/documents/en/annex_07.pdf
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ainda que o desafio da responsabilização administrativa seja uma das bases de 

desenvolvimento das normas internas de direito administrativo de controle. Símbolo da 

internacionalização do controle no Brasil é a Lei Anticorrupção – Lei n.º 12.846/2013 –, 

cujo art. 5º tipifica como atos lesivos à Administração Pública aqueles praticados por 

pessoas jurídicas que atentem “contra os compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil”. 

 

 

 

2.1. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção – UNCAC 

 

a) Aprovação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção – UNCAC 

 

Após a Guerra Fria, a ONU começou a revisitar o tema sobre corrupção. As primeiras 

discussões ocorreram em meados dos anos 1970, inserindo a pauta nas agendas dos 

congressos da organização internacional sobre prevenção e justiça criminal, os quais 

tinham como foco as práticas corruptas, os pagamentos ilícitos em transações 

internacionais e a formulação de códigos de conduta para empresas transnacionais152. Nos 

anos 1980, tornou-se evidente que os países, especialmente os em desenvolvimento, eram 

vulneráveis a crimes que afetavam a economia nacional, como suborno e corrupção, 

sendo necessária a conjugação de esforços nacionais e internacionais153. Na década de 

1990, vários órgãos da ONU produziram lentamente um número de instrumentos não 

vinculativos, dentre os quais destacam-se o International Code of Conduct for Public 

Officials (1996), um conjunto de recomendações básicas destinadas aos funcionários 

públicos dos Estados Membros, e a United Nations Declaration against Corruption and 

Bribery in International Commercial Transactions (1996), considerada a precursora da  

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais (1997) da OCDE154 155. 
 

Durante as negociações da UNTOC, debateu-se a possibilidade de inclusão de artigos que 

criminalizassem a corrupção de oficiais públicos por organizações criminosas. A 

tipificação foi objeto de grande debate por ser considerada um esforço limitado a um 

fenômeno mais amplo. Por fim, escolheu-se incluir a provisão sobre corrupção no setor 

                                                 
152  Cf. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), Travaux Préparatoires of the 

negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Corruption, 2010. Os 

Travaux Préparatoires têm a finalidade de fornecer uma visão abrangente sobre o contexto da Convenção 

e a evolução do texto, possibilitando entendimento sobre os problemas e soluções encontrados pelo Comitê 

Ad Hoc. 
153  Idem. 
154  A consolidação de entendimentos gerou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional - UNCTOC, de 2000, um dos primeiros instrumentos legais vinculantes a 

abordar, ainda que de maneira limitada, a corrupção. 
155  Cf. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), Travaux Préparatoires of the 

negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Corruption, 2010. 
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público. Dessa forma, o art. 8º da UNTOC incorpora a definição de “funcionário público” 

e criminaliza o suborno ativo e passivo156. O artigo 9º determina que os Estados Membros 

adotem medidas efetivas para promover a integridade, prevenir, detectar e punir a 

corrupção de funcionários públicos. Ainda, decidiu-se que houvesse o desenvolvimento 

de um instrumento internacional independente contra a corrupção, a ser elaborado após a 

finalização da UNTOC157. 

 

A Convenção foi aprovada e adotada pela Assembleia Geral na Resolução n.º 58/4, de 31 

de outubro de 2003, entrando em vigor em 14 de dezembro de 2005. 

 

A Convenção determina que os Estados-membros estabeleçam medidas legislativas que 

tipifiquem em seus ordenamentos jurídicos formas básicas de corrupção. Os Estados-

membros devem obrigatoriamente tipificar como crime o suborno a funcionários 

públicos, a corrupção ativa a oficiais estrangeiros, a fraude e a apropriação indébita, a 

lavagem de dinheiro e a obstrução da justiça158. Também devem “considerar a 

possibilidade”159 de tipificar as condutas de: corrupção passiva de oficiais estrangeiros, 

tráfico de influências, abuso de poder, enriquecimento ilícito, suborno no setor privado e 

desvios de recursos no setor privado160. 

 

Ainda no Capítulo III da UNCAC, os países signatários se comprometem adotar medida 

legislativas para estabelecer uma série de ações como ofensas criminais, dentre elas o 

enriquecimento ilícito, o oferecimento, pagamento ou recepção de propina e a lavagem 

de dinheiro. Assim, são abordados temas pertinentes à aplicação da lei e à obstrução da 

justiça como prescrição, processos, sentença e sanções; confisco de bens; proteção à 

testemunhas, peritos, vítimas e denunciantes; indenização por danos e prejuízos; 

interferência no exercício de função de oficiais ou membros da justiça, entre outros. 

 

Interessante ressaltar que o critério de efetividade da proteção contra a retaliação é 

matizado pelas “possibilidades” do Estado-membro: “[c]ada Estado Parte adotará 

medidas apropriadas, em conformidade com seu ordenamento jurídico interno e dentro 

de suas possibilidades”161. O preceito não traz maiores balizas sobre a mensuração do 

quão factível e efetiva pode ser a política de proteção, possivelmente em função da 

diversidade de características que os Estados signatários apresentam. Vale enfatizar, 

porém, uma ordem de reflexão relevantes dessa flexibilização do comando. 

 

                                                 
156  Idem. 
157  Idem. 
158  Cf. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), Travaux Préparatoires of the 

negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Corruption, 2010. 
159  Do texto autêntico, na língua inglesa, shall consider adopting. Nota-se, assim, o caráter meramente 

recomendatório desses específicos preceitos. 
160  Cf. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), Travaux Préparatoires of the 

negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Corruption, 2010. 
161  Idem. 
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Primeiramente, não existirá proteção infalível contra a retaliação. O Estado deve fazer o 

melhor possível, mas, fatidicamente, esse melhor pode não ser o suficiente. Não há um 

comando de proteção à retaliação “custe o que custar”. É fato que Estados mais 

desenvolvidos construirão programas mais eficazes de proteção à retaliação. Por essa 

razão, refirme-se a importância de desenvolver detidos estudos empíricos prévios à 

construção de programas de reportantes por países em desenvolvimento, como o Brasil, 

de modo a potencializar a eficácia das estratégias lançadas. Por fim, programas de 

reportantes serão necessariamente customizados, dado que incentivos e mecanismos de 

proteção serão criados nos limites da viabilidade pelos Estados. 

 

Quanto às medidas concretas de proteção da testemunha, perito ou vítima, o artigo 32 é 

exemplificativo: 

 

(1) Procedimentos para proteção física na medida do necessário e possível. É 

prevista a possibilidade de remoção, acompanhada, ou não, da proibição total ou 

parcial de revelar informação sobre a sua identidade e paradeiro; 

 

(2) Testemunho seguro. Adoção de mecanismos para prestação de testemunho 

sem colocar em risco a segurança de testemunhas, peritos e vítimas, como o 

emprego de tecnologias de comunicação (videoconferência, por exemplo). 

 

Assim, abre-se ampla margem de discricionariedade para que os Estados criem os seus 

próprios mecanismos de proteção, desde que dois limites sejam necessariamente 

observados: (i) não acarretar prejuízo dos direitos do acusado; e (ii) dever de inclusão do 

direito de garantias processuais. 

 

Especificamente com relação à proteção dos reportantes, aduz o artigo 33: 

 

Artigo 33, UNCAC.  

“Cada Estado Parte considerará a possibilidade de incorporar em seu 

ordenamento jurídico interno medidas apropriadas para proporcionar 

proteção contra todo trato injusto às pessoas que denunciem antes as 

autoridades competentes, de boa-fé e com motivos razoáveis, quaisquer 

feitos relacionados com os delitos qualificados de acordo com a 

presente Convenção”. 

 

Os termos whistleblower ou whistleblowing estavam presentes nos textos negociais de 

alguns artigos da UNCAC. No entanto, nota-se que a redação final da Convenção não 

apresenta nenhuma menção aos termos. Apesar de não ficar exatamente claro nos 
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trabalhos preparatórios da Convenção o motivo para a retirada, podemos ao menos avaliar 

que o tema foi objeto de ponderação e discussão na origem de muitos artigos162 163. 

 

 

 

b) Incorporação da UNCAC no ordenamento jurídico interno 

 

Em mensagem datada de 7 de abril de 2004, CELSO AMORIM informa ao Presidente da 

República sobre a assinatura da UNCAC em 9 de dezembro de 2003 em Mérida, no 

México. Segundo o então Ministro das Relações Exteriores, o texto da Convenção fora 

elaborado com ativa participação do Brasil de maneira compatível com as expectativas 

nacionais na matéria. A Convenção reforçaria e complementaria medidas previstas em 

outros instrumentos do gênero e a célere tramitação da Convenção no âmbito do Poder 

Executivo brasileiro assumiria relevância adicional “não só à luz do inequívoco 

compromisso do Governo Federal com o combate à corrupção, mas também em vista do 

oferecimento do Brasil para sediar, em 2005, o 4º Fórum Global de Combate à 

Corrupção e Salvaguarda da Integridade”. 

 

Assim, em 22 de abril de 2004, o Presidente submeteu à apreciação do Congresso 

Nacional o texto da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, incluindo a 

correspondência do Ministro, pela Mensagem de Acordos, convênios, tratados e atos 

internacionais (MSC) nº 183/2004. O texto foi aprovado sem reservas pela Câmara dos 

Deputados (Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados ou atos internacionais 

(PDC) nº 1525/2004) e pelo Senado Federal Decreto Legislativo nº DL 348/2005. Após 

aprovação do Congresso Nacional, foi editado o Decreto nº 5687/2006 para promulgação 

                                                 
162  Durante a Terceira Sessão (Vienna, 30 de setembro a 11 de outubro de 2002), a delegação do Chile 

propôs a inclusão do seguinte subparágrafo: “(x) ‘Effective collaborator’ shall mean any natural or legal 

person who provides relevant help in the investigation or prosecution of a corruption offence”. Na mesma 

sessão, foi sugerido que o termo “effective collaborator” fosse substituído por “whistle-blower” sempre que 

aparecesse nos rascunhos da Convenção. Já na segunda leitura do rascunho da convenção, o México propôs 

a retirada dessa definição, já que o termo não mais aparecia no texto da convenção devido à reformulação 

dos artigos 13 e 43 (posteriormente, na versão autêntica, o artigo 32). 
163  O primeiro texto negocial foi baseado em propostas da Argentina, Austria e Países Baixos na 

Informal Preparatory Meeting of the Ad Hoc Committtee for the Negotiation of a Convention against 

Corruption, em Buenos Aires, em dezembro de 2001. Trazia como disposição o subparágrafo (1)(c): “(c) 

Protection of ‘whistle-blowers’ as set forth in article [...] [Protection of ‘whistle-blowers’ and witnesses] 

of this Convention; Muitas delegações acreditavam que o termo whistle-blower era inapropriado e que 

deveria ser substituído por informants ou individuals who expose acts of corruption. Algumas delegações 

sugeriram que o conteúdo fosse transferido para o artigo sobre proteção de testemunhas. Ainda, durante a 

segunda sessão, foi proposto pela Áustria, Colômbia, França, México, Países Baixos e Turquia que, 

primeiro, o subparágrafo (1)(c) ganhasse a seguinte escrita: (c) Protection of persons who have reported to 

the competent authorities, in good faith and on reasonable grounds, any incidents that may be considered 

to constitute an offence as defined in this Convention;” Outras propostas de redação incluíam a 

possibilidade de compensação e restituição dos danos, a inclusão no caput  das “pessoas que denunciam”, 

a possibilidade de mitigação da punição e até imunidade para aqueles que fornecessem cooperação 

substancial na investigação ou persecução de crimes previstos pela Convenção ou o pagamento de 

recompensa caso a denúncia resultasse na recuperação ou aumento de receita da administração pública. 

Nenhuma dessas sugestões foi incorporada na versão autêntica do artigo 32 da Convenção. 
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da Convenção no ordenamento jurídico nacional. Tendo o Brasil ratificado sua posição 

de signatário da Convenção de Mérida, em 15 de junho de 2005, ficou obrigado a cumprir 

com as obrigações nela estabelecidas. 

 

Adotada em 2009, a Resolução n. 3/1 da Conferência dos Estados-Partes estabeleceu os 

Termos de Referência do Mecanismo de Revisão da Implementação da UNCAC, de 

maneira a auxiliar os países na implementação da Convenção. Conforme o artigo 11 da 

Resolução n. 3/1, o mecanismo de revisão é baseado em um sistema de peer-review 

realizado em dois ciclos, durante os quais cada Estado-Parte é avaliado por outros dois 

Estados-Parte da mesma região e, se possível, de um sistema jurídico similar. O primeiro 

ciclo, sobre os capítulos III (criminalização e aplicação da lei) e IV (cooperação 

internacional), iniciou-se em 2010, e o segundo, sobre os capítulos II (medidas 

preventivas) e V (recuperação de ativos), em 2015164. 

 

Durante as revisões, os Estados-Partes avaliados devem elaborar um checklist de 

autoavaliação sobre a implementação da Convenção. Este documento é a base da análise 

dos Estados-Partes avaliadores. A desk review pode ser complementada por uma visita 

caso o Estado-Parte sob análise concorde em receber a delegação estrangeira. Os 

relatórios com as conclusões da avaliação permanecem confidenciais, exceto se o Estado-

Parte exerça seu “direito soberano”, decidindo publicá-lo. 

 

Durante o primeiro ciclo de revisão, o Brasil foi analisado por México e Haiti, sendo o 

relatório de avaliação concluído em 2015. O Brasil recebeu, em agosto de 2011, uma 

missão do Grupo de Revisão da Implementação da UNCAC, composta por especialistas 

do México e do Haiti e peritos do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime165. 

 

 Artigo 32. Parágrafo 01. 

O Brasil considerou que adotou e implementou as medidas para fornecer proteção 

às testemunhas e peritos, além de parentes e pessoas próximas a eles, contra 

possíveis retaliações por meio da Lei de Proteção Especial à Vítimas e a 

Testemunhas, a Lei n.º 9807/99. Além de explicar os mecanismos dispostos na 

Lei, o documento informou que, desde 1997, 9.530 pessoas foram protegidas, em 

média por 22 meses, totalizando um custo de R$ 87.187.699,04 para o Governo 

Federal e de R$ 29.700.606,08 para os governos estaduais. Segundo a resposta do 

questionário, o Brasil ainda não avaliou a efetividade dos mecanismos adotados 

para a proteção, mas afirma que nenhuma tentativa de retaliação fora registrada 

                                                 
164  Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Implementation Review Mechanism. Disponível em: 

<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html> Acesso em 24 fev 

2019. 
165  Apesar de não ter publicado o relatório final, o Brasil disponibilizou o check-list de autoavaliação. 

As considerações feitas pelo Brasil sobre a implementação do art. 32 da UNCAC podem ser acessadas em: 

< https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html>. 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html
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contra pessoas sob proteção, portanto a efetividade da medida pode ser 

presumida.166 

 

 Artigo 32. Subparágrafos 2(a) e 2(b). Parágrafos (3) e (5). 

O Brasil considera que, por meio da Lei n.º 9.807/99, adotou medidas para a 

proteção física para o testemunho seguro de testemunhas e peritos, para extensão 

da proteção às vítimas e para considerar as opiniões e preocupações das vítimas 

durante o processo criminal167. 

 

 Artigo 32 (3) 

O Brasil respondeu que não implementou nenhuma medida para a realocação 

internacional de pessoas e que nenhuma assistência seria necessária168. 

 

 Artigo 33 

Segundo o documento, considera-se que o Brasil tomou medidas para 

implementar a proteção a reportantes agindo sob boa-fé contra retaliações. A Lei 

n.º 9.807/99 é citada como a política aplicável. A efetividade do mecanismo não 

fora avaliada169. 

 

 

 

2.2. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional - 

UNTOC 

 

a) Aprovação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional – UNTOC 

 

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional – UNTOC 

representa o estabelecimento de um quadro normativo para a cooperação no combate ao 

crime transnacional organizado. Internalizada por 178 Estados, foi adotada pela 

Assembleia Geral da ONU através da Resolução n.º 55/25, de 15 de novembro de 2000. 

 

Antes disso, os Membros foram chamados a assiná-la na Conferência Política de Alto 

Nível (High-level Political Conference), especialmente convocada para tratar sobre 

assunto. Ela ocorreu entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2000 em Palermo, Itália. A 

UNTOC, por isso também chamada de Convenção de Palermo, entrou em vigor em 29 

de setembro de 2003. 

 

                                                 
166  BRASIL, Response of Brazil to the comprehensive self-assessment checklist, p. 99 e p. 101. 
167  Idem, p.101 - 104. 
168  Idem, p. 102. 
169  Idem, p. 105. 
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No momento, ela pode ser considerada como principal instrumento internacional de 

combate ao crime organizado. Historicamente, ela representa um marco. Tanto no sentido 

de que eleva os temas nela tratados para um patamar de relevância dentro da comunidade 

internacional. E também porque reconhece que o combate aos crimes transnacionais 

depende da cooperação entre os Estados-Membros da ONU. 

 

Os países que ratificam a Convenção de Palermo se sujeitam à obrigação de incluir em 

seu ordenamento jurídico interno mecanismos relacionados ao combate de crimes 

transnacionais.  

 

Nesse sentido, a UNTOC estabelece que os Membros signatários se certifiquem que sua 

legislação interna dá o tratamento de delito de natureza criminal para condutas como 

participação em atividades de crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção e 

obstrução da justiça. Ainda, refere-se à adoção de estruturas de extradição, assistência 

jurídica mútua e cooperação em matéria de aplicação da lei. Há preocupação de criação 

de uma cultura combativa a esse tipo de crime ilustrada na referência da promoção de 

treinamento e assistência técnica para construir ou melhorar a capacidade das autoridades 

nacionais.170 

 

O instituto do whistleblowing não é expressamente mencionado pela UNTOC. No 

entanto, a Convenção, em seus artigos 24 e 25, estabelece um regime relacionado à 

proteção de testemunhas e vítimas que pode agregar nos debates que pretendem criar 

mecanismos relacionados aos reportantes. 

 

Nesse sentido, o artigo 24 da Convenção de Palermo parece voltar o foco de suas 

disciplinas para proteção física das testemunhas, que sofram represálias ou intimidações 

em decorrência de terem prestado testemunhos no bojo de processos penais.  

 

A Convenção sugere algumas medidas bem pontuais de salvaguarda, como: (i) 

procedimentos de fornecimento de novo domicílio (art. 24.1a) da UNTOC); (ii) 

celebração de acordos com os Estados como forma de auxílio na execução da medida 

anterior (art. 24, 4 da UNTOC); e (iii) impedimento ou restrição de divulgação de 

informações relativas à sua identidade e paradeiro. Além dessas ações protetivas, também 

indica o estabelecimento de normas procedimentais ligadas à produção de provas. Em 

especial, recomenda a autorização do uso de recursos alternativos para a tomada dos 

testemunhos. Por fim, estende esse regime proteção aos familiares e pessoas que sejam 

próximas à testemunha (art. 24.1 da UNTOC) e para vítimas de crimes transacionais, 

quando elas assumirem o papel de testemunhas dentro do procedimento penal. 

 

                                                 
170  Informações coletadas de UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME - UNODC. Prevenção 

ao Crime e Justiça Criminal: marco legal. Disponível em: < https://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/crime/marco-legal.html>. Acesso em: 25 mar. 2019.  
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A Convenção de Palermo é sensível à capacidade das Partes em tomar as medidas 

adequadas (“within its means”). O texto também garante espaço considerável de 

discricionariedades para os países implantarem – ou deixarem de implantar – as medidas 

de proteção presentes no artigo. Isso porque usa termos genéricos, que abrem margem 

para interpretações amplas sobre a necessidade de se tomarem efetivamente as condutas 

previstas pela UNCTOC. 

 

 

 

b) Incorporação da UNCTOC no ordenamento jurídico interno 

 

A primeira notícia oficial que se tem da UNTOC no quadro normativo brasileiro é a 

Mensagem de Acordos, convênios, tratados e atos internacionais (MSC) nº 48/2002. 

Posteriormente, foi transformada no Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados 

ou atos internacionais (PDC) nº 6/2003, que depois se transformou no Decreto Legislativo 

nº 231/2003.  

 

O DL 231/2003 foi o instrumento responsável por submeter à consideração do Congresso 

o texto da Convenção e seus dois protocolos, relativos ao combate ao tráfico de migrantes 

por via terrestre, marítima e aérea e à prevenção, repressão e punição do tráfico de 

pessoas, em especial mulheres e crianças, celebrados em Palermo, em 15 de dezembro de 

2000. Pelo Decreto nº 5.015/2004, a UNTOC foi internalizada no ordenamento jurídico 

nacional. 

 

A descrição de algumas condutas de corrupção presentes na Convenção de Palermo 

inspirou seus Membros a tipificarem esses crimes em seus ordenamentos jurídicos 

internos. No exemplo do Brasil, tem-se a incorporação de instrumentos jurídicos para 

obtenção de dados para a investigação são eles o acordo de leniência (Lei n.º 10.149/2000) 

e de colaboração premiada (Lei n.º 12.850/2013)171. A UNTOC também foi associada ao 

Programa de Proteção à Testemunha brasileiro, pelo Ministério da Justiça, com relação 

ao tema de tráfico de pessoas172. 

 

                                                 
171  Segundo o posicionamento do vice Procurador da República, LUCIANO MAIA, o qual representou 

o Ministério Público Federal do Brasil na Convenção de Procuradores-Gerais da República. Ministério 

Público Federal – MPF, Ministérios Públicos de 20 países firmam Declaração de Lima contra o crime 

organizado transnacional, 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/procuradores-

de-20-paises-firmam-declaracao-de-lima-contra-o-crime-organizado-transnacional>. Acesso em: 27 mar. 

2019. 
172  VERÔNICA MARIA TERESI e CLAIRE HEALY, Guia de referência para a rede de enfrentamento 

ao tráfico de pessoas no Brasil, 2012, p. 116. 
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No entanto, a maior influência da Convenção no cenário nacional é seu impulso para 

desenvolver mais agilidade na cooperação internacional em matéria penal173. O Brasil 

assinou tratados multilaterais e bilaterais para permitir essa comunicação entre 

autoridades investigativas. Dentre os parceiros do país, estão Canadá, China, Colômbia, 

Coreia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Peru, Portugal, Reino Unido, 

Suíça, Suriname, Ucrânia e Venezuela.174 Indique-se, também, a celebração da 

Declaração contra o Crime Organizado Transnacional de Lima 2017 por Procuradores 

de 20 países da América e da Europa no dia 4 de outubro de 2017. Entre os dias 14 e 18 

de maio de 2018, o Brasil também participou de reunião referente ao Programa EL 

PAcCTO – Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen 

Transnacional Organizado, que busca aumentar as relações de cooperação entre a 

América Latina e a União Europeia. O Compromisso de Lima reforça a Convenção de 

Palermo com expressa referência à proteção de denunciantes175. 

 

 

 

2.3. Convenção Interamericana Contra a Corrupção 

 

A Convenção Interamericana Contra a Corrupção foi formulada em um contexto de 

crescente preocupação da comunidade internacional com os impactos da corrupção na 

década de 1990, sendo o primeiro instrumento jurídico internacional a reconhecer o 

caráter transnacional da corrupção e a importância da cooperação como instrumento para 

combatê-la.176 

 

Em 1995, foi solicitado ao Presidente do “Grupo de Trabalho sobre Probidade e Ética” 

da OEA (Organização dos Estados Americanos) que desenvolvesse um projeto de 

convenção contra a corrupção. A Convenção Interamericana contra a Corrupção foi 

firmada em Caracas, Venezuela, em 29 de março de 1996. O Projeto contou com a 

aprovação e assinatura de vinte e um Estados, incluindo o Brasil, e a Convenção entrou 

em vigor em 6 de março do ano seguinte. Hoje, a Convenção conta com a assinatura de 

todos os trinta e quatro Estados membros da OEA177. 

                                                 
173  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, Combatendo o crime organizado transnacional 

através de uma melhor cooperação internacional. Disponível em: < 

https://nacoesunidas.org/crime2015/cooperacao-internacional/>. Acesso em: 27 mar. 2019. 
174  Tais acordos bilaterais podem ser acessados em: < http://www2.mre.gov.br/dai/bilaterais.htm>. 

Acesso em: 29 mar. 2019.’ 
175  Cf. artigo 14 do Compromisso de Lima: “[p]romover e/ou fortalecer a implementação de políticas 

e planos nacionais e, quando pertinente, subnacionais em matéria de governo aberto, governo digital, 

dados abertos, transparência fiscal, orçamentos abertos, sistemas eletrônicos de compras, contratações 

públicas e registro público de fornecedores do Estado, considerando para isso a participação da sociedade 

civil e de outros atores sociais”; artigo 22: “[p]roteger os denunciantes, as testemunhas e os informantes 

de atos de corrupção contra ações intimidatórias e represálias, (...)”. 
176  Cf. MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, Cartilha Convenção 

Interamericana Contra a Corrupção, 2016. 
177  Fazem parte da Convenção Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, 

Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Granada, 
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No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 152, de 25 de junho de 

2002, com reserva ao artigo XI, §1º, “c”, que trata da tipificação da prática de lobby para 

a adoção de decisão de autoridade pública com o objetivo de obter proveito ilícito. Em 

10 de julho de 2002, o Brasil ratificou a Convenção e a promulgou por meio do Decreto 

Presidencial nº 4.410, de 7 de outubro de 2002. 

 

No âmbito da Convenção, os Estados Partes se comprometem a aplicar um conjunto de 

medidas preventivas em seus sistemas institucionais. Entre as medidas de prevenção da 

corrupção relacionadas na Convenção, descritas no seu artigo 3º, destacam-se: a criação, 

a manutenção e o fortalecimento de normas de conduta para o correto desempenho das 

funções públicas; o fortalecimento de mecanismos que estimulem a participação da 

sociedade civil e de organizações não-governamentais nos esforços para prevenir a 

corrupção; a instituição de sistemas de arrecadação fiscal que impeçam a prática da 

corrupção; a criação e o fortalecimento de órgãos de controle que tenham por competência 

o desenvolvimento de mecanismos adequados de prevenção, detecção, punição e 

erradicação de práticas corruptas; a criação de sistemas para proteger os funcionários 

públicos e os cidadãos particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção; a 

criação de sistemas de contratação de funcionários públicos e de aquisição de bens e 

serviços por parte do Estado, de forma que sejam asseguradas a transparência, a equidade 

e a eficiência. 

Em especial, a Convenção prevê a criação de mecanismos para que funcionários públicos 

possam reportar casos de corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento 

às autoridades competentes: 

 

Convenção Interamericana contra a Corrupção 

Artigo III: Para os fins estabelecidos no artigo II desta Convenção, os 

Estados Partes convêm em considerar a aplicabilidade de medidas, em 

seus próprios sistemas institucionais destinadas a criar, manter e 

fortalecer: 

1. Normas de conduta para o desempenho correto, honrado e adequado 

das funções públicas. Estas normas deverão ter por finalidade prevenir 

conflitos de interesses, assegurar a guarda e uso adequado dos 

recursos confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas 

funções e estabelecer medidas e sistemas para exigir dos funcionários 

públicos que informem as autoridades competentes dos atos de 

corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento. Tais 

medidas ajudarão a preservar a confiança na integridade dos 

funcionários públicos e na gestão pública. (grifos nossos). 

 

                                                 
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Suriname, Trinidad e Tobago, 

Uruguai e Venezuela. Cf. OEA, disponível em 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-

58_contra_Corrupcion_autoridades_centrales.asp. Acesso em 28 de janeiro de 2019. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_autoridades_centrales.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_autoridades_centrales.asp
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A Convenção da OEA traz, em seu artigo 6º, um rol de atos considerados ilícitos em 

matéria de corrupção178. Além de tratar das medidas de prevenção da corrupção e dos atos 

de corrupção, a Convenção reconhece ainda dois delitos: o suborno transnacional e o 

enriquecimento ilícito. No tocante ao delito de suborno transnacional, os Estados Partes 

se comprometeram a proibir e punir o oferecimento ou outorga de objeto de valor 

pecuniário ou benefício de qualquer natureza em troca de realização ou omissão de ato 

de funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções públicas relativos a 

transações de natureza econômica ou comercial. No que diz respeito ao delito de 

enriquecimento ilícito, sua tipificação requer o acompanhamento da evolução patrimonial 

das pessoas que desempenham funções públicas. 

 

Além disso, a Convenção prevê a assistência e cooperação internacional entre os países 

signatários, com vistas à obtenção de provas e à realização de outros atos necessários para 

facilitar a realização de diligências, investigação ou persecução penal dos atos de 

corrupção. 

 

Em 2001, seguindo recomendação da Assembleia Geral da OEA, foi aprovado o 

Documento de Buenos Aires, que instituiu o Mecanismo de Acompanhamento da 

Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção – MESICIC. O 

Documento conta atualmente com a adesão de trinta e um Estados Partes. 

 

O MESICIC objetiva promover a implementação da Convenção e contribuir para criação 

e fortalecimento de mecanismos de prevenção, detecção, punição e erradicação da 

corrupção em cada um dos Estados Partes, por meio do acompanhamento da 

implementação da Convenção e da facilitação de atividades de cooperação técnica, 

intercâmbio de informações, experiências e melhores práticas nos Estados Partes, sendo 

composto por dois órgãos: a Conferência dos Estados Partes e a Comissão de Peritos. A 

Conferência dos Estados Partes é o órgão superior de decisão, que elabora diretrizes e 

orientações gerais e que se reúne periodicamente. A Comissão de Peritos, composta por 

                                                 
178  Cf. artigo VI da Convenção Interamericana contra a Corrupção: “l. Esta Convenção é aplicável 

aos seguintes atos de corrupção: a. a solicitação ou a aceitação, direta ou indiretamente, por um 

funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou de 

outros benefícios como dádivas, favores, promessas ou vantagens para si mesmo ou para outra pessoa ou 

entidade em troca da realização ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas; b. a 

oferta ou outorga, direta ou indiretamente, a um funcionário público ou pessoa que exerça funções 

públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros benefícios como dádivas, favores, promessas 

ou vantagens a esse funcionário público ou outra pessoa ou entidade em troca da realização ou omissão 

de qualquer ato no exercício de suas funções públicas; c. a realização, por parte de um funcionário público 

ou pessoa que exerça funções públicas, de qualquer ato ou omissão no exercício de suas funções, a fim de 

obter ilicitamente benefícios para si mesmo ou para um terceiro; d. o aproveitamento doloso ou a ocultação 

de bens provenientes de qualquer dos atos a que se refere este artigo; e e. a participação, como autor, co-

autor, instigador, cúmplice, acobertador ou mediante qualquer outro modo na perpetração, na tentativa 

de perpetração ou na associação ou confabulação para perpetrar qualquer dos atos a que se refere este 

artigo. 2. Esta Convenção também é aplicável por acordo mútuo entre dois ou mais Estados Partes com 

referência a quaisquer outros atos de corrupção que a própria Convenção não defina”. 
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peritos designados por cada um dos Estados Partes, responsabiliza-se pela análise técnica 

da implementação da Convenção.  

 

Durante a Primeira Rodada de análise do MESICIC, iniciada em 2003, o Brasil foi 

avaliado por Bolívia e Jamaica. No relatório da Primeira Rodada foram feitas 

recomendações no sentido de que o país fortalecesse a implementação de leis e sistemas 

regulatórios em relação a conflitos de interesses, ressaltando-se a criação de normas e 

mecanismos para que que os funcionários públicos informem as autoridades competentes 

dos atos de corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento, sendo 

protegidos de eventuais retaliações advindas de tais relatos179. 

 

Em 2013, o MESICIC publicou uma Lei Modelo para facilitar e incorporar os relatórios 

de atos de corrupção e proteger whistleblowers e testemunhas180. O modelo leva em 

consideração informações fornecidas por reportantes de boa-fé (artigo 4º), a 

confidencialidade quanto às informações que possam identificar o reportante (arts. 6 e 

11), a possibilidade de relato anônimo (art. 9), a obrigação de reportar (art. 8), a previsão 

de incentivos (art. 15), além de uma série de medidas de proteção. 

 

 

 

                                                 
179  “As normas e mecanismos em matéria de medidas e sistemas para exigir dos funcionários públicos 

que informem as autoridades competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de que tenham 

conhecimento examinados pela Comissão, com base nas informações que a mesma teve à sua disposição, 

são pertinentes para a promoção dos propósitos da Convenção. A Comissão destaca a importância das 

obrigações estabelecidas nesse sentido através das normas indicadas na sessão anterior, em especial, as 

disposições específicas contidas no Decreto-Lei nº 3.688/41, na Lei 8.112/90 e na Lei 8.429/92. Por outro 

lado, a Comissão considera útil, no sentido de promover o cumprimento por parte dos servidores públicos 

do dever de denunciar, continuar a fortalecer as medidas de proteção para os denunciantes, de tal 

maneira que os mesmos tenham garantias contra ameaças ou retaliações das quais possam ser vítimas 

em consequência do cumprimento desta obrigação, bem como conscientizá-los sobre o cumprimento de 

tal dever. A Comissão formulará recomendações a respeito (ver recomendações “a” e “b” na seção 1.3 

do capítulo III deste relatório). A Comissão deseja reconhecer, ainda, a existência de meios eletrônicos 

para a apresentação de denúncias no âmbito da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas 

da União. Ademais, a Comissão nota que, apesar da vedação Constitucional ao anonimato, existem 

mecanismos legais de proteção ao denunciante no âmbito do Tribunal de Contas da União, como a 

apuração sigilosa das denúncias e a não aplicação de quaisquer sanções para os denunciantes de boa-fé.” 

(grifos nossos). Cf. COMISSÃO DE PERITOS DO MECANISMO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO 

DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA A CORRUPÇÃO, Relatório Final Sobre a Implementação na 

República Federativa do Brasil das Disposições Selecionadas da Convenção Para Serem Analisadas 

no Âmbito da Primeira Rodada, 2006, p. 27. 
180  A Model Law to Facilitate and Encourage the Reporting of Acts of Corruption and to Protect 

Whistleblowers and Witnesses é o resultado de um processo de consulta realizado no âmbito de um 

programa de cooperação desenvolvido pela Secretaria-Geral da OEA, por meio do Departamento de 

Cooperação Jurídica da Secretaria de Assuntos Econômicos na qualidade de Secretaria Técnica do 

MESICIC, que foi discutida em um workshop realizado em Lima em abril de 2011, com a participação de 

funcionários de Peru, Canadá, Chile, México e Estados Unidos. A Lei Modelo foi posteriormente levada à 

consideração dos membros do Comitê de Peritos do MESICIC e organizações da sociedade civil e seus 

comentários e observações foram incorporados e endossados pelo Comitê, na sessão plenária de 22 de 

março de 2013 na sede da OEA em Washington. 
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3. A incipiente experiência brasileira com programas de reportantes 

públicos contra a corrupção 

 

 

O Brasil já possui programas de reportantes. Cite-se, por exemplo, os seguintes 

programas de reportantes: CGU (IN n.º 01/2014); CADE (Portaria n.º 292/2019); Disque-

Denúncia (Lei n.º 13.608/2018); servidores públicos federais (Lei n.º 8.112/90); e 

Comissão de Ética Pública (Decreto de 26 de maio de 1999). 

 

Também há abertura legislativa para o desenho de programa de reportantes. A Lei 

Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e seu Regulamento (Decreto n.º 8.420/2015), por 

exemplo, não criam propriamente um programa de reportantes, mas fixam na matriz de 

avaliação do programa de integridade a previsão de programa de reportantes com canais 

para recebimento de denúncias por denunciantes de boa-fé com proteção. 

 

Para a aplicação de sanções, a Lei Anticorrupção indica dentre os elementos a serem 

considerados na dosimetria “a existência de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica” (art. 7º, inc. VIII, Lei n.º 

12.846/2013). Incumbe à comissão processante avaliar o programa de integridade 

apresentado pela empresa a partir dos parâmetros definidos no Decreto Anticorrupção, 

que contempla “canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados 

a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de 

boa-fé” (art. 42, inc. X, do Decreto n.º 8.420/2015). Eis um importante incentivo via 

dosimetria da sanção para que as empresas voluntariamente estruturem seus programas 

de reportantes internamente. 

 

No entanto, o estágio de maturação do tema é bastante incipiente. Como se terá a 

oportunidade de analisar, as normas não dispõem sobre uma estrutura que permita 

efetivamente dinamizar relatos. As pontualíssimas proteções previstas são insuficientes. 

Longe de ser uma simples percepção, esse diagnóstico é reconhecido no âmbito estatal e 

tem levado a uma pauta de produção de projetos de leis para estruturação de um programa 

de reportantes públicos contra a corrupção. 

 

Estudar essas experiências ajuda a melhor compreender as dificuldades reais na 

modelagem de programas de reportantes públicos contra a corrupção e as razões 

fundamentais que ensejam a previsão da proteção para denúncias. 

 

 

 

3.1. Programa de reportantes da Comissão de Ética Pública – CEP 
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3.1.1. Contexto de criação e propósito 

 

A Comissão de Ética Pública - CEP foi criada em 1999, durante a presidência de 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, por meio do Decreto de 26 de maio de 1999. Em 

normativa sintética, com apenas cinco artigos, foram estabelecidas as competências da 

Comissão e sua estrutura. 

 

Naquele período, o Executivo Federal constatou que, embora houvesse leis que 

coibissem, por vias sancionatórias, práticas de corrupção ou antiéticas181, faltava um 

sistema que promovesse ou forjasse o desenvolvimento de uma cultura de atuação 

pautada na ética182. Além disso, constatou-se que não havia um meio institucional 

responsável por sanar as dúvidas de altos servidores da administração pública federal 

sobre a adequação de certas condutas e que indicasse, de modo objetivo, quais as condutas 

consideradas éticas no cotidiano e como os agentes públicos deveriam se portar frente às 

tentações a que são submetidos em razão de seus cargos183. 

 

À época, já vigia o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, decretado em 1994 pelo presidente Itamar Franco (Decreto nº 

1.171/1994). No entanto, o Código não havia sido suficiente para clarear a zona cinzenta 

entre o interesse público e privado, nem havia criado meios institucionais que 

garantissem sua efetividade184. Nesse sentido, mais do que simplesmente decretar 

atualizações no Código de Ética, era necessário, naquele momento, desenvolver 

mecanismos que estimulassem o respeito às regras estabelecidas e que contribuísse para 

delimitar de modo claro quais condutas seriam consideradas éticas. 

 

Foi com esse propósito que se desenvolveu, no âmbito do Conselho para Reforma do 

Estado, a proposta do Comissão de Ética Pública. O projeto, liderado por João Geraldo 

Piquet Carneiro, que foi também o primeiro presidente da CEP, tinha como propósito 

atingir um elevado número de servidores a um custo razoável, estabelecer critérios que 

guiassem a atuação de servidores públicos em situações de conflito de interesse, e definir 

de modo objetivo os critérios que norteasse a adequação das condutas em situações que 

estivessem na zona cinzenta e, por fim, desenvolver um meio institucional que desse 

aplicabilidade àquela normativa (meios de enforcement).185 

                                                 
181  Por exemplo, já havia previsão de crimes como o peculato (artigo 312 do Código Penal), concussão 

(artigo 316 do Código Penal), corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal), prevaricação (artigo 319 do 

Código Penal), ou mesmo sanções civis previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/1992), e as administrativas previstas no Código de Conduta dos Servidores Públicos Civis da União, 

das Autarquias e das Fundações Públicas (Lei nº 8.027/1990). 
182  Cf. ANNITA VALLÉRIA CALMON MENDES, A Administração Pública e o Sistema de 

Gestão da Ética: uma análise da política de promoção da ética no Poder Executivo Federal, 2014, p. 133. 
183  Cf. D. IYER, Ingraining honesty, changing norms: government ethics in Brazil, 1995 – 2004, 

2013. 
184  Idem. 
185  Idem. 
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No canal institucional da Comissão de Ética Pública, é reconhecido que a criação da CEP 

decorreu, além das necessidades internas do País, das experiências internacionais, 

notadamente da Convenção Interamericana contra a Corrupção (OEA), que ocorreu em 

Caracas em 1996, mas foi internalizada somente em 2002 por meio do Decreto nº 

4.410/2002, e da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (OCDE), realizada em Paris em 

1997, e internalizada por meio do Decreto nº 3.678/2000186. 

 

Especificamente na Convenção Interamericana contra a Corrupção, há uma série de 

medidas preventivas dispostas no artigo III. Dentre elas, há orientação de que sejam 

estabelecidas normas de conduta para o desempenho correto, honrado e adequado das 

funções públicas, inclusive em relação a conflitos de interesse. Além disso, há orientação 

de que sejam adotados mecanismos institucionais para efetivar o cumprimento destas 

normas, dentre os quais se poderia inserir a Comissão de Ética Pública. 

 

Por outro lado, IYER identificou que a principal inspiração para a construção do modelo 

proposto surgiu de análise de experiências internas de outros países, notadamente do 

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e França187. O autor constatou, também, que, em 

termos de pressão política, um fator crucial para que o projeto ganhasse destaque e fosse 

efetivamente implantando foi a pressão exercida pela mídia, que passou a noticiar 

constantemente o tema após uma entrevista realizada com o presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que, na oportunidade, afirmou que Piquet ainda estava trabalhando no 

Código de Conduta188. 

 

Na sequência, o projeto foi oficialmente criado após a edição do mencionado Decreto de 

26 de maio de 1999. Enxuto, tratou do que se julgou essencial: competências, estrutura 

da composição e orçamento, vinculado à conta da Presidência da República. 

 

Em relação às competências atribuídas originalmente à Comissão, identificaram-se a de 

revisão das normas relativas à conduta ética na Administração Pública federal, a de 

elaboração do Código de Conduta das Autoridades aplicável ao Poder Executivo Federal 

(art. 1º), a de subsidiar o Presidente da República e Ministros de Estado na tomada de 

decisão sobre a prática de atos que poderiam violar o Código de Conduta (art. 2º, I), bem 

como sugerir ao Presidente aprimoramentos do Código de Conduta (art. 2º IV). 

 

                                                 
186  Disponível em: http://etica.planalto.gov.br/sobre-a-cep/historico. Acesso em: 18 de outubro de 

2019. 
187  Cf. D. IYER, Ingraining honesty, changing norms: government ethics in Brazil, 1995 – 2004, 

2013, p. 5. 
188  Idem, ibidem. 

http://etica.planalto.gov.br/sobre-a-cep/historico
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À CEP caberia também dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas do 

Código de Conduta (art. 2º, V), difundir amplamente as disposições do Código de 

Conduta (art. 2º, VI) e elaborar o próprio regimento interno (art. 2º, VI). 

 

Competiria, também, à Comissão o recebimento de denúncias sobre atos de autoridade 

contrários às normas éticas e respectiva apuração da conduta, desde que a denúncia fosse 

devidamente instruída e fundamentada, inclusive com a identificação do denunciante (art. 

2º, II) e, após a apuração, informar o denunciante das providências adotadas (art. 2º, III). 

 

Para exercer estas competências, deveria ser formada a Comissão com seis membros, 

todos escolhidos e indicados pelo Presidente da República entre brasileiros com 

idoneidade moral, reputação ilibada e com vasto conhecimento sobre a Administração 

Pública Federal (art. 3º) para um mandato de três anos, permitida a recondução (art. 3º, § 

3º), sem qualquer remuneração (art. 3º, § 1º). 

 

 

 

3.1.2. Estrutura atual: competências e composição 

 

As competências e estruturas mencionadas acima foram alteradas com a edição do 

Decreto nº 6.029/2007, que instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo 

Federal. 

 

O novo Decreto reorganizou as diferentes Comissões de Ética objetivando atribuir maior 

racionalidade ao sistema. Foram reconhecidas três espécies de Comissões de Ética: (i) a 

Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República (art. 2º, I); (ii) as 

Comissões de Ética definidas no Decreto nº 1.171/1994 (art. 2º, II); e (iii) as demais 

Comissões de Ética equivalentes no âmbito do Executivo Federal (art. 2º III). 

 

Em relação à composição da Comissão de Ética Pública, as alterações foram tênues. Foi 

ampliada uma cadeira, passando a Comissão a ser composta por sete membros nomeados 

pelo Presidente da República entre brasileiros com idoneidade moral, reputação ilibada 

e notória experiência em administração pública (art. 3º). Manteve-se a função sendo 

exercida sem remuneração (art. 3º, §1º), por mandato de três anos, limitado a uma 

recondução (art. 3º). 

 

Em termos de competência, a CEP foi mantida como instância consultiva do Presidente 

da República e dos Ministros de Estado em relação à matéria de ética pública (art. 4º, I). 

Além disso, foi atribuída à Comissão o dever administrar a aplicação do Código de 

Conduta da Alta Administração Federal, sendo que, para isso, deve submeter medidas de 

aprimoramento do Código ao Presidente da República, dirimir dúvidas sobre as normas 

do Código e definir casos omissões, e, por fim, apurar, de ofício ou mediante denúncia, 
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condutas que violam o Código de Conduta da Alta Administração Federal em relação às 

autoridades submetidas a ele (art. 4º, II). 

 

Ainda, coube à CEP dirimir dúvidas sobre interpretação do Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (art. 4º, III, Decreto nº 1.171/94), 

bem como coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do 

Poder Executivo Federal (art. 4º, IV), aprovar o regime interno (art. 4º, V) e escolher o 

próprio presidente (art. 4º, VI). Para desenvolver estas atividades, a CEP é auxiliada por 

uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil, que presta apoio técnico e 

administrativo. 

 

 

 

3.1.3. Sistema de denúncia, apuração e sanções 

 

Como mencionado, a Comissão de Ética Pública tem a competência de apurar, mediante 

ofício ou denúncia, eventual transgressão ao Código de Conduta dos Alta Administração 

praticada por um agente que esteja submetido a esta normativa. Mas, além desta apuração, 

o Decreto prevê que a CEP poderá ser provocada por qualquer cidadão, agente público, 

pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe com o propósito de 

requerer a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor 

específico de ente estatal (art. 11), devendo ser aberta investigação quando houver 

denúncia fundamentada (art. 12). 

 

Deve-se compreender que a esfera de competência para apuração de infrações éticas pela 

Comissão de Ética Pública se restringe, na prática, aos agentes públicos submetidos ao 

Código de Conduta da Alta Administração. São, em síntese, os Ministros de Estado e 

Secretários de Estados (art. 2º, I), os titulares de cargos de natureza especial, secretários-

executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis seis (art. 2º, II), bem como os 

presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, fundações e das empresas 

estatais (art. 2º, III). 

 

A apuração desses casos deve ser conduzida de modo a respeitar a proteção à honra e à 

imagem do investigado (art. 10, I), proteger a identidade do denunciante, que pode ser 

mantida reservada caso solicitado (art. 10, II), bem como devem ser respeitados os 

deveres de atuação independente e imparcial na apuração dos fatos (art. 10, III). Por fim, 

há menção expressa à garantia do contraditório e ampla defesa, devendo ser o investigado 

notificado para se manifestar, por escrito, no prazo de dez dias (art. 12). 

 

Em termos processuais, é franqueado ao investigado o direito a produzir prova 

documental durante sua defesa (art. 12, §1º), bem como a própria Comissão de Ética 
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investigadora pode requisitar documentos para instrução probatória, realizar diligências, 

o que se constatou ser algo bastante comum, e requerer parecer nos autos (art. 12, §2º). 

Em caso de apresentação de novos elementos probatórios nos autos, o investigado será 

novamente chamado a se manifestar, sendo preservada a garantia do contraditório (art. 

12, §3º). 

 

No Regimento Interno da Comissão de Ética Pública (Resolução nº 04, de 07 de junho de 

2001) se encontram algumas destas disposições, que foram replicadas no Decreto Federal 

nº 6.029/2007, como a possibilidade de produção de prova documental, de realização de 

diligências, de manifestação da autoridade investigada (que, na Resolução, tem o prazo 

de 5 dias para se manifestar e, ao final da instrução, de três dias).  

 

Ao final, caso seja reconhecida a procedência da denúncia, nos termos do Regimento 

Interno da CEP, poderão ser adotadas três ações: (i) advertência, caso a autoridade ainda 

esteja exercendo o cargo; (ii) censura ética, se a autoridade estiver desligada do cargo; ou 

(iii) deve ser encaminhada sugestão de exoneração à autoridade hierarquicamente 

superior, no caso de a infração ser considerada grave ou a autoridade for reincidente. 

 

Por outro lado, conforme consta no Decreto nº 6.029/2007, ao final da instrução 

processual, a Comissão de Ética Pública deverá proferir decisão fundamentada que, se 

reconhecer violação à ética, deverá tomar, além das providências dispostas no Código de 

Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal, três possíveis providências, conforme o caso: 

(i) devem encaminhar sugestão de exoneração do cargo ou função à autoridade superior 

ou ao órgão de origem; (ii) devem encaminhar o caso para a Controladoria-Geral da União 

ou para a unidade do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal para apuração de 

transgressões disciplinas; ou, ainda, (iii) devem recomendar a abertura de um 

procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. 

 

As sanções previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal se 

assemelham às mencionadas anteriormente. A CEP, responsável pela apuração de desvios 

éticos, de ofício ou mediante denúncia fundamentada, poderá ao final da instrução aplicar 

sanção de advertência (art. 17, I) ou censura ética (art. 17, II). Já em relação ao Código 

de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a única 

sanção prevista é a de advertência (XXII do Anexo), que será aplicada pela Comissão de 

Ética, em detrimento da Comissão de Ética Pública, que é responsável pela Alta 

Administração. 

 

Além desses encaminhamentos, há disposição de que, nos casos em que as Comissões de 

Ética constatarem a possibilidade de que tenham sido praticados ilícitos penais, civis, de 

improbidade administrativa ou de infração disciplinar, deve ser encaminhada cópia dos 

autos para a autoridade competente por apurar tais fatos e, se for o caso, tomar as medidas 



78 

 

jurídicas cabíveis. Não há claro, no entanto, se esta disposição se aplica somente às 

Comissões de Ética do Decreto nº 1.171/94 e das demais Comissões de Ética 

equivalentes, ou se também se aplica à Comissão de Ética Pública. 

 

Para se realizar denúncia, no próprio site oficial da Comissão de Ética Pública se 

disponibiliza um link, na página inicial, para orientar a realização de denúncias, que 

podem ser realizadas por meio físico ou por e-mail. É necessário preencher um formulário 

disponibilizado pelo próprio site, no qual se indicam as informações necessárias para a 

realização da denúncia: (i) identificação do denunciante, que é facultativa, com campo 

para preenchimento de nome completo, número do registro geral e do CPF, bem como e-

mail e telefone para contato. Logo abaixo, exige-se o preenchimento das informações 

sobre o (ii) denunciado, com campo para o nome completo da autoridade e o cargo ou 

emprego que ocupa. Por fim, há espaço para (iii) descrever a denúncia e anexar provas. 

 

Assim, é viabilizado que qualquer cidadão apresente à Comissão de Ética Pública uma 

denúncia de infração ética em face de uma autoridade, sendo que, cabe à CEP, no âmbito 

de sua competência, analisar a adequação das condutas somente dos agentes públicos da 

Alta Administração. Se for o caso de a denúncia se referir a uma autoridade de escalão 

inferior, a denúncia pode ser enviada à respectiva Comissão de Ética para ser apurada e 

serem tomadas as devidas providências. 

 

Da análise das atas de reuniões da Comissão, verificou-se que, após a denúncia, um 

Conselheiro é designado como relator do caso e passa a ser responsável pela apuração 

dos fatos e pela sugestão de encaminhamento. Somente no ano de 2017, no qual foram 

identificados 188 casos distintos sendo julgados, houve encaminhamento para realização 

de diligências para apuração dos fatos em 67 oportunidades, o que indica uma atuação 

efetiva para investigação e apuração dos casos sob análise. 

 

Uma vez realizadas as diligências e apurados os fatos, conforme decisão do Conselheiro 

Relator, o processo é incluído na pauta de reuniões. Durante a reunião, cada Conselheiro 

apresenta uma sugestão de encaminhamento para cada processo sob sua relatoria, que é 

votada pelos demais conselheiros em colegiado. Cada Conselheiro pode anuir com a 

proposta do relator, pedir vista do processo ou divergir indicando outra solução, sendo 

votada pelos demais. 

 

Conforme a decisão da maioria dos sete Conselheiros, sendo que o Presidente da 

Comissão tem voto de qualidade (§2º do art. 3º do Decreto 6.029/2007), é estabelecida a 

deliberação, que pode varia dentre diversas possibilidades, como o arquivamento do 

processo, o encaminhamento para outra Comissão de Ética, para o Ministério Público 

Federal ou Tribunal de Contas da União, pela aplicação de sanção ou mesmo 

sobrestamento dos autos, a critério da deliberação do Conselho, sem rigor ou formalismo 

excessivo. 
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3.1.4. Efetividade do programa de reportantes 

 

Para avaliar a efetividade das denúncias e apuração de infrações éticas por parte da 

Comissão de Ética Pública, foram analisadas as treze atas de reunião da Comissão de 

Ética Pública realizadas no ano de 2017, sendo doze reuniões ordinárias e uma reunião 

extraordinária189. 

 

A partir da análise dessas atas, foi possível obter informações e dados sobre (i) a 

quantidade de casos analisados a partir de uma denúncia no período de um ano, (ii) quais 

medidas costumam ser adotadas pela Comissão de Ética Pública ao receber uma denúncia, 

(iii) quais as deliberações mais comuns nesse período em termos de aplicação de sanção 

ou arquivamento do processo e, (iv) nos casos em que foi reconhecida a infração ética, 

quais as principais sanções aplicadas. 

 

Em termos de número de julgamentos de processos abertos somente em decorrência de 

denúncias, no período de um ano, foram constatados os seguintes dados: 

 

 

 

Tabela 03 – Processos abertos em decorrência de denúncias em 2017 

 

Janeiro 10 

Fevereiro 17 

Março 40 

Abril 16 

Maio 18 

Junho 24 

Julho 35 

Agosto 32 

Setembro 19 

Outubro 13 

Novembro 11 

Dezembro 6 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Analisando os dados, constata-se que, por vezes, um caso é julgado mais de uma vez. Isso 

porque é possível – e comum – que a primeira deliberação se refira estritamente à 

                                                 
189  Disponível em: http://etica.planalto.gov.br/atas#c1=Document&b_start=0. Acesso em 10 de 

outubro de 2019. 

http://etica.planalto.gov.br/atas#c1=Document&b_start=0
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realização de diligências, notificação do acusado ou mesmo uma decisão tomada a partir 

de um pedido de reconsideração, já que não há instância recursal. Ou seja: este número 

de julgamentos não reflete diretamente o número de denúncias julgadas no período 

daquele ano. 

 

Para se chegar a este número, foi utilizado como parâmetro o número do processo, sendo 

excluídos todos os processos com numeração repetida. Assim, foi constatado que, ao 

longo do período de um ano (janeiro-dezembro), foram julgados 188 diferentes processos 

abertos, no âmbito da Comissão de Ética Pública, em decorrência de denúncias. 

 

Desses 188 diferentes processos julgados no ano de 2019, houve arquivamento em 123 

casos (65% dos casos). Em 17 oportunidades foi determinada a aplicação de sanção, 

sendo que, em um destes casos, a sanção foi convertida em recomendação, totalizando 

16 sanções efetivamente aplicadas (8,5% dos casos). Em 11 oportunidades, foi 

determinado o sobrestamento dos autos para aguardar o esclarecimento do caso (5,8% 

dos casos). Em 3 casos, houve anuência com a decisão do relator que não está esclarecida 

na ata de reunião (1,5% dos casos). Em 5 casos, houve recomendação, que não tem 

natureza sancionatória (2,6% dos casos). Em 27 casos, a última determinação do processo 

foi para realização de diligências e, no ano de 2017, não houve nova deliberação (14,3% 

dos casos). Ainda, houve um pedido de vista sem ulterior deliberação, uma suspensão da 

deliberação do processo que não foi retomada, uma decisão de abertura do processo, e 

uma decisão de notificação. Houve ainda dois casos de encaminhamento do processo para 

julgamento na Comissão de Ética própria. 

 

Somando-se todas essas decisões, é possível constatar que o número é superior aos 188 

processos. Isso porque, em alguns casos, o processo foi aberto em razão de uma denúncia 

dirigida a diversas pessoas. Em parte delas, a denúncia é arquivada, em outra, é 

determinada a aplicação de sanção, diligência ou mesmo recomendação. 

 

Para facilitar a compreensão dos dados, montou-se a seguinte tabela: 

 

 

 

Tabela 04 – Processos julgados em 2019 

 
Tipo de ocorrência Número de ocorrências 

Arquivamentos 123 

Diligências que não foram julgadas 27 

Sanções 16 

Sobrestamento 11 

Recomendações 5 

Anuências não esclarecidas 3 

Encaminhamento para Comissão de Ética própria 2 

Pedido de vista sem deliberação 1 

Suspensão da deliberação 1 

Abertura do processo 1 
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Notificação 1 

Total de denúncias julgadas em 2017 188 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Considerando somente as deliberações de (i) arquivamento, (ii) sanção, (iii) 

sobrestamento e (iv) recomendação, chega-se a 155 deliberações, perfazendo o seguinte 

percentual: 

 

 

Gráfico 06 – Percentual das deliberações da CEP em 2017 

 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

O que se constata, portanto, é um significativo número de denúncias julgadas neste 

período, especialmente quando considerado que o âmbito de competência da Comissão 

de Ética Pública é restrito às Altas Autoridades, bem como se constata uma maioria 

expressiva de casos em que a deliberação é arquivada (quase 80% dos casos em que houve 

julgamento final). 

 

Em relação às sanções aplicadas, constatou-se a aplicação de três tipos de sanções: 

advertência, censura ética e sugestão de exoneração. Ao todo, foram aplicadas 5 

advertências, 10 censuras éticas e 1 sugestão de exoneração, de modo que se constatou a 

seguinte proporção: 

 

 

Gráfico 07 – Percentual das sanções aplicadas pela CEP em 2017 

 

Arquivamento; 80%

Sobrestamento; 7%

Sanção; 10% Recomendação; 3%

Arquivamento Sobrestamento Sanção Recomendação
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Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Como já mencionado, a aplicação de sanção do tipo “censura ética” é cabível quando a 

autoridade já tiver deixado o cargo, já a sanção de “advertência” deve ser aplicada quando 

o agente ainda estiver cargo, sendo irrelevante a gravidade da conduta. No caso da 

sugestão de exoneração, prevista no Decreto nº 6.029/2017, ela deve ser adotada quando 

se constatar que a infração ética foi de natureza greve. 

 

Considerando os três tipos de sanção, constata-se que a maioria é aplicada após o 

desligamento da autoridade no cargo (62,5%). Somente em 6 dos 16 casos, a autoridade 

sancionada ainda estava exercendo sua função, o que indica que a atuação da CEP, em 

termos de julgamento de denúncias, mais efetiva em relação àqueles que já deixaram seus 

cargos. 

 

 

 

3.1.5. Conclusões 

 

A Comissão de Ética Pública foi criada com o objetivo de estimular a atuação conforme 

a ética, no Executivo Federal. Mais especificamente, adotou-se como alvo da sua atuação 

as Altas Autoridades do Executivo Federal, em razão da sensibilidade alta de sua atuação 

e do risco elevado de serem estimuladas a adotar práticas antiéticas. 

 

Em 2007, houve uma alteração importante no sistema vigente para fundar e organizar o 

Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, composto pela Comissão de 

Ética Pública como órgão responsável pela ordenação desse sistema, coordenando, 

Censura ética; 
63%

Advertência; 31%

Exoneração; 6%

Censura ética Advertência Exoneração
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avaliando e supervisionando o Sistema de Ética Pública, composto também pelas 

Comissões de Ética do Decreto nº 1.171/94 e pelas Comissões de Ética setoriais. 

 

Coube a CEP, também, dentre suas principais atribuições, a de responder a consultas 

formuladas pelas demais Comissões de Ética e pelas próprias autoridades públicas, nos 

casos em que há dúvida sobre a legalidade da conduta adotada. Especialmente, avaliam-

se casos como existência de conflitos de interesse ou para solucionar as chamadas zonas 

cinzentas de atuação. Em síntese, quando não há clareza sobre a adequação da conduta, 

pode-se questionar a CEP que, colegiadamente, orienta a atuação do agente. 

 

Além dessa atuação consultiva e de coordenação do Sistema de Ética do Executivo 

Federal, a CEP tem como atribuição averiguar os casos em que há infração ética. Estes 

casos podem ser analisados a partir de uma denúncia enviada por qualquer cidadão, por 

meio físico ou por e-mail, ou abertos de ofício pelos próprios Conselheiros. 

 

Para avaliar o grau de efetividade desse canal de denúncias, foram avaliados todos os 

processos julgados em 2017 que foram abertos a partir de uma denúncia. Ao todo, em 

2017, foram julgados 188 processos nesta circunstância, o que demonstra um volume 

expressivo de reportes de irregularidades. Desses 188 processos julgados em 2017, houve 

reconhecimento de infração ética com a respectiva aplicação de sanção em 16 casos, 

sendo que 10 foram de censura ética, 5 de advertência e 1 de sugestão de exoneração.  

 

Todo o volume de processos mencionados é julgado por um colegiado composto por sete 

conselheiros designados e vinculados diretamente à Presidência da República, inclusive 

no que se refere ao orçamento do órgão. Por esta razão, identifica-se um risco importante, 

em termos institucionais, de ser exercida influência política sobre a CEP.  

 

Quer-se dizer, ao contrário de outros órgãos como Ministério Público Federal ou mesmo 

o Judiciário, a CEP não detém autonomia funcional ou orçamento próprio. No mesmo 

sentido, os Conselheiros sequer são servidores públicos com estabilidade e garantias. 

Nenhum dos Conselheiros recebe remuneração pelo serviço prestado, mas são apenas 

considerados como prestadores de relevante serviço público. 

 

Pela estrutura vigente, os Conselheiros são designados pelo Presidente da República para 

um mandato de três anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. De todo modo, não 

há informação de que este mandato tenha qualquer proteção jurídica, inclusive porque ele 

decorre um decreto, instrumento jurídico frágil que pode ser alterado unilateralmente a 

qualquer tempo pelo Presidente da República. 

 

Por estas razões, acredita-se que a Comissão de Ética Pública tenha menos vocação para 

atuar como instância investigava ou punitiva, seja de ofício ou provocada por meio de 

denúncia, e mais para atuar enquanto instância consultiva. O papel desempenhado pela 
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Comissão para esclarecer às autoridades como devem se comportar nas situações em que 

há zonas cinzentas sobre a regularidade, é fundamental para promover transparência na 

forma de atuação e, inclusive, controle social sobre estas decisões. 

 

Mais do que sancionar, parece necessário que a Comissão, composta por uma equipe 

bastante reduzida e por Conselheiros que sequer são remunerados – o que permite 

concluir que não se dedicam de maneira exclusiva à CEP, poderia concentrar sua atuação 

naquilo que somente ela poderia fazer: orientar as autoridades e promover, internamente, 

ações que objetivem contribuir com uma atuação mais ética. 

 

Parece não haver lógica em fortalecer um órgão público para atuar no recebimento e 

apuração de denúncias e determinação de sanções, considerando a estrutura já vigente, 

que inclui Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, 

Controladoria-Geral da União e todo o sistema de controle do Executivo Federal. Pelo 

contrário, a Comissão de Ética Pública parece vocacionada para promover aquilo que 

somente ela poderia fazer, dentro do seu âmbito de competência: ouvir, dialogar e 

deliberar de modo dialógico e horizontal. 

 

 

 

3.2. Programa de reportantes para servidores federais 

 

3.2.1. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento 

da autoridade superior: um antigo dever do servidor público federal 

 

O Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União Federal Lei n.º 8.112/1990 

prevê, em seu artigo 116, inciso V, ser um dever do servidor público “levar as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 

superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra 

autoridade competente para apuração”. Em expressão mais curta, trata-se do dever de 

ciência do servidor público. 

 

É verdade que esta redação foi conferida pela Lei de Acesso à Informação, como será 

explicado adiante, mas sua essência se mantém tanto em relação à redação original de 

1990190, quanto em relação à redação das legislações anteriores que cuidavam do Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis da União, quais sejam, o Decreto-Lei n.º 1.713/1939191 

                                                 
190  A redação original previa: “[s]ão deveres do servidor: (...) VI – levar ao conhecimento da 

autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo“, cf. art. 116, VI da Lei nº 

8.112/1990. 
191  Cf. art. 224 do Decreto-Lei 1.713/1939: “[s]ão deveres do funcionário, além dos que lhe cabem 

pelo cargo ou função: (...) V. Representar aos seus chefes imediatos sobre todas as irregularidades de que 

tiver conhecimento e que ocorrerem na repartição em que servir, ou às autoridades superiores, por 

intermédio dos respectivos chefes, quando estes não tomarem em consideração suas representações”. 
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e a Lei n.º 1.711/1952192. Em outras palavras, trata-se de um dever antigo do servidor 

público, relacionado, em certa medida, a outros deveres previstos do servidor, como o da 

lealdade às instituições e à observância das normas legais e regulamentares193 194. 

 

As irregularidades são geralmente compreendidas como “equivalentes aos indícios ou as 

evidências de que houve a prática de uma transgressão a um dever legal por parte do 

servidor público, comprovada através de um ato de ofício ou um ato 

omissivo/comissivo”195, ou seja, “atos ou fatos contrários às leis, decretos, regulamentos 

e outras normas, como repercussão prejudicial à Administração”196. 

 

Embora alguns entendam se tratar de mera regra moral de conduta197, deixar de cumprir 

esse dever funcional pode ser considerado não apenas uma falta disciplinar sujeita às 

sanções de advertência ou suspensão198, mas também ato de improbidade 

administrativa199 e crime por condescendência criminosa200. 

 

Considerando o teor genérico deste dever – e de todos os demais deveres expressos na 

Lei – pouca atenção é dada pela doutrina ao tema. Em verdade, ao invés de um olhar 

expansivo, observa-se que os autores, em geral, têm a preocupação com seus limites. 

Assim, por exemplo, afirma-se que a comunicação da irregularidade não deve interferir 

                                                 
192  Cf. art. 194, VIII, da Lei 1.711/1952: “[s]ão deveres do funcionário: (...) VIII – levar ao 

conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo”. 
193  Cf. art. 116, II e III, da Lei nº 8.112/1990: “II – ser leal às instituições a que servir; III – observar 

as normas legais e regulamentares”. 
194  Sobre isso, já explicava GUIMARÃES MENEGALE em comentário à antiga legislação: “A obrigação 

de levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo 

não diz respeito, simplesmente, ao zelo pela boa ordem do serviço administrativo, mas também corrobora 

aquele preceito de observar, e fazer observar, as normas legais e regulamentares. Corresponde ainda, em 

outros termos, a essa cadeia de solidariedade que deve existir entre a Administração e o funcionário no 

sentido do interesse comum, a que o serviço atende. Ponto está em que não se converta a vigilância em 

sistema de delação”. O Estatuto dos Funcionários, 1962, p. 641.  
195  Cf. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS, Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, 

2010, p. 401. 
196  Cf. EDMIR NETTO DE ARAÚJO, O ilícito administrativo e seu processo, 1994, p. 69. 
197  Cf. IVAN BARBOSA RIGOLIN, Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civil, 

2010, p. 260. 
198  Cf. art. 129 da Lei nº 8.112/1990:“[a] advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação 

de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto 

em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.” Art. 

130 da Lei nº 8.112/1990: “[a] suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com 

advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 

demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.” 
199   Cf. art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992: “[c]onstitui ato de improbidade que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...) II – retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício.” 
200  Cf. art. 320 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940): “[d]eixar o funcionário, por 

indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe 

falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente: Pena – detenção, de quinze 

dias a um mês, ou multa.”. 
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em outros setores da Administração201 ou que a vedação ao anonimato é geralmente 

considerado como requisito ao exercício do dever202 a fim de evitar denúncias sem 

fundamento203. 

 

Em virtude desta preocupação com a seriedade e idoneidade das denúncias levadas ao 

conhecimento das autoridades superiores, é que os autores destacam que o abuso no 

exercício desse dever é punível por constituir infração disciplinar e crime204.  

 

Portanto, o dever de levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 

conhecimento da autoridade superior pode constituir, utilizando-se de uma expressão 

popular, uma “faca de dois gumes”: tanto o seu não cumprimento quanto o seu 

cumprimento podem ter como consequência sanções ao servidor público. 

 

 

 

3.2.2. Uma nova roupagem ao antigo dever de ciência: as alterações pela Lei de Acesso 

à Informação 

 

Em 18 de novembro de 2011, entrou em vigor a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação - LAI) que, além de instituir uma nova cultura de transparência na 

Administração Pública, trouxe consigo alterações em diversas leis, dentre elas na Lei 

8.112/1990. Como já foi adiantado no início deste capítulo, acrescentou-se ao inciso VI, 

do art. 116, o seguinte trecho: “ou, quando houver suspeita de envolvimento desta 

[autoridade superior], ao conhecimento de outra autoridade competente para 

apuração”.  

 

A alteração é vista, em geral, como positiva, considerando os problemas de uma estrutura 

hierárquica complexa que poderiam dificultar o conhecimento das irregularidades pelo 

superior imediato. Porém, para além disso, a vantagem em permitir que as irregularidades 

                                                 
201  Cf. THEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, O Funcionário Público e o Seu Regime Jurídico, 

1958, p. 212; EDMIR NETTO DE ARAÚJO, O ilícito administrativo e seu processo, 1994, p. 70.  
202  Cf. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS, Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, 

2010, p. 401. 
203  “Todavia, essa comunicação não poderá ser um ato de vingança ou de inverdades, pois o mínimo 

que se espera do servidor público é que ele não projete diferenças pessoais em seu serviço e denuncie, 

indevidamente e falsamente, pseudopráticas de irregularidades funcionais de seus colegas de repartição 

pública, resultado de sua imaginação. Ao agir assim, o servidor denunciante estará praticando um 

desserviço para o poder público, que não foi instituído para ser objeto da apuração indevida envolvendo 

casos de perseguição alheia e falsidades originadas por intrigas, etc.”. Idem, ibidem. 
204  Há duas tipificações possíveis, uma prevista no Código Penal (denunciação caluniosa) e outra na 

Lei 8.429/1992. Cf. art. 339 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) “[d]ar causa à instauração de 

investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou 

ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: Pena – 

reclusão, de dois a oito anos, e multa”; art. 19 da Lei nº 8.429/1992 “[c]onstitui crime a representação por 

ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe 

inocente. Pena: detenção de seis a dez meses e multa.” 
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sejam levadas ao conhecimento de outra autoridade que tenha competência específica 

para apurar ilícitos é dar mais segurança àquele que quer reportar sem – ou com a 

diminuição de – riscos de represálias ou retaliações205. 

 

Além da alteração no inciso VI, do artigo 116, já reproduzido anteriormente, a LAI 

adicionou o art. 126-A à Lei 8.112/1990, cuja redação é: 

 

Lei 8.112/1990 

Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, 

penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade 

superior ou, quando houve suspeita de envolvimento desta, a 

outra autoridade competente para apuração de informação 

concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha 

conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, 

emprego ou função pública.  

 

 

Trata-se, portanto, de uma medida protetiva àquele servidor que exercer seu dever de 

levar ao conhecimento de autoridade competente – não se restringindo mais ao superior 

hierárquico – irregularidades das quais se tenha ciência em razão do cargo, de modo que 

ele não seja responsabilizado em quaisquer esferas206.  

 

É importante destacar que as duas alterações não estavam previstas no Projeto de Lei (PL) 

originário207 da Lei de Acesso à Informação. Elas foram acrescentadas pelo PL 

5.228/2009, de autoria da Presidência da República208, que foi gestado a partir de debates 

promovidos no Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção e em outros 

Ministérios. Na exposição de motivos deste PL observa-se que o acesso à informação era 

entendido não somente como “indispensável ao exercício da cidadania, [mas] constitui 

como um dos mais fortes instrumentos de combate à corrupção.”209. Especificamente em 

relação às modificações na Lei n.º 8.112/1990, afirmou-se na ocasião: 

 

23. Por fim, nas disposições finais e transitórias, destaque-se os pontos 

do anteprojeto que alteram a Lei 8.112, de 1990, para ampliar o rol de 

autoridades a quem o servidor pode denunciar irregularidades de que 

tenha conhecimento, e, ainda, estabelecer garantia de proteção ao 

                                                 
205  Cf. ALOÍSIO ZIMMER JUNIOR, Corrupção e improbidade administrativa: cenários de risco e a 

responsabilização dos agentes públicos municipais, 2018, p. 461. 
206  Uma possibilidade de punição ao servidor que cumprisse o dever de comunicar irregularidades 

poderia ocorrer em função da violação ao dever de sigilo, previsto tanto entre os deveres do servidor (art. 

116, VIII, da Lei 8.112/1990) quanto entre os atos de improbidade administrativa (art. 11, III, da LIA). 

Entretanto, considerando a alteração legislativa, o servidor não poderia mais ser responsabilizado 

administrativa, civil ou penalmente. 
207  Tratou-se do PLC 219/2003, de autoria do Deputado REGINALDO LOPES. 
208  Além deste PL 5.228/2009, outros três PLs foram apensados ao PL 219/2003, quais sejam: PL 

1.019/2007, do Deputado CELSO RUSSOMANO, PL 1.924/2007, do Deputado CHICO ALENCAR, e o PL 

4.611/2009, do Deputado CIRO PEDROSA.  
209  Cf. exposição de motivos do PL 5.228/2009. 
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servidor denunciante, que carece de liberdade para denunciar abusos 

que obscurecem o trato da coisa pública.  

 

 

A soma dessas modificações legislativas ao contexto de operações contra a corrupção nos 

últimos anos no Brasil, resultou em uma nova roupagem ao antigo dever de ciência do 

servidor, isto é, se antes o dever do servidor era compreendido mais como uma obrigação 

moral destinada às pequenas irregularidades do dia-a-dia do serviço público, agora ele 

passa a ser compreendido dentro do instituto do whistleblowing210. Assim, o dever de 

comunicação das irregularidades pelo servidor passa a ser visto como importante 

instrumento para o combate à corrupção. 

 

De fato, a alterações na Lei 8.112/1990 acompanharam orientações de tratados 

internacionais e orientações de organismos multilaterais para o combate à corrupção, tais 

como a Convenção Interamericana Contra a Corrupção211, a Convenção das Nações 

Unidas Contra a Corrupção212, as Recomendações dos Princípios da Legislação de 

Whistleblowing feitas pela Transparência Internacional213. 

 

 

 

3.2.3. A regulamentação das ouvidorias na esfera federal. 

 

De modo a possibilitar o reporte por servidores públicos na esfera federal à outra 

autoridade interna competente que não o superior hierárquico, conforme o disposto no 

art. 116, VI, Lei 8.112/1990, duas Instruções Normativas (IN) do ano de 2014 merecem 

destaque. A primeira, IN 01/2014 CRG/OGU, assinada em conjunto pelo Corregedor-

Geral da União e pelo Ouvidor-Geral da União, estabeleceu normas para o recebimento 

e tratamento de denúncia anônima, considerada, no art. 1º, § 1º, I, aquela “manifestação 

que chega aos órgãos e entidades públicas sem identificação”. Ainda, traz no inciso 

                                                 
210  Cf. JOÃO FRANCISCO MOTA JUNIOR, A proteção do servidor público denunciante 

(whistleblower): um enfoque na recente tutela jurídica brasileira, 2012, p. 8. 
211  Dentre as medidas protetivas previstas na Convenção Interamericana Contra a Corrupção, de 

29/03/1996, incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 4.410/2002, previu-se no artigo III, nº 

8, a necessidade de criar, manter e fortalecer “sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos 

particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, inclusive a proteção de sua identidade, sem 

prejuízo da Constituição do Estado e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico interno.” 
212  A proteção aos denunciantes está prevista na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 

adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31/10/2003, assinada pelo Brasil no mesmo ano e 

incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 5.687/2006. No art. 33, estabeleceu-se que “cada 

Estado Parte considerará a possibilidade de incorporar em seu ordenamento jurídico interno medidas 

apropriadas para proporcionar proteção contra todo trato injusto às pessoas que denunciem ante as 

autoridades competentes, de boa-fé e com motivos razoáveis, quaisquer feitos relacionados com os delitos 

qualificados de acordo com a presente Convenção.”  
213  Na Seção de Proteção, o 15º princípio é o waiver of liability, isto é, “any disclosure made within 

the scope of the law shall enjoy immunity from disciplinary proceedings and liability under criminal, civil 

and administrative laws, including libel, slander laws and (official) secrets acts.”, cf. TRANSPARÊNCIA 

INTERNACIONAL, Recommended draft principles for whistleblowing legislation, 2009. 
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seguinte o conceito de reserva de identidade, como a “hipótese em que o órgão público, 

a pedido ou de ofício, oculta a identificação do manifestante.”. 

 

Segundo o art. 2º desta IN, a denúncia anônima recebida pela Ouvidoria será encaminhada 

aos órgãos responsáveis, os quais só procederão – por iniciativa própria – à investigação 

preliminar – que não poderá ter caráter punitivo – se houver elementos suficientes. Já no 

art. 3º, fundamentando-se no art. 31, da LAI, a IN 01/2014 CRG/OGU determina que 

“sempre que solicitado, a ouvidoria deve garantir acesso restrito à identidade do 

requerente e às demais informações pessoais constantes das manifestações recebidas.”. 

Ou seja, o encaminhamento da denúncia deverá – em função de pedido ou de ofício – 

ocorrer sem o nome do denunciante. Porém, nos parágrafos seguintes do mesmo artigo 

estão previstas duas exceções.  

 

A primeira exceção, prevista no § 3º, do art. 3º, é que em caso de indispensabilidade à 

apuração dos fatos – não diz quais são os critérios para se entender indispensável – “o 

nome do denunciante será encaminhado ao órgão apuratório, que ficará responsável a 

restringir acesso à identidade do manifestante à terceiros”214. A segunda exceção, 

prevista no § 4º do mesmo artigo, é que a reserva de identidade não se aplica caso exista 

denunciação caluniosa ou flagrante má-fé do denunciante. 

 

A segunda Instrução Normativa a ser destacada é a nº 01/2014, da Ouvidoria Geral da 

União (OGU), pertencente à Controladoria Geral da União (CGU), que criou as 

Ouvidorias Públicas do Poder Executivo Federal, as quais têm, dentre suas competências, 

o recebimento de denúncias215. Segundo esta IN, a denúncia deve ter elementos mínimos 

de autoria e materialidade e seu encaminhamento, conforme disposto no art. 8º, § 2º, III, 

dependerá do denunciante “expor os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade, 

urbanidade e boa-fé; não agir de modo temerário; ou prestar as informações que lhe 

forem solicitadas para o esclarecimento dos fatos”216. 

 

A despeito da ausência de clareza e de requisitos objetivos para o tratamento das 

denúncias anônimas no âmbito das ouvidorias217, o Relatório de Pesquisa Projeto Coleta 

                                                 
214  Cf. art. 3º, §3º da IN 01/2014 CRG/OGU. 
215  Cf. art. 4º da Instrução Normativa nº 1/2014 da CGU: “[c]ada ouvidoria pública federal deverá, 

no âmbito de suas atribuições, receber, das tratamento e responder, em linguagem cidadã, as seguintes 

manifestações: (...) V - denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação 

de órgão de controle interno ou externo.”. Em 2017, a Lei nº 13.460 tratou das ouvidorias com a finalidade 

de possibilitar a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 

Administração Pública, tendo sido regulamentada pelo Decreto nº 9.492/2018. O conceito de denúncia no 

Decreto é similar ao da IN nº 1/2014, da CGU. 
216  Ainda sobre as ouvidorias, merece destaque a Lei nº 13.460/2017, que tratou das ouvidorias com 

a finalidade de possibilitar a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos 

da Administração Pública. Porém, nada diz sobre denúncias anônimas. 
217  Contrariando, assim, o próprio Manual para Implementação de Programas de Integridade: 

orientações para o setor público (CGU, 2017). Conforme o disposto no capítulo de Canais de Denúncias: 

“[a]lém da obrigação de denunciar irregularidades de que tenham conhecimento em virtude de seu 

trabalho, os servidores precisam saber como, quando e onde fazer uma denúncia, a possibilidade de 
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OGU 2014, promovido conjuntamente pela CGU e pelo Instituto de Pesquisa Econômico 

Aplicada (IPEA), mostra o importante papel das ouvidorias no país. O trabalho traz 

diversos dados sobre o contexto em 174 ouvidorias, federais e estaduais, da administração 

pública direta e indireta, localizadas nas cinco regiões do Brasil. 

 

Para o que interessa a este trabalho, quanto ao tipo de manifestação recebida pelas 

ouvidorias, o estudo apontou que 9% se referem às denúncias nas ouvidorias federais, ao 

passo que nas ouvidorias estaduais este tipo de manifestação representa 14% do total 

(BRASIL, CGU; IPEA, 2015, p. 55 e 56)218. Segundo o estudo, as denúncias prevalecem 

nos órgãos vinculados à Presidência da República219. 

 

Particularmente quanto ao recebimento de denúncias anônimas, o estudo aponta que 

dentre as ouvidorias federais, 73% as recebem, e dentre as estaduais, 91%220. Quanto ao 

público atendido, o público interno do órgão ou entidade – o corpo de servidores – é 

contemplado por 83% das ouvidorias federais pesquisadas, e quase pela totalidade dentre 

as ouvidorias estaduais221. Por fim, merece destaque que os principais canais de entrada 

das manifestações nas ouvidorias são bastante diferentes entre as esferas federal e 

estadual. Enquanto naquela predomina o e-mail (34%) e o formulário eletrônico (31%), 

nesta o formulário eletrônico (53%) e o telefone (35%) são os canais mais usados, sendo 

o e-mail utilizado em apenas 4% das vezes. 

 

 

 

3.2.4. Ressalvas e dúvidas às modificações na Lei 8.112/1990. 

 

Sobre os acréscimos promovidos pela LAI na Lei 8.112/1990, algumas ressalvas são 

feitas e muitas dúvidas surgem.  

 

No plano das ressalvas, entende-se que a alteração pela promovida pela LAI, embora 

positiva, foi bastante tímida222, uma vez que não trouxe outros mecanismos protetivos 

existentes em outras legislações estrangeiras ou instrumentos de recompensa, tais como 

                                                 
realizá-la de maneira anônima, bem como os seus direitos enquanto denunciante. As normas e os 

procedimentos para se promover uma denúncia devem ser transparentes, delimitando com exatidão as 

etapas e as responsabilidades de cada agente envolvido. Os agentes públicos também precisam conhecer 

as medidas de proteção a que têm direito caso denunciem uma irregularidade”. Cf, CONTROLADORIA 

GERAL DA UNIÃO (CGU), Manual para implementação de programas de integridade: orientações para 

o setor público. Brasília, 2017, p. 47. 
218  Nas ouvidorias federais, as manifestações estão distribuídas da seguinte maneira: 54% são 

solicitações, 34% são reclamações. 9% são denúncias, 2% são elogios e 1% é sugestão. Nas ouvidorias 

estaduais, 41% são solicitações, 41% reclamações, 14% denúncias, 3% elogios e 1% sugestão. Cf. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA- IPEA, Projeto Coleta OGU 2014, 2016, p. 55 6 56. 
219  Idem, p. 56. 
220  Idem, p. 71-72. 
221  Idem, p. 73-74. 
222  Cf. JOÃO FRANCISCO MOTA JUNIOR, A proteção do servidor público denunciante 

(whistleblower): um enfoque na recente tutela jurídica brasileira, 2012, p. 5. 
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os prêmios pecuniários ou vantagens na carreira pública223. Tampouco, houve a previsão 

de uma sanção mais grave para aquele se omitir ao dever de comunicar a irregularidade 

ou a possibilidade expressa de denúncia anônima (ou, ao menos, a reserva da identidade). 

A soma de todos estes fatores acaba por incentivar o não cumprimento do dever e não o 

oposto224.  

 

No plano das dúvidas, pergunta-se se a comunicação deve ser feita preferencialmente ao 

superior hierárquico e, apenas no envolvimento desta, o servidor estaria autorizado a levar 

a denúncia à outra autoridade, como Corregedorias, Ouvidorias ou órgãos de controle 

externo, como Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União. Para João 

Francisco Mota Junior, não há posição de subsidiariedade da “autoridade competente” 

em relação ao superior hierárquico, até porque, segundo ele, há o instituto da avocação 

no âmbito da Administração Pública225. 

 

Outra dúvida refere-se ao tipo de servidor que está abrangido pela proteção. Enquanto 

alguns autores leem o art. 126-A como aplicável apenas aos servidores públicos federais 

estatutários226, outros entendem que a parte final do dispositivo, ao indicar “cargo, 

emprego ou função pública”, estende a proteção aos empregados públicos227. 

 

Ainda, questiona-se acerca da abrangência da proteção de o servidor não poder ser 

responsabilizado civil, penal ou administrativamente. Responsabilização, aqui, deve ser 

entendido como não poder responder a qualquer processo – sequer poderia haver a 

instauração de um procedimento investigatório – ou, em interpretação mais restritiva, o 

servidor não poderia ser punido – mas poderia ter contra si um processo instaurado?  

 

                                                 
223 Sobre o cabimento de recompensa a algo que é considerado um dever do servidor, Adriano Valente 

afirma: “[a] partir daí, surge o questionamento central do presente estudo: prevendo a lei tal obrigação de 

comunicação e sanções por seu descumprimento, essa circunstância apontaria então uma possível 

incompatibilidade entre os programas remunerados de incentivo à denúncia em órgãos públicos? Nesse 

ponto, os argumentos e respostas se dividem em aspectos éticos e legais, passando de forma central pela 

natureza jurídica dessa espécie de pagamento efetuado aos reportantes”. Em seguida, o autor conclui que: 

“[d]essa forma, não se estaria exatamente a premiar um funcionário pelo exercício de uma conduta correta 

que já lhe era obrigatória por imposição legal. O raciocínio mais correto, nesse caso, seria compreender 

os Programa de Whistle-Blowing como a realização de pagamentos indenizatórios como contrapartida 

aos riscos corridos pelo reportante e as consequências negativas geradas pela denúncia de irregularidades 

em seu ambiente de trabalho. Isto é, ainda que ao oferecer informações a respeito de tais ilícitos o agente 

estatal em questão esteja cumprindo um de seus deveres funcionais previstos pela Lei 8.112/1990, 

aparentemente nada impede que, em alguns casos específicos, a relevância das informações prestadas e 

os riscos que serão corridos pelo reportante justifiquem o pagamento de contrapartidas indenizatórias por 

parte da Administração Pública.”, cf. ADRIANO VALENTE, Análise de compatibilidade da 

regulamentação de programas de whistle-blowing em órgãos públicos brasileiros, 2018, p. 45 e 46. 
224  Idem, p. 47. 
225  Cf. JOÃO FRANCISCO MOTA JUNIOR, A proteção do servidor público denunciante 

(whistleblower): um enfoque na recente tutela jurídica brasileira, 2012, p. 10. 
226  Idem, p. 11. 
227  Cf. ROBERTO WAKANAHARA, A proteção do whistleblower, 2016, p. 108. 



92 

 

Ademais, não se sabe se o servidor só teria a garantia de não poder ser responsabilizado 

a depender do “sucesso” no cumprimento de seu dever, ou seja, se o reporte de fato levar 

à efetiva responsabilização dos indicados infratores. Caso não houvesse uma real 

irregularidade ou um ilícito, o reportante continuaria a ter a proteção prevista no art. 126-

A? A resposta a esta questão dependeria da apuração da boa-fé (ou sua ausência) no 

cumprimento do dever pelo servidor? 

 

Enfim, são muitas dúvidas que cercam as alterações implementadas pela LAI na Lei 

8.122/1990, mas, sobretudo, questiona-se a capacidade dos novos dispositivos em 

constituir um real programa de reportantes dos servidores públicos federais. 

 

 

 

3.2.5. Algumas decisões dos Tribunais sobre o dever de ciência do servidor público e 

suas implicações. 

 

Considerando que os dispositivos trazidos pela LAI são relativamente novos, ainda são 

poucos os casos judiciais que os abordaram e, quando o fazem, nem sempre o objeto 

central da controvérsia é sobre o dever de ciência e suas consequências jurídicas228. 

Dentre os poucos acórdãos encontrados, pode-se extrair que: (i) o art. 116, VI, Lei 

8.112/1992 é um dever-poder do servidor, mas não tem ele o interesse processual para 

exigir a apuração pela autoridade administrativa competente para a apuração da 

irregularidade; (ii) o não cumprimento deste dever pode configurar ato de improbidade 

administrativa; (iii) o denunciado tem direito de conhecer a identidade de quem o 

denunciou anonimamente na Ouvidoria do órgão; (iv) a proteção prevista no art. 126-A 

não é estendida àquelas denúncias feitas sem fundamento ou provas. 

 

Sobre o (i), tratou-se de conclusão de acórdão do STJ em mandado de segurança 

impetrado por servidor contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região que determinara o arquivamento de representação formulada pelo impetrante no 

sentido de que existiriam irregularidades em determinado setor do Tribunal. Embora a 

decisão do STJ reconheça que o art. 116, VI, da Lei 8.112/1990 seja um dever-poder do 

servidor, cabe à “autoridade verificar, de acordo com as informações que lhe chegaram, 

se é caso ou não de apuração para fins de aplicação de eventual penalidade 

administrativa”229. Ou seja, não há “direito líquido e certo à instauração de processo 

                                                 
228  O artigo 116, VI, da Lei 8.112/1990 é geralmente citado para aferir o início do prazo prescricional 

em processo disciplinar, considerando que o art. 142, § 1º, dispõe que “o prazo de prescrição começa a 

correr da data em que o fato se tornou conhecido”. Verificar, por exemplo, o acórdão do STJ, MS 

20.162/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julg. 12/02/2014. 
229  Cf. STJ, Recurso em Mandado de Segurança 21.418/DF. 
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administrativo contra terceiros, porquanto este é um direito exclusivo da administração 

decorrente do seu poder disciplinar.”230.  

 

Já a segunda conclusão foi extraída de decisão do Tribunal Regional da 2ª Região (TRF-

2), na qual foi imputado a servidores e servidoras o ato de improbidade previsto no art. 

10, caput e inciso XII, da LIA231, uma vez que, embora cientes de irregularidades na 

execução de contratos, não as comunicaram às autoridades competentes. Não à toa, a 

decisão cita a decisão em processo administrativo disciplinar que sancionou os servidores 

em função do não cumprimento dos deveres previstos nos incisos I e VI, do art. 116, da 

Lei 8.112/1990. 

 

A conclusão (iii), por sua vez, foi retirada de interessante decisão do Tribunal Regional 

da 4ª Região (TRF-4). Tratou-se de mandado de segurança impetrado por docente da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) contra a Ouvidoria da instituição. 

Segundo a impetrante, a autoridade coatora, sob o fundamento de que o Regulamento das 

Ouvidorias da UTFPR determinava que estas deveriam “garantir o sigilo e a identidade 

do denunciante e da situação, quando for o caso”, lhe negara o acesso à identidade da 

pessoa que a denunciou por supostas faltas funcionais. A sentença havia concedido a 

segurança pelos seguintes fundamentos:   

 

Não obstante a Autoridade Coatora estivesse com seus atos lastreados 

por normas legais e vigentes, tem-se que, no caso concreto, tais normas 

merecem ser afastadas, de maneira que o sigilo da identidade do 

denunciante dê lugar ao direito da autora em conhecer quem a 

denunciou e, assim, buscar reparar o dano que entende ter sofrido.  

Ainda que exista uma razão para que a identidade daqueles que fazem 

denúncias junto às Ouvidorias da União sejam preservadas, é bem 

verdade que se contrapondo ao direito à intimidade e sigilo do 

denunciante está o direito da impetrante em buscar se ressarcir de dano 

moral que entende ter sofrido. No entanto, sem o conhecimento a 

respeito da sua identidade, buscar provar o direito que alega ter se 

torna [sic] impossível. 

Além disso, não há informação de que exista investigação a respeito 

dos fatos narrados na Ouvidoria em aberto, circunstância na qual o 

sigilo da identidade salvaguardaria o resultado da investigação. 

Assim, considerando que a Constituição Federal, assim como defende 

o direito à intimidade, também veda o anonimato, entendo que no caso 

                                                 
230  Trata-se de interpretação ao art. 143, da Lei 8.112/1990, segundo o qual, “[a] autoridade que tiver 

ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa”. 
231  Cf. art. 10, XII, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992): “[c]onstitui ato de 

improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...) XII - permitir, facilitar ou concorrer para que 

terceiro se enriqueça ilicitamente”. 
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concreto deve prevalecer o direito da autora em buscar ressarcir-se de 

dano moral que alega ter sofrido232. 

 

Porém, no TRF-4, por maioria de votos – vencido o Relator originário, que mantinha a 

sentença amparado em decisão do STF233 e que entendia que o anonimato poderia 

estimular denúncias irresponsáveis –, reformou-se a sentença e denegou-se a segurança. 

Primeiramente, o voto vencedor atentou-se às consequências da decisão que permitisse o 

conhecimento da identidade do denunciante, isto é, de que ninguém mais denunciaria 

irregularidades. Em seguida, em suas palavras, “não se trata de institucionalizar a figura 

do 'dedo-duro', mas de buscar soluções viáveis para proteção da integridade pública 

dentro do nosso ordenamento jurídico-constitucional”234.  

 

A proteção do servidor-denunciado não é feita impedindo que seja 

fiscalizado nem lhe permitindo saber que contra ele reclamou, mas 

assegurando que a investigação prévia ou a sindicância preliminar 

sejam feitas em segredo: tramitem em sigilo na ouvidoria ou na 

corregedoria respectiva, ao menos enquanto não se transformar em 

processo administrativo disciplinar235. 

 

 

Assim, cumpriria ao servidor denunciado que se sentisse prejudicado pela denúncia 

ingressar com ação indenizatória contra o servidor da Ouvidoria responsável por tornar 

pública, indevidamente, a denúncia – em função do dever de sigilo da Ouvidoria – e não 

contra aquele que o denunciou. Logo, não havendo culpa pelo dano daquele que 

denunciou (que estaria cumprindo o dever de ciência), não haveria qualquer razão do 

denunciado ter conhecimento de sua identidade.  

 

Por fim, a quarta e última conclusão se refere ao art. 126-A em decisão do Tribunal 

Regional da 5ª Região (TRF5). Um docente da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

havia levado ao conhecimento do Ministério Público Federal (MPF) supostas 

irregularidades na entidade. Uma vez arquivada a denúncia no MPF sob o fundamento de 

que não existiam sequer indícios de irregularidade, a UFS instaurou processo 

administrativo disciplinar contra o docente por entender que este havia sido desleal com 

a instituição, não obedecera às normas legais e regulamentares e havia procedido contra 

a moralidade administrativa.  

 

O docente, então, requereu a anulação do PAD com fundamento no art. 126-A, da Lei 

8.112/1990. Contudo, mantendo a sentença de improcedência, o TRF5 entendeu que a 

proteção prevista no dispositivo tem limites: 

 

                                                 
232  Cf. TRF-4, Apelação/remessa necessária 5022966-73.2017.4.04.7000/PR. 
233  Cf. STF, Pleno, MS 24.405, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. 03/12/2003. 
234  Cf. TRF-4, Apelação/remessa necessária 5022966-73.2017.4.04.7000/PR. 
235  Idem. 
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Neste diapasão, é possível depreender a real intenção do legislador ao, 

de um lado, eleger como dever do servidor público não se calar diante 

de irregularidades, preservando, assim, a transparência nas relações 

públicas, e, de outro, conferir-lhe a devida proteção, a fim de evitar que 

sofra futuras represálias no exercício de suas funções, nitidamente com 

vistas a prejudicá-lo. 

Ocorre que o referido dispositivo não pode ser interpretado 

extensivamente, aplicando-o a toda e qualquer situação, mas tão 

somente àquelas em que a real intenção daquele que denuncia é zelar 

pela moralidade e eficiência na Administração Pública. 

Da análise dos autos, o que se percebe é que o autor trouxe à tona a 

ocorrência de supostas irregularidades perpetradas pelos 

administradores da UFS sem qualquer respaldo probatório que 

indicasse a possibilidade de serem verídicas, o que culminou na 

promoção de arquivamento pelo MPF (identificador nº 280861). 

(...) 

Ora, a conduta daquele que noticia a ocorrência de vícios sem 

qualquer embasamento, imputando-os, inclusive, a determinadas 

pessoas, é algo temerário que, de fato, ocasiona intranquilidade no seio 

de qualquer entidade, sobremaneira se se tratar de Órgãos da 

Administração Pública236. 

 

 

Considerando o teor das decisões – e o fato de ainda ser incipiente a discussão nos 

tribunais sobre o tema – conclui-se que as alterações promovidas pela LAI na Lei 

8.112/1990 são insuficientes para configurar um verdadeiro programa de reportantes.  

 

 

 

3.2.6. Alguns dados para refletir sobre um programa de reportantes contra a corrupção. 

 

A fim de averiguar como o dever de ciência dos servidores públicos federais tem sido 

exercido, esta pesquisa solicitou, através da Lei de Acesso à Informação, dados à 

Controladoria Geral da União237 e à Advocacia Geral da União238. A primeira negou 

                                                 
236  Cf. TRF-5, Apelação Cível 0802489-21.2014.4.05.8500. 
237  Tratou-se do Protocolo 00075001225201928, formulado em 12 de agosto de 2019, no site da CGU. 

A solicitação da pesquisa foi a seguinte: “[s]ou estudante de Direito e estou fazendo um trabalho sobre o 

dever do servidor em levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade da qual tenha 

conhecimento em razão do cargo (art. 116, V, Lei 8.112/90). Gostaria de saber se há dados sobre: (i) a 

quantidade deste tipo de denúncia de servidores nos últimos 10 anos (por órgão e/ou total); (ii) quantas 

denúncias resultaram em processos disciplinares; (iii) quais foram os temas das denúncias (corrupção, 

nepotismo, abuso de autoridade etc.); (iv) quantas e quais punições foram aplicadas aos servidores 

denunciados; (v) quais foram os canais de denúncia utilizados. Grato”. 
238  Tratou-se do Protocolo 004541/2019-25, formulado em 13 de agosto de 2019, no site da Ouvidoria 

da AGU. A solicitação da pesquisa foi a seguinte: “[s]ou acadêmico de direito e estou fazendo uma pesquisa 

sobre o dever funcional do servidor público em comunicar à autoridade superior ou competente as 

irregularidades das quais tiver ciência em função do cargo (art. 116, V, Lei 8.112/90). Um dos temas 

abordados é sobre as denúncias por corrupção. Gostaria das seguintes informações: (i) quantidade de 

denúncias de irregularidades feitas por servidores da AGU; (ii) quais são os tipos de irregularidades 
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acesso às informações, sob o fundamento de que o pedido exigiria tratamento adicional 

de dados (art. 13, III, Decreto nº 7.724/2012), pois as informações solicitadas não estavam 

estratificadas239.  

 

A Ouvidoria da AGU, por sua vez, respondeu à consulta240 e apresentou as informações 

prestadas pela Secretaria Geral de Administração e Corregedoria Geral da AGU. Assim, 

quanto à quantidade de denúncias de irregularidades feitas por servidores da AGU, foi 

respondido: 

 

Em 2018, dos 34 processos baixados, 27 foram denunciados por 

servidores, 4 por meio da Ouvidoria da AGU, 1 por cidadão, 1 pelo 

Poder Judiciário, e 1 pelo Tribunal de Contas da União.  

Em 2019, dos 15 processos baixados, 12 foram denunciados por 

servidores, 2 por meio da Ouvidoria da AGU, e 1 pelo Poder 

Judiciário241. 

 

 

Verifica-se, portanto, que a maioria das denúncias é promovida por servidores, isto é, o 

dever de ciência é efetivamente cumprido dentro da AGU. Logo, o dever não é mera 

obrigação moral, como outrora defendido. 

 

Em relação à quantidade de processos administrativos instaurados em função de 

denúncias por servidores e a quantidade de processos administrativos que terminaram 

com algum tipo de punição em função de denúncia promovida por servidores, a Ouvidoria 

da AGU respondeu o seguinte: 

                                                 
denunciadas (improbidade, corrupção, ilegalidades funcionais etc.); (iii) quantidade de processos 

administrativos instaurados em função da denúncia promovida por servidores; (iv) quantidade de 

processos administrativos que terminam com algum tipo de punição em função de denúncia promovida por 

servidores; (v) quais são os órgãos competentes por receber as denúncias de servidores. Grato”. 
239  A resposta ao Protocolo 00075001225201928 foi dada em 02 de setembro de 2019: “[e]m 

atendimento a sua solicitação, informamos que a Controladoria-Geral da União não dispõe de 

informações estratificadas, conforme solicitado, haja vista que o sistema e-OUV, agora plataforma 

Fala.BR, não tem marcadores que permitam tal identificação. Também não consta, nos sistemas da 

Corregedoria-Geral da União, uma classificação de denúncias, impossibilitando a extração dos processos 

especificamente instaurados e suas consequências, a partir do delimitado feito pelo Senhor. Dessa forma, 

seria necessário ler uma a uma das manifestações para a aferição de compatibilidade com o que é 

requerido pelo usuário de serviços públicos. Pelo exposto, não é possível atender a demanda, pois, a 

produção da informação requerida exigiria trabalhos adicionais de análise e consolidação de dados, 

conforme determinar [sic] o 13, III, do Decreto nº 7.724/12 (...)”. 
240  Em resposta à demanda Ouvidoria n. 004541/2019-25, informo, preliminarmente, que o objeto da 

pesquisa se refere aos “servidores da AGU”. No entanto, esta SGA é responsável pela apuração e 

julgamento somente dos processos disciplinares que envolvem a conduta de servidores do quadro 

administrativo. Portanto, entende que, caso ainda não tenha sido promovida, a demanda deverá ser replicada 

para a CGAU e DAD/FGF. Em relação aos processos de competência desta SGA, esclareço que as respostas 

tiveram como como [sic] parâmetro os processos disciplinares movidos em face de servidores do quadro 

administrativo (Verificações Preliminares, Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, Termo 

Circunstanciado Administrativo, e Termo de Ajustamento de Conduta), que foram baixados nos anos de 

2018 e 2019, haja vista que não foi definido um marco temporal pelo demandante. 
241  AGU, Protocolo 004541/2019-25. 
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Em 2018, dos 34 processos baixados, 9 foram instaurados, resultando 

em 2 suspensões, 2 encaminhamentos para julgamento pelo órgão de 

origem (1 deles gerou demissão). Nesse período, foram lavrados 2 

Termos Circunstanciado Administrativo. 

Em 2019, dos 15 processos baixados, 4 foram instaurados, resultando 

em 1 demissão e 1 encaminhamento para julgamento pelo órgão de 

origem. Nesse período, foram lavrados 2 Termos de Ajustamento de 

Conduta242. 

 

Embora as informações prestadas não permitam saber quantos processos administrativos 

decorreram das denúncias dos servidores, nota-se que diante da quantidade de denúncias, 

poucas são consideradas relevantes para que levem à instauração de um processo 

administrativo contra o denunciado243. 

 

No tocante ao questionamento de quais os tipos de irregularidades denunciadas por 

servidores244, informou-se: 

 

Em 2018, foram verificadas e/ou apuradas as seguintes 

irregularidades: Morosidade injustificada na prestação do serviço; 

Exercício de advocacia contra a União; Exercício de advocacia 

privada durante afastamento por licença médica; Desaparecimento de 

bens; Fraude em Licitações; Imposição de jornada de trabalho acima 

do permitido a terceirizado; Acidente em veículo oficial; Falta de 

urbanidade; Não exercer com zelo e dedicação às atribuições do 

serviço; Invasão de privacidade em razão da abertura indevida de 

armários de terceirizados; Perda de prazo processual; Extravio de 

processos judiciais; Acúmulo de cargo; Assédio Sexual; Inassiduidade 

habitual; Acúmulo de cargo; Gerência sociedade privada; Ingerência 

indevida em parcelamento débito fiscal; Prática de atos libidinosos no 

serviço; Descumprimento de solicitação de subsídios à defesa da União 

em ação trabalhista. 

Em 2019, foram analisados os seguintes ilícitos: Abandono de cargo 

público; Falta de urbanidade e conflitos interpessoais; Irregularidades 

na execução dos contratos; Perda de prazo para executar pena 

disciplinar; Uso particular de veículo oficial; Uso particular de serviço 

terceirizado; Irregularidade no pagamento de tributos; 

Desaparecimento de bens; Uso de falsa identidade de servidor; 

Utilização de equipamentos e de imagem da Instituição para fins 

particulares; Descumprimento de jornada de trabalho por servidores. 

Vale observar que as irregularidades ora veiculadas foram objeto de 

denúncia, mas isso não significa que tenham efetivamente ocorrido245.  

 

                                                 
242  Idem. 
243  Não foram informados quais foram os motivos para que as denúncias não tenham levado à 

instauração de processo. 
244  Não ficou claro se estes tipos de denúncias foram ou não feitas por servidores públicos federais. 
245 AGU, Protocolo 004541/2019-25. 
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Verifica-se que o tema das denúncias promovidas variou bastante. Em geral, porém, 

decorrem de faltas disciplinares e que poderiam, em tese, configurar ato de improbidade. 

Relacionados a atos de corrupção, poderiam ser considerados os seguintes temas: 

desaparecimento de bens, fraude em licitações e ingerência indevida em parcelamento de 

débito fiscal. Contudo, pelas informações apresentadas não é possível saber se tais fatos 

efetivamente ocorreram ou se foram punidos.  

 

Por fim, quanto a quais são os órgãos competentes por receber as denúncias de servidores, 

a Ouvidoria da AGU informou que são três, dependendo de qual função é ocupada pelo 

servidor denunciado: (a) Corregedoria-Geral da Advocacia da União, destinada às 

denúncias contra os Advogados da União e os Procuradores da Fazenda Nacional; (b) 

Secretaria-Geral de Administração, para as denúncias contra os servidores do quadro 

administrativo; e, (c) Procuradoria-Geral Federal, para as denúncias contra os 

Procuradores Federais246. 

 

 

 

3.3. Programa de reportantes Disque-denúncia 

 

3.3.1. O que é o Disque-Denúncia? 

 

O Disque-Denúncia é largamente utilizado no âmbito dos Estados e em determinados 

Municípios desde os anos 2000247. Em pesquisa realizada junto a todas as plataformas 

eletrônicas estaduais, constatamos que todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal 

possuem hoje ao menos uma modalidade de Disque-Denúncia. 

 

O modelo começou a ser implantado no Brasil no início da década de 1990, no contexto 

da proliferação casos de sequestro e cativeiros nas grandes capitais brasileiras, como São 

Paulo e Rio de Janeiro, pois percebeu-se que a população estava disposta a fornecer 

informações que tornavam a ação policial mais célere e eficiente nesses casos.  

 

Em geral, os programas de Disque-Denúncia são de natureza público-privada e são 

caracterizados pela disponibilização de um canal, usualmente telefônico, gratuito ou não, 

para recebimento de informações espontâneas ou solicitadas de qualquer pessoa que as 

                                                 
246  Idem. 
247  A primeira experiência brasileira se deu em 1995, no Rio de Janeiro, para recebimento de 

denúncias anônimas com opção de recompensa a partir de doações privadas e dotações orçamentárias 

estaduais. Muito embora as denúncias majoritariamente envolvam matéria criminal (como denúncia contra 

tráfico e traficantes, venda e consumo de drogas, roubo e tiroteio), importa o dado de que denúncias de 

corrupção policial também sejam apresentadas via Disque-Denúncia no Rio de Janeiro. Cf. FGV DAPP, 

Denúncias de tráfico de drogas na cidade do Rio voltam a crescer após queda desde 2013, 2019. 

Disponível em: http://dapp.fgv.br/denuncias-de-trafico-de-drogas-na-cidade-rio-voltam-crescer-apos-

queda-desde-2013/. Acesso em 5 de agosto de 2019. 
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possua. O objetivo desses programas é angariar informações que viabilizem investigações 

ou a cessação e a repreensão de condutas ilícitas. 

 

As informações são recebidas através de inúmeras plataformas: números de telefone 

gratuitos, aplicativos para dispositivos móveis248, endereços na web desenvolvidos para 

o recebimento de informações e números de telefone que podem ser contatados através 

de mensagens de texto (SMS), inclusive as enviadas pelo aplicativo WhatsApp. Assim, 

os graus de sigilo oferecidos por cada ferramenta variam muito. Ainda assim, é possível 

notar que os cidadãos estão dispostos a fornecer informações ao Poder Público, como será 

indicado neste item. 

 

 

 

3.3.2. Relevância do Disque-Denúncia para a construção de programas públicos de 

reportantes contra a corrupção no Brasil 

 

Em 2018 foram registradas 114.707 denúncias através do programa de Disque-Denúncia 

do Estado do Rio de Janeiro249. No mesmo ano, no Estado de São Paulo, foram 43.280 

chamadas telefônicas registradas e 35.467 denúncias feitas online através do canal 

WebDenúncia, totalizando 78.747 denúncias no Estado250. 

 

É falsa a afirmação de que o brasileiro é reativo a denúncias. A experiência com os 

Disque-Denúncias aponta exatamente pata um panorama oposto: no Brasil a propensão a 

denunciar é significativa e importa para o desenho de programas públicos de reportantes. 

Dentre tantos aspectos relevantes para essa aproximação, a que mais importa para a 

presente pesquisa é a reflexão que o Disque-Denúncia enseja na decisão sobre conferir, 

ou não, prêmio ao reportante. Isso porque a recente a Lei federal n.º 13.608, editada em 

janeiro de 2018, autoriza União, Estados, DF e Municípios a estabelecerem formas de 

recompensa pelo oferecimento de informações úteis à responsabilização penal e 

administrativa. Ineditamente o Brasil passa a dispor de permissivo genérico à previsão de 

prêmios nos programas de reportantes públicos contra a corrupção por qualquer dos entes 

federados: 

 

                                                 
248  São diversos os modelos de aplicativos de Disque-Denúncia para dispositivos móveis. Em alguns 

Estados e Municípios, há aplicativos específicos para denúncias sobre fatos ocorridos no transporte público 

ou relacionados ao meio ambiente, por exemplo. Alguns Estados brasileiros possuem aplicativos para 

dispositivos móveis, disponibilizados para download gratuito em plataformas como Google Play e App 

Store. O aplicativo do Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, por exemplo, foi instalado mais de 10 mil vezes 

através da plataforma Google Play. Disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.org.disquedenuncia&hl=pt-BR. Acesso em 10 de outubro 

de 2019. 
249  Cf. DISQUE DENÚNCIA RIO, Números, 2019. Disponível em 

https://disquedenuncia.org.br/numeros. Acesso em 10 de outubro de 2019. 
250  Cf. INSTITUTO SÃO PAULO CONTRA VIOLÊNCIA, Estatísticas, 2018. Disponível em: 

http://www.ispcv.org.br/#/estatisticas/2018/. Acesso em 22 de agosto de 2019. 
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Lei nº 13.608/2018 

Art. 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no 

âmbito de suas competências, poderão estabelecer formas de 

recompensa pelo oferecimento de informações que sejam úteis para a 

prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos 

administrativos. 

Parágrafo único. Entre as recompensas a serem estabelecidas, poderá 

ser instituído o pagamento de valores em espécie. 

 

 

O projeto de lei que convolou na Lei n.º 13.608/2018, de autoria do Deputado Federal 

BETO MANSUR (PRB/SP), foi proposto na Câmara dos Deputados em 2007251 sob a 

seguinte justificativa252: 

 

É necessário que o Estado atue na modernização e no aprimoramento 

da Legislação de Segurança Pública. Nesse sentido, entendo que 

existem duas ações que, especificamente, não constam do rol de 

projetos que podem ser apoiados com os recursos do Fundo Nacional 

de Segurança Pública. A primeira delas é o recebimento de 

informações que são passadas pelos cidadãos de forma voluntária e a 

segunda é a premiação, em dinheiro, para as pessoas que auxiliarem, 

com informações, na resolução de crimes. (...) Garantir o sigilo sobre 

quem passa a informação é fundamental253. 

 

 

O projeto foi, no entanto, pouco inovador e, nos seus mais de dez anos de tramitação até 

se tornar a Lei nº 13.608/2018, não sofreu quase nenhuma alteração com baixa discussão 

em seu processo legislativo. 

 

Basicamente, a Lei prevê a obrigação de empresas de transportes terrestres que operam 

sob concessão da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios exibirem em seus 

veículos, em formato de fácil leitura e visualização, a expressão “Disque-Denúncia” com 

o respectivo número telefônico de acesso gratuito (art. 1º, incisos I e II). Buscando maior 

efetividade das denúncias, a Lei n.º 13.608/2018 também prevê a inclusão de expressões 

de incentivo à colaboração da população e de garantia do anonimato. Esta previsão remete 

ao modelo seguido no Estado de São Paulo, que desde 1999 prevê fixação de número 

telefônico do Disque-Denúncia estadual em todos os veículos de transporte coletivo (Lei 

Estadual nº 10.461/1999, art. 3º). 

 

                                                 
251  PL 1.332/2007, convertido no PLS n° 187, de 2015, no Senado Federal. 
252  É curioso notar que a justificativa apresentada pelo Deputado BETO MANSUR no PL 1332/2007 

encara o Disque-Denúncia como instrumento análogo à delação premiada: “Nosso intuito é que a proposta 

receba a mesma atenção e prioridade da delação premiada. Trata-se, portanto, de um poderoso 

instrumento de combate ao crime.“. 
253  Projeto de Lei 1.332/2007. 
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Apesar de um desenho normativo bastante simples, a Lei traz uma inovação importante: 

a permissão de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dentro dos limites de 

suas competências, estabeleçam recompensas por informações fornecidas pelo Disque-

Denúncia sem ônus – ou com menos custos – por permitir fazer uso do Fundo Nacional 

de Segurança Pública para seu custeio. 

 

Até dezembro de 2018, o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP era disciplinado 

pela Lei nº 10.201/2001, cujo art. 4º definia os projetos apoiados com os correspondentes 

recursos, dentre os quais o reequipamento, treinamento e qualificação policial, melhoria 

nos sistemas de informações, inteligência e investigação, bem como programas de 

prevenção ao delito e à violência, por exemplo. A Lei nº 13.608/2018 modificou este art. 

4º para permitir que os recursos do FNSP possam também ser utilizados para apoio do 

serviço telefônico para recebimento de denúncias e custeio dos prêmios em dinheiro 

especificamente para os casos em que a denúncia leve à resolução de crimes254. 

 

Hoje o Fundo Nacional de Segurança Pública é disciplinado pela Lei nº 13.756, de 

dezembro de 2018, que revogou expressamente a Lei n.º 10.201/2001. Permanece a 

destinação de recursos para prêmios de Disque-Denúncia, na seguinte redação: 

 

Lei nº 13.756/2018 

Art. 5º Os recursos do FNSP serão destinados a: (...) 

IX - serviço de recebimento de denúncias, com garantia de sigilo para 

o usuário; 

X - premiação em dinheiro por informações que auxiliem na elucidação 

de crimes, a ser regulamentada em ato do Poder Executivo federal; 

 

 

Criado com o objetivo de apoiar os estados e municípios no enfrentamento à violência, o 

FNSP historicamente padeceu da falta de vinculação orçamentária e de frequentes 

contingenciamentos, uma vez que não há na Constituição Federal previsão de percentuais 

mínimos de investimento pelo Governo Federal na segurança pública. Conforme estudo 

realizado pelo Instituto Sou da Paz em 2019255, desde 2009 o nível de execução do Fundo 

não foi superior a 40%. Ademais, nos últimos dez anos, o FNSP correspondeu em média 

a 3,2% da execução orçamentária do Ministério da Justiça. 

 

Nesse sentido, as mudanças introduzidas ao Fundo pela Lei nº 13.756/2018 podem ser 

consideradas positivas. Sancionada em dezembro de 2018, a Lei estabeleceu três 

                                                 
254  Cf. art. 4º da Lei nº 10.201/2001: “[o] FNSP apoiará projetos na área de segurança pública 

destinados, dentre outros, a: (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 2003) (...) VI - serviço telefônico para 

recebimento de denúncias, com garantia de sigilo para o usuário; (Incluído pela Lei nº 13.608, de 2018) 

VII - premiação, em dinheiro, para informações que levem à resolução de crimes. (Incluído pela Lei nº 

13.608, de 2018)”. 
255  Cf. INSTITUTO SOU DA PAZ, Fundo Nacional de Segurança Pública: Potencialidades, desafios 

e aprimoramentos necessários, 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.746.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13608.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13608.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13608.htm#art5
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mudanças significativas em relação ao FNSP: (i) a destinação de parcelas do produto da 

arrecadação das loterias federais ao Fundo, o que é importante para garantir maior 

previsibilidade orçamentária; (ii) a criação de modalidade de transferências obrigatórias 

fundo a fundo (independente de convênio) para os Estados e o Distrito Federal; e (iii)  a 

vedação do contingenciamento do Fundo. 

 

Apesar de a criação de novas fontes de receitas para o Fundo e vedação do 

contingenciamento de seus recursos representarem passos importantes, uma das ex-

gestoras do Ministério da Justiça entrevistadas pela pesquisa desenvolvida pelo Instituto 

Sou da Paz argumentou que o volume de recursos disponíveis não é o maior problema do 

FNSP, mas as dificuldades enfrentadas por Estados e Municípios na execução das 

atividades previstas nos convênios celebrados com o Fundo fazem com que, muitas vezes, 

os Estados e Municípios sequer utilizem os recursos transferidos via convênios e acabem 

por devolvê-los. Além disso, muitos não dispõem de capacidade para elaborar propostas 

para acessar os recursos disponíveis. Sendo assim, a previsão de transferências diretas 

para os Estados e o Distrito Federal sem a exigência da celebração de convênios é um 

grande avanço.  

 

A Lei estabelece que ao menos 50% dos recursos do FNSP deverão ser transferidos 

obrigatoriamente e independentemente da assinatura de convênios (art. 7º), o que deve 

representar uma diminuição importante da burocracia envolvida da gestão e execução do 

Fundo. Contudo, apenas os Estados e Distrito Federal terão acesso a essa modalidade de 

transferência, estando os Municípios excluídos dessa possibilidade. 

 

Para tanto, a Lei definiu como condições para o acesso aos recursos do FNSP: a 

instituição e ao funcionamento de Conselho Estadual ou Distrital de Segurança Pública e 

Defesa Social, e de Fundo Estadual ou Distrital de Segurança Pública, cujas gestão e 

movimentação financeira ocorrerão por meio de conta bancária específica, aberta pelo 

Ministério da Segurança Pública em nome dos destinatários, mantida em instituição 

financeira pública federal; a existência de plano de segurança e de aplicação dos recursos 

no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Plano Nacional 

de Segurança Pública e Defesa Social; e de conjunto de critérios para a promoção e a 

progressão funcional, por antiguidade e merecimento, de peritos, de policiais civis e 

militares e de integrantes dos corpos de bombeiros militares; a integração aos sistemas 

nacionais e ao fornecimento e à atualização de dados e informações de segurança pública 

ao Ministério da Segurança Pública, nos termos estabelecidos em ato do Ministro de 

Estado da Segurança Pública; e ao cumprimento de percentual máximo de profissionais 

da área de segurança que atuem fora das corporações de segurança pública, nos termos 

estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Segurança Pública (art. 8º). 

 

Para a celebração de convênios são feitas as seguintes exigências: a existência de plano 

de segurança nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios; e a integração aos 
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sistemas nacionais e fornecimento e atualização de dados e informações de segurança 

pública ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública, estabelecidos em ato do 

Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública (art. 9º). 

 

De fato, as condições para uso do Fundo podem representar um empecilho ao acesso dos 

entes federados. 

 

Além disso, é necessário ressaltar que somente os Estados, Municípios e o Distrito 

Federal podem usufruir do Fundo Nacional de Segurança Pública. Assim, institutos como 

o MOVRIO, OSCIP que gere o Disque-Denúncia no Rio de Janeiro, não podem ter acesso 

aos recursos do Fundo para pagamento de recompensas nos termos da Lei nº 13.608/2018, 

o que diminui consideravelmente a aplicação desta.  

 

A Lei nº 13.608/2018 prevê, ainda, que os Estados possam estabelecer serviço de 

recepção de denúncias por telefone, preferencialmente gratuito, que também pode ser 

mantido por entidade privada sem fins lucrativos, por meio de convênio (art. 2º). Esta é 

uma prática que já vem sendo feita nos Estados brasileiros há pelo menos duas décadas. 

No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o Disque-Denúncia funciona desde 1996 

seguindo este modelo. Em São Paulo, foi disponibilizado um número gratuito através do 

qual a população poderia oferecer informações à Secretaria da Segurança Pública apenas 

4 anos mais tarde, em 2000.  

 

 

 

3.3.3. Programa Disque-Denúncia no Rio de Janeiro 

 

4.3.3.1. Como funciona o programa 

 

O programa Disque-Denúncia fluminense foi instituído no Estado do Rio de Janeiro a 

partir da Lei nº 2.528 de 1996, com a autorização de divulgação da frase “Disque 

Denúncia. 253.1177 - Não se omita, Denuncie” pelo Poder Executivo em todos os 

documentos oficiais (art. 1º). 

 

Ao longo dos anos, foram criados programas específicos no Estado, como o Disque-

Denúncia Educação (Resolução nº 340 de 1996); o Disque-Denúncia Prostituição Infantil 

(Resolução nº 545 de 1997); o Disque-Denúncia Educação Física256 (Resolução nº 585 

de 2001); o Disque-Denúncia Direitos Humanos (Resolução nº 466 de 2004), que previa 

o atendimento por telefone e trazia como inovação o recebimento de informações através 

                                                 
256  Cf. art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 585 de 2001: “[o] “DISQUE-DENÚNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA“ é um serviço telefônico destinado a apurar denúncias dos estabelecimentos de 

ensino público e privado que não estão cumprindo o disposto no art. 26, § 3º, da Lei nº 9394/96 – LDB, 

que estabelece que a educação física é componente curricular da Educação Básica.“  
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de serviço de e-mail; o Disque-Denúncia Trabalho (Resolução nº 483 de 2004), destinado 

a apurar denúncias ou dúvidas dos trabalhadores, do serviço público ou da iniciativa 

privada, a respeito de direitos trabalhistas, também com atendimento por telefone ou 

serviço de e-mail; e um serviço de Disque-Denúncia destinado a receber denúncia de 

prática de atos ou infrações contra o meio ambiente (Lei nº 5.241, de 14 de maio de 2008). 

 

A partir disso, o esforço legislativo voltou-se para a divulgação dos programas criados. 

Em 2010, a Lei nº 5.687 previu a fixação de informações sobre os números de telefones 

de serviços de emergência, incluindo do Disque-Denúncia, em escolas de ensino 

fundamental e de nível médio (art. 1º). 

 

A Lei nº 6.961/2015 obrigou a divulgação do serviço Disque-Denúncia Nacional de 

Violência contra a Mulher, o Disque 180 e o SOS Mulher da ALERJ no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro, em diversos estabelecimentos, prevendo a fixação de placas contendo 

o texto: “Violência contra a mulher: denuncie! Disque 180” (art. 2º).257 

 

Em 2016, a Lei nº 7.477 buscou impulsionar as reflexões sobre o combate à violência 

contra a mulher, divulgando o serviço Disque-Denúncia Nacional de Violência contra a 

Mulher, Disque 180 e o SOS Mulher da ALERJ (art. 2º, II), no âmbito do “Programa Lei 

Maria da Penha vai à Escola”, a ser desenvolvido nos estabelecimentos de ensino médio, 

da rede pública estadual (art. 1º). 

 

Em 2017, foi criada a “Semana de Incentivo ao Disque-Denúncia e Outros Canais de 

Telefonias Anônimos Referentes à Denúncia no Estado do Rio de Janeiro” pela Lei nº 

7572 (art. 1º, caput). 

 

A partir de 2019 foi previsto o direito de Policiais Militares e a Policiais Civis ao 

recebimento da recompensa estipulada pelo Disque-Denúncia, na hipótese destes 

efetuarem a prisão ou captura de procurados pela justiça com recompensa estipulada, 

exclusivamente por meios próprios e no exercício de atos inerentes à atividade policial, 

não se aplicando esta Lei nas hipóteses em que a prisão ou captura houver sido realizada 

com base em informação fornecida por terceiros através do Disque-Denúncia (Lei nº 

8320, art. 1º). 

 

                                                 
257  A Lei nº 6.961/2015 obrigou a divulgação do serviço Disque-Denúncia Nacional de Violência 

contra a Mulher, o Disque 180 e o SOS Mulher da ALERJ no âmbito do Estado do Rio de Janeiro em 

hotéis, motéis, pensões, pousadas e outros que prestem serviços de hospedagem; bares, restaurantes, 

lanchonetes e similares; casas noturnas de qualquer natureza; clubes sociais e associações recreativas ou 

desportivas, cujo quadro de associados seja de livre acesso ou promovam eventos com entrada paga; 

agências de viagens e locais de transportes de massa; salões de beleza, casas de massagem, saunas, 

academias de dança, de fisiculturismo, de ginástica e atividades correlatas; outros estabelecimentos 

comerciais que ofereçam serviços mediante pagamento e voltados ao mercado ou ao culto da estética 

pessoal; postos de serviço de abastecimento de veículos e demais locais de acesso público que se localizem 

junto às rodovias; casas de espetáculos, teatros e cinemas (incluído pela Lei 7896/2018) (art. 1º). 
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Por fim, a legislação estadual mais recente prevê a disponibilização do serviço do Disque-

Denúncia será disponibilizado para que sejam feitas denúncias de uso, fabricação ou 

comercialização de cerol e “linha chilena”, utilizados na prática de soltar pipa (Lei nº 

8478/ 2019, art. 2º). 

 

O Disque-Denúncia do Estado do Rio de Janeiro é gerido pelo Instituto MOVRIO, uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) criada em 1995. O instituto 

é responsável por seis programas que funcionam com base no modelo de Disque-

Denúncia: Disque Denúncia, Linha Verde, Procurados, Desaparecidos, Direitos 

Humanos e Observatório de Dados.258 O Instituto MOVRIO funciona possui termos de 

colaboração e convênios com diversos entes públicos, em todos os níveis federais, com o 

propósito de encaminhar as informações adquiridas através do sistema do Disque-

Denúncia para as autoridades públicas competentes e propagar o modelo em outras 

localidades brasileiras. 

 

Atualmente, o Disque-Denúncia no Rio de Janeiro funciona com recursos inteiramente 

proveniente da iniciativa privada, através de doações de pessoas físicas e jurídicas. Em 

junho de 2016, o site do Disque-Denúncia do Rio de Janeiro passou a exibir uma 

mensagem pedindo doações em dinheiro para que pudesse continuar a funcionar. O 

programa, que operava em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança do Rio de 

Janeiro259, está sem receber repasses do governo estadual desde setembro de 2015. Na 

ocasião, o coordenador do serviço, Zeca Borges, informou em entrevista para o site de 

notícias G1que, para o pleno funcionamento da central de denúncias, era necessário um 

orçamento de aproximadamente R$ 6 milhões ao ano, sendo que cerca de 60% da receita 

era proveniente de repasses governamentais260. 

 

 

 

3.3.3.2. Funcionamento do programa Disque-Denúncia no Estado do Rio de Janeiro 

 

O programa de Disque-Denúncia do Estado do Rio de Janeiro funciona há mais de duas 

décadas. Desde 1995, foram feitas 2.553.745 denúncias. De janeiro a julho de 2019, o 

                                                 
258 Cf. INSTITUTO MOVRIO, O Instituto MOVRIO. Disponível em: 

http://movrio.org.br/page.php?page=o-instituto. Acesso em 10 de outubro de 2019. 
259  A Secretaria de Segurança Pública foi extinta em 1º de janeiro de 2019 pelo Decreto nº 

46.544/2019, sendo sucedida pela Secretaria Executiva do Conselho de Segurança, cf. art. 4º do Decreto nº 

46.544/2019 “[f]ica extinta a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que será sucedida para todos os 

fins de direito pela Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Pública, responsável pela transição 

gradual das funções da secretaria extinta para a Secretaria de Estado da Polícia Civil e para a Secretaria 

[de] Estado da Polícia Militar”. 
260  Cf. G1, Disque-Denúncia pede doações para continuar funcionando no RJ, 2016. Disponível 

em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/disque-denuncia-pede-doacoes-para-continuar-

funcionando-no-rj.html. Acesso em 20 de agosto de 2019. Verificou-se em 12/09/2019 que o link de 

doações ainda estava disponível no endereço eletrônico do Disque-Denúncia do Rio de Janeiro 

(https://disquedenuncia.org.br/doacoes#pq). 

http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro.html
http://movrio.org.br/page.php?page=o-instituto


106 

 

número de denúncias foi de 60.796, mais da metade do total registrado no ano de 2018 

(114.707). Somente com o aplicativo 'Disque Denúncia RJ', lançado em agosto de 2016, 

foram registradas 59.431 denúncias até o mês de julho de 2019261. Diariamente, a central 

de atendimento do Disque-Denúncia recebe cerca de 500 ligações de todo o Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

Uma série de estudos feitos pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação 

Getúlio Vargas (DAPP) analisou os números do Disque-Denúncia no Estado do Rio de 

Janeiro em 2016. A DAPP caracterizou a experiência como “inovadora, bem-sucedida e 

já consolidada”. De fato, o serviço fluminense apresenta números que merecem uma 

reflexão. Somente entre janeiro e março de 2016 foram apresentadas 31.352 denúncias 

no Estado do Rio de Janeiro.  De janeiro de 2015 a março de 2016, foram realizadas 

225.969 denúncias no Estado, correspondendo 41% destas a denúncias sobre tráfico de 

drogas e armas de fogo. As cidades do Rio de Janeiro e de São João do Meriti foram as 

que concentraram o maior volume de denúncias absolutas por mil habitantes262. 

 

É interessante, também, notar os temas mais frequentes das denúncias fornecidas ao 

programa, conforme o levantamento da DAPP. A tabela abaixo apresenta os principais 

temas abordados nas denúncias feitas ao Disque Denúncia de 1 de janeiro de 2015 a 31 

de março de 2016, incluindo: substâncias entorpecentes (24%), armas de fogo e artefatos 

explosivos (17%), crimes contra o patrimônio (13%), crimes contra a Administração 

Pública (10%), crimes contra a pessoa (7%), perturbação da ordem pública (6%), crimes 

contra a criança e o adolescente (6%), crimes contra o meio ambiente (5%), crimes contra 

a saúde pública (2%), e crimes contra a administração da Justiça (2%). Cada um destes 

temas é composto por um conjunto de possíveis atividades criminosas, que são agrupadas 

pela própria equipe técnica do Disque-Denúncia263. 

 

 

                                                 
261  Dados disponíveis no site do Disque-Denúncia do Rio de Janeiro (https://disquedenuncia.org.br/o-

disque-denuncia/N%C3%BAmeros). Acesso em 20 de agosto de 2019. O programa de Disque-Denúncia 

do Rio de Janeiro não oferece a possibilidade de oferecer relatos através de sua página internet. Apesar 

disso, a página é utilizada para dar visibilidade ao programa, apresentar números, dados sobre o seu 

funcionamento, e notícias. Em agosto de 2019, o TJRJ julgou ação de obrigação de fazer e indenizatória 

em face do Estado do Rio de Janeiro e da Google Brasil Internet Ltda. pela violação de honra e imagem de 

um homem que teve seu nome e imagem divulgados em notícia veiculada no sítio eletrônico oficial da 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, reproduzida, posteriormente, pela página do Disque-Denúncia. 

Sendo que, mesmo após a absolvição por acusação de crime de homicídio, a foto e nome do autor da ação 

permaneciam disponíveis na internet (AC nº 0321439-93.2017.8.19.0001). 
262  Cf. FGV DAPP, A percepção social sobre violência no estado do Rio de Janeiro a partir do 

Disque-Denúncia. Disponível em: http://dapp.fgv.br/percepcao-social-sobre-violencia-no-estado-rio-de-

janeiro-partir-disque-denuncia/. Acesso em 09 de outubro de 2019. 
263  Cf. FGV DAPP, A percepção social sobre violência no estado do Rio de Janeiro a partir do 

Disque-Denúncia. Disponível em: http://dapp.fgv.br/percepcao-social-sobre-violencia-no-estado-rio-de-

janeiro-partir-disque-denuncia/. Acesso em 09 de outubro de 2019. 
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Tabela 06 – Temas mais frequentes de denúncias no Estado do Rio de Janeiro 

 

Tema abordados nas denúncias feitas ao Disque-Denúncia Porcentagem do total 

Substâncias entorpecentes 24% 

Armas de fogo e artefatos explosivos 17% 

Crimes contra o patrimônio 13% 

Crimes contra a Administração Pública 10% 

Crimes contra a pessoa 7% 

Perturbação da ordem pública 6% 

Crimes contra acriança e o adolescente 6% 

Crimes contra o meio ambiente 5% 

Crimes contra a saúde pública 2% 

Crimes contra a administração da Justiça 2% 

Outros 8% 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP, a partir de dados disponibilizados pela FGV 

DAPP 

 

 

Conforme mapeado, os municípios que receberam o maior número de denúncias foram: 

Rio de Janeiro (112.195), São Gonçalo (25.172), São João de Meriti (14.258), Duque de 

Caxias (14.107), Nova Iguaçu (12.217), Niterói (9.728), Belford Roxo (7.870), Mesquita 

(5.121), Mage (3.096) e Itaborai (2.386). Nos anos abrangidos pelo estudo, 95,97% 

(217.242 em números absolutos) das denúncias recebidas diziam respeito à região 

metropolitana do Rio de Janeiro. No entanto, deve-se colocar os números absolutos em 

perspectiva, uma vez que, de acordo com as populações de cada um desses municípios, 

outras cidades da região metropolitana destacam-se com maior adesão à iniciativa. Assim, 

embora a capital fluminense ainda ocupe lugar central para a análise da importância do 

Disque-Denúncia, os moradores das cidades de São João de Meriti e Mesquita destacam-

se no uso da ferramenta264. 

 

A análise feita pela FGV DAPP é interessante na medida em que demonstra a 

disponibilidade do brasileiro para fazer denúncias e fornecer informações que possam 

ajudar no combate a crimes. Apesar de o estudo realizado ter-se voltado a uma análise da 

violência no Estado do Rio de Janeiro, uma das abordagens, voltada a entender o conteúdo 

                                                 
264  Cf. FGV DAPP, A percepção social sobre violência no estado do Rio de Janeiro a partir do 

Disque-Denúncia. Disponível em: http://dapp.fgv.br/percepcao-social-sobre-violencia-no-estado-rio-de-

janeiro-partir-disque-denuncia/. Acesso em 09 de outubro de 2019. 
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e os números dos relatos sobre UPPs265 feitos ao Disque-Denúncia266, traz alguns 

elementos sobre essa face da corrupção na Administração Pública no Rio de Janeiro. A 

DAPP analisou 5.590 relatos feitos através do serviço de Disque-Denúncia sobre o tema 

                                                 
265  O programa das UPPs, resultado de uma articulação entre os governos federal e estadual, e 

custeado pelo primeiro, instalou 28 Unidades de Polícia Pacificadora em cerca de 100 localidades na cidade 

do Rio de Janeiro entre 2009 a 2016, resultando na redução da taxa de homicídios em 65% entre os anos 

de 2009 a 2014. O programa se diferenciou do Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE), 

implementado no fim da década de 1990, pela sua escala e também pela tentativa de promover uma 

intervenção permanente e positiva, buscando responder às deficiências da segurança pública em áreas de 

maior conflito na cidade. A FGV DAPP relata, no entanto, que a percepção daqueles que se dirigiram ao 

Disque Denúncia para relatar casos relativos às UPPs apontou a manutenção de atividades ilícitas naquelas 

localidades ao longo de todos os anos, somadas a outras preocupações como a corrupção policial. Cf. FGV 

DAPP, UPPs: relatos ao Disque Denúncia revelam possíveis aprendizados para o programa. 

Disponível em: http://dapp.fgv.br/upps-relatos-ao-disque-denuncia-revelam-possiveis-aprendizados-para-

o-programa/. Acesso em 22 de agosto de 2019. 
266  A DAPP fez ainda outros levantamentos com temas específicos, como denúncias sobre tráfico de 

drogas e sobre violência contra a mulher. Segundo os dados levantados, de janeiro de 2013 a dezembro de 

2017, o Disque Denúncia recebeu um total de 218.589 denúncias de crimes de tráfico de drogas no Estado 

do Rio de Janeiro, sendo 96.539 delas (44,2%) localizadas na cidade do Rio de Janeiro. O número de 

denúncias na capital apresentou uma queda progressiva até 2016, quando foram computadas 11.950 

denúncias. Entretanto, em 2017 elas voltaram a crescer, chegando a 14.278, o que pode estar ligado a 

campanhas feitas pelo Disque Denúncia voltadas para prisões de traficantes nas diferentes comunidades da 

cidade, promovendo maior engajamento da população. Cf. FGV DAPP, Denúncias de tráfico de drogas 

na cidade do Rio voltam a crescer após queda desde 2013. Disponível em: http://dapp.fgv.br/denuncias-

de-trafico-de-drogas-na-cidade-rio-voltam-crescer-apos-queda-desde-2013/. Acesso em 22 de agosto de 

2019. Em relação às denúncias com mulheres vítimas, no período de janeiro de 2006 a junho de 2017, no 

Estado do Rio de Janeiro, 9.906 denúncias foram classificadas como violência contra mulher, seguido pelas 

denúncias de ameaça (7.322), estupro (4.953) e tentativa de homicídio (1.869). No total, foram obtidas 

28.559 denúncias relacionadas a mulheres vítimas no período analisado pela DAPP. Os anos de 2009 e 

2010 apresentaram a maior quantidade de denúncias no período analisado, dado que pode estar relacionado 

a campanhas de conscientização, como as promovidas pela Secretaria de Políticas para Mulheres, órgão do 

governo federal criado em 2003 e que desde o ano de 2008 vem lançando campanhas sistemáticas que 

tratam do combate a esses casos. Cf. FGV DAPP, Rio de Janeiro registrou mais de 28 mil denúncias de 

mulheres vítimas de violência em 11 anos. Disponível em: http://dapp.fgv.br/rio-de-janeiro-registrou-

mais-de-28-mil-denuncias-de-mulheres-vitimas-de-violencia-em-11-anos/. Acesso em 22 de agosto de 

2019. Ainda no ano de 2019, a DAPP publicou estudo voltado à análise de denúncias de estupro e assédio 

sexual na cidade do Rio de Janeiro. Dados do Disque Denúncia mostram que foram registradas 6.427 

denúncias de estupro e 236 denúncias de assédio sexual contra mulheres na cidade durante o período de 

janeiro de 2006 a dezembro de 2017. Das 6.427 denúncias de estupro, 82,32% são relativas a “estupro em 

espaços públicos“, categoria que compreende “estupro por organizações criminosas“ (76,57%), “estupro 

em lugares públicos“ (18,87%), “estupro por agente do Estado“ (15,79%) e “estupro coletivo“ (3,63%). É 

importante ressalvar que estes relatos colhidos pelo Disque-Denúncia são anônimos e, portanto, são 

relativos a narrativas das próprias vítimas ou de terceiros que presenciam a violência. Ademais, pode haver 

uma sub-representação dos casos de violência sexual por causa da natureza da interação, que ocorre em 

ambientes privados. Neste sentido, apesar da categoria “estupro em espaço público“ compor a maior parte 

das denúncias não se trata, necessariamente, do tipo de estupro mais recorrente, e sim do que é socialmente 

percebido e mais denunciado. O segundo maior volume de denúncias corresponde à categoria “estupro e 

assédio de crianças e adolescentes“ (48,87%), seguido por “estupro em ambiente doméstico“ (32,55%). 

Estas podem dizer respeito também à violência cometida contra crianças e adolescentes, havendo uma 

interpolação das duas categorias. Outra categoria expressiva foi “estupro com abuso de confiança“ 

(15,96%). Em seguida aparecem “estupro em locais de ensino“ (12,12%) e “estupro em centros religiosos“ 

(1,37%). Das 236 denúncias de assédio sexual, 63,98% são relativas a “assédio em espaço público“. O 

segundo caso mais recorrente de denúncias de assédio (41,95% dos relatos) é o “assédio em espaço 

doméstico“. Chama atenção também a categoria “assédio em ambiente de trabalho“ (37,71%). Além disso 

destaca-se o “assédio em ambiente virtual“ (5,08%), que envolve crimes cibernéticos como extorsão, 

espionagem e pornografia infantil. Cf. FGV DAPP, #observasegurança: Um olhar sobre denúncias de 

estupro e assédio na cidade do Rio de Janeiro. Disponível em http://dapp.fgv.br/um-olhar-sobre-

denuncias-de-estupro-e-assedio-na-cidade-rio-de-janeiro/. Acesso em 22 de agosto de 2019. 

http://dapp.fgv.br/um-olhar-sobre-denuncias-de-estupro-e-assedio-na-cidade-rio-de-janeiro/
http://dapp.fgv.br/um-olhar-sobre-denuncias-de-estupro-e-assedio-na-cidade-rio-de-janeiro/
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UPPs, que foram classificados de acordo com os seguintes assuntos: ineficácia, ataques 

às UPPs, corrupção policial e letalidade policial267. 

 

O gráfico formulado pela DAPP demonstra que a maior parte das denúncias é referente à 

ineficácia das UPPs, totalizando 4.200 no período analisado, que engloba relatos sobre a 

manutenção de atividades do varejo de drogas ou a diminuição das atividades de rondas 

policiais. Apesar de haver um aumento desse tipo de denúncias no ano de 2013, no geral, 

o número de denúncias foi constante ao longo de todo o programa. Seguindo a ineficácia, 

em segundo lugar, aparece a categoria ataques às UPPs, reunindo 1.384 denúncias ao 

longo do período, e com pico em 2014268. Em terceiro lugar, a categoria corrupção policial 

(378 denúncias) por ação própria ou em conluio com o tráfico de drogas, ou com 

milicianos, para obtenção de vantagens econômicas. Sinaliza-se que os dados podem 

indicar a falta de infraestrutura de controle, de prestação de contas e de transparência 

interna das unidades de pacificação. 

 

 

Gráfico 08: Denúncias sobre UPPs no Rio de Janeiro entre 2013 e 2017 

 

                                                 
267  “De 2013 a 2017, período em que o DD recebeu o maior quantitativo de relatos sobre as UPPs, 

foram contabilizadas 11.632 denúncias sobre o tema e selecionadas 5.590 para categorização. A partir da 

observação dos depoimentos, foram criadas quatro tipologias a fim de melhor compreender os assuntos 

afins às localidades onde se encontravam as Unidades. As categorias criadas tiveram como critério 

metodológico o volume das denúncias sobre respectivos temas, a saber: 1) Ineficácia, referente à pouca 

ou nenhuma atuação dos policiais lotados nas unidades no combate à criminalidade ou a condutas 

criminosas na localidade; 2) Ataques às UPPs, para denúncias acerca do planejamento ou da ocorrência 

de ataques às unidades; 3) Corrupção policial, para denúncias de práticas criminosas realizadas pelos 

agentes de pacificação, seja por ação própria, ou por envolvimento destes com milícias ou com facções; e 

4) Letalidade policial, quando havia denúncias acerca do planejamento de assassinatos de policiais.“ Cf. 

FGV DAPP, UPPs: relatos ao Disque Denúncia revelam possíveis aprendizados para o programa. 

Disponível em: http://dapp.fgv.br/upps-relatos-ao-disque-denuncia-revelam-possiveis-aprendizados-para-

o-programa/. Acesso em 22 de agosto de 2019. 
268  A DAPP especifica que, dentre os relatos de ataques às UPPs, aparecem, por exemplo, aliciamento 

de menores de idade para atearem fogo em unidades, além de estratégias utilizadas pelo crime organizado 

local para desestabilizar o funcionamento das unidades. Ademais, destaca-se que os ataques são, em geral, 

acompanhados por intensas trocas de tiros nas comunidades, o que pode colocar em risco os moradores e 

trabalhadores locais. Idem. 
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Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP, a partir de dados disponibilizados pela FGV 

DAPP. 

 

 

A DAPP apontou que a crise econômica no estado do Rio de Janeiro e os cortes no 

orçamento para a segurança pública impactaram diretamente a eficácia do programa das 

UPPs. Neste sentido, os relatos colhidos pelo Disque-Denúncia manifestam a 

descontinuidade de tarefas como rondas comunitárias e o diálogo com a população que o 

programa visava cumprir, o que pode ter ocorrido pela ausência de melhores condições 

de trabalho para os policiais lotados nas unidades e pela falta de mecanismos de controles 

internos das UPPs, e se manifestou nas denúncias sobre corrupção e casos de violência 

policial269. 

 

Em abril de 2019, um novo modelo foi inaugurado no Estado do Rio de Janeiro pela 

Controladoria Geral do Estado (CGE), o Disque Rio Contra a Corrupção. O serviço 

telefônico é voltado ao recebimento de denúncias atos de corrupção como tentativa de 

suborno, desvio de dinheiro público, nomeação de funcionários fantasmas, entre outros, 

no âmbito da Administração Pública estadual. As denúncias são recebidas pela Ouvidoria 

e Transparência Geral do Estado do Rio de Janeiro, órgão subordinado à CGE270. A 

equipe do Disque Rio Contra a Corrupção é formada por 29 pessoas, sendo destes 20 

servidores públicos concursados e 9 atendentes comissionados. 

                                                 
269  Cf. FGV DAPP, UPPs: relatos ao Disque Denúncia revelam possíveis aprendizados para o 

programa. Disponível em: http://dapp.fgv.br/upps-relatos-ao-disque-denuncia-revelam-possiveis-

aprendizados-para-o-programa/. Acesso em 22 de agosto de 2019. 
270  Cf. CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Controladoria Geral do Estado 

inaugura Disque Rio Contra a Corrupção. Disponível em: 

http://www.cge.rj.gov.br/2019/04/10/controladoria-geral-do-estado-inaugura-disque-rio-contra-a-

corrupcao/. Acesso em 13 de setembro de 2019. 
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Em um período de 21 dias após o seu lançamento, o Disque Rio Contra a Corrupção já 

havia recebido 130 ligações. Do total de denúncias recebidas, 20 foram consideradas 

importantes e levaram ao início de investigações. Na ocasião da inauguração do serviço 

no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o governador do Estado do Rio de 

Janeiro, WILSON WITZEL pediu para que a população denuncie casos de sonegação fiscal 

e eventuais irregularidades de servidores, incluindo a atividade de policiais militares271. 

Ao longo do segundo trimestre de 2019, o Disque Rio Contra a Corrupção recebeu 439 

chamadas, das quais 49 continham elementos suficientes para o encaminhamento às 

respectivas áreas de apuração272. No total, em sete meses de funcionamento, o programa 

recebeu cerca de 900 ligações, das quais 8% foram consideradas pertinentes, ou seja, 

relativas a casos de corrupção no âmbito da Administração Pública estadual, incluindo 

denúncias sobre problemas na execução de contratos públicos. 

 

Ainda que a iniciativa seja bastante incipiente e ainda não seja capaz de trazer uma 

experiência palpável para análise, o Disque Rio Contra a Corrupção concretiza a ideia da 

segmentação do modelo de Disque-Denúncia, em geral usado para casos de violência 

urbana, para casos de corrupção na Administração Pública, lançando luz para o incentivo 

de denúncias e compartilhamento de informações por servidores públicos, que têm 

contato direito com os problemas e dificuldades da Administração com as autoridades 

públicas competentes. Neste sentido, um dos maiores desafios da iniciativa, conforme 

apontado por Leandro Teixeira, Assessor Especial da Controladoria Geral do Estado do 

Rio de Janeiro, é a implantação de uma cultura de controle inexistente na Administração 

Pública. 

 

O Disque Rio Contra a Corrupção é um serviço gerido pela Ouvidoria Geral do Estado, e 

foi regulado pela Resolução CGE n° 37 de 07 de agosto de 2019273 (art. 12)274, tendo 

como base o Decreto estadual nº 46.622/2019275 e a Lei nº 13.460/2017276.  

                                                 
271  Cf. O GLOBO, Disque Rio Contra Corrupção é inaugurado oficialmente e já conta com 130 

denúncias. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/disque-rio-contra-corrupcao-inaugurado-

oficialmente-ja-conta-com-130-denuncias-23633372. Acesso em 16 de setembro de 2019. 
272  Cf. OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA GERAL DO RIO DE JANEIRO, Relatório do Segundo Trimestre 

2019, 2019. Disponível em: http://www.cge.rj.gov.br/oge/wp-

content/uploads/2019/08/RelatorioTrimestral.pdf. Acesso em 12 de outubro de 2019. 
273  Cf. ementa da Resolução CGE n° 37 de 07 de agosto de 2019: ”[e]stabelece orientações para a 

atuação das unidades da Rede de Ouvidorias e Transparência do Poder Executivo estadual para o 

exercício das competências definidas pelo capítulo iii da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017”. 
274  Cf. art. 12 da Resolução CGE n° 37/2019: “[f]ica instituído o programa “Disque Rio Contra a 

Corrupção“, gerenciado pela Ouvidoria e Transparência Geral do Estado, para recebimento por telefone 

de denúncias anônimas com a alegação de corrupção, de irregularidade ou ilegalidade no serviço público 

ou fora dele, que possa ou tenha causado prejuízo de qualquer espécie à Administração Pública Estadual“. 
275  Cf. ementa do Decreto nº 46.622/2019: “[r]egulamenta a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 

2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos, institui 

a Rede de Ouvidorias e Transparência do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 

providências”. 
276  Cf. ementa da Lei nº 13.460/2017: ”[d]ispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do 

usuário dos serviços públicos da administração pública”. 
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A Resolução CGE n° 37/2019 estabelece a inserção das manifestações recebidas no 

sistema e-Ouv, canal de recebimento e tratamento de manifestação do governo do Estado 

do Rio de Janeiro, e o seu tratamento pelas unidades da Rede de Ouvidoria e 

Transparência (art. 7º, §1º). 

 

A Unidade de Ouvidorias Setoriais (UOS) é a área competente para fazer a análise prévia 

das denúncias, identificando e coletando a maior quantidade possível de elementos que 

permitam o início da apuração das informações e (art. 8º, caput). A resolução elenca como 

elementos mínimos para dar andamento à apuração da denúncia: (i) a consistência da 

denúncia, que será identificada quando o encadeamento das ideias, a exposição dos fatos 

e a estrutura do pensamento nela contidos permitirem deduzir ou inferir uma narrativa 

plausível e com elementos fáticos que viabilizem a atividade de apuração; (ii) a 

possibilidade fática, que será verificada com base na lógica, devendo o objeto da denúncia 

ser passível de ser alcançado no mundo real; e (iii) o nexo causal, que será verificado 

quando houver relação de causalidade entre o bem e/ou serviço a ser tutelado e o fato 

relatado (art. 8º, parágrafo único). 

 

A Ouvidoria realiza uma análise prévia das informações recebidas, encaminhando, em 

seguida, as informações coletadas para as Auditorias e Corregedorias competentes, para 

que estas deem prosseguimento, eventualmente dando início ao processo administrativo 

cabível. 

 

A resolução prevê a realização de denúncia anônima (art. 10)277 e a garantia de acesso 

restrito à identidade do requerente que se identificar e às duas demais informações 

pessoais (art. 11)278. Entretanto, o sistema do Disque Rio Contra a Corrupção não 

funciona com base no anonimato, mas no sigilo das informações fornecidas, que é 

garantido institucionalmente pela CGE. 

 

 

 

3.3.4. Conclusões 

 

                                                 
277  Cf. art. 10 da Resolução CGE n° 37/2019: “[a]presentada a manifestação de denúncia anônima 

frente a qualquer UOS, esta a receberá e a tratará, devendo encaminhá-la ao setor competente pela 

apuração desde que haja elementos descritos no artigo 8º, §1º“. 
278  Cf. art. 11da Resolução CGE n° 37/2019: “[a]s UOS devem garantir acesso restrito à identidade 

do requerente e às demais informações pessoais constantes das manifestações recebidas, nos termos da 

Lei nº 12.527/2011. § 1º - Na hipótese de o(a) cidadão(ã) denunciado formular pedido de acesso à 

informação para conhecer a identidade daquele que o denunciou, a UOS deve responder que essa é uma 

informação sigilosa, a fim de proteger a integridade do denunciante. § 2º - A UOS, de ofício ou mediante 

solicitação de reserva de identidade, deverá encaminhar a manifestação aos órgãos de apuração sem o 

nome do demandante. § 3º - A restrição de acesso estabelecida no caput deste dispositivo encontra 

fundamento no art. 31 da Lei nº 12.527/11, devendo perdurar pelo prazo de 100 (cem) anos”. 
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A análise dos programas de Disque-Denúncia nos traz reflexões importantes para o 

esforço de construção de um programa público de reportantes no Brasil. Primeiramente, 

a existência de tantas modalidades diferentes de Disque-Denúncia por todo o Brasil e os 

números apresentados demonstram que a afirmativa de que o brasileiro não denuncia é 

errônea. Pelo contrário, tais programas apresentam uma grande adesão e demonstram que 

o brasileiro está disposto a colaborar com as autoridades públicas no combate a ilícitos. 

Neste sentido, a posição privilegiada que o reportante tem, de conhecer melhor os fatos 

e, eventualmente, poder fornecer provas pode ser bastante aproveitada. 

 

É, no entanto, necessário criar uma cultura de combate à corrupção pública, tendo em 

vista que as iniciativas de Disque-Denúncia estão muito mais ligadas à matéria penal do 

que administrativa. 

 

No âmbito do Disque-Denúncia, o tipo existente de proteção ao reportante é a proteção à 

identidade por meio do anonimato. Tal anonimato é, por vezes, garantido pelo sistema 

por meio do uso de criptografia, por exemplo, o que traz a questão da proteção de dados 

do reportante, e, por vezes, consiste no compromisso institucional dos administradores 

dos programas de Disque-Denúncia em garanti-lo. Na prática, há sigilo, mas nem sempre 

o anonimato. 

 

Quanto às recompensas, o exemplo do Disque-Denúncia traz um exemplo para a 

possibilidade do oferecimento de prêmios para aqueles que oferecem informações 

relativas a ilícitos dos quais tenha conhecimento. O programa de Disque-Denúncia do Rio 

de Janeiro inclui a possibilidade de pagamento de prêmio para informações que levem a 

polícia ao encontro de pessoas procuradas. Não se percebe, nestes casos, uma aversão do 

brasileiro ao recebimento de prêmios pela sua colaboração. 

 

O pagamento de prêmios, no entanto, no caso do Rio de Janeiro, é feito inteiramente com 

recursos privados angariados pelo Instituto MOVRIO. No caso paulista, os prêmios são 

pagos pela Secretaria da Segurança Pública, o que abre a possibilidade para uso dos 

recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, conforme previsto pela Lei nº 

13.608/2018, ainda que a viabilidade desta opção possa ser obstruída por dificuldades 

documentadas de acesso ao FNSP, tendo em vista entraves operacionais e burocráticos.  

 

Tais experiências mostram, ainda, a possibilidade de criar parcerias entre agentes 

públicos e privados para, por exemplo, a delegação de atividades-meio, como o 

recebimento de denúncias por centrais de atendimento. Alguns pontos devem ser 

ressaltados diante desta possibilidade. No uso de agentes privados para a realização de 

atividades ligadas a programas públicos de reportantes para o combate a corrupção, deve-

se atentar à reputação de tais agentes privados e, especialmente, ao seu treinamento – 

tendo em vista assegurar a proteção ao reportante e o sigilo às informações fornecidas por 
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ele. É certo que a delegação de tais atividades a entes privados exigiria uma regulação 

específica capaz de fortalecer as garantias dos reportantes.  

 

Assim, da análise do Disque-Denúncia, levanta a possibilidade de uso do modelo, ou ao 

menos das experiências adquiridas com o Disque-Denúncia, na construção de programas 

públicos de reportantes no Brasil.  
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Parte II 

 

 

EXPERIMENTOS E JURIDICIDADE NO DESENHO DE 

PROGRAMAS PÚBLICOS DE REPORTANTES CONTRA A 

CORRUPÇÃO 

 

 

 

Os programas públicos de reportantes contra a corrução que o Brasil conhece são 

marcadamente fragmentados e construídos quase que “por acidente”, a partir da 

constatação pragmática de que conferir proteção incentiva relatos. Não houve, portanto, 

debate mais detido sobre a introdução do whistleblowing no Brasil, considerando o 

complexo sistema jurídico e institucional no qual irá se inserir. 

 

Nesta segunda parte, buscamos qualificar o debate sobre a definição de programas 

públicos de reportantes contra a corrupção no Brasil pela associação de duas frentes 

empíricas desta pesquisa: a frente de juridicidade e a frente de experimentos. Ao invés de 

apresentar cada um dos resultados separadamente, em capítulos autônomos, a proposta 

foi justamente aproximá-las para construir um texto jurídico aplicado. 

 

Na frente da juridicidade é apresentado o quadro sistematizado das fontes jurídicas 

levantadas no trabalho de pesquisa, notadamente normas, projetos de lei, jurisprudência 

do STF e do STJ, debates doutrinários, casos concretos e orientações de melhores práticas 

internacionais. É nesse “emaranhado jurídico” que os programas de reportantes serão 

construídos e operacionalizados. Um dos principais erros dos projetos de lei foi 

desconsiderar esse arcabouço de normas, jurisprudência e práticas institucionais, o que 

dificulta posicionar o reportante e a dinâmica de relato no Direito e compreender o seu 

regime jurídico. 

 

A frente de experimentos dialoga diretamente com as informações jurídicas apresentadas 

para promover uma avaliação de efetividade das alternativas exploradas. Tão relevante 

quanto a análise da viabilidade jurídica é a verificação de que os elementos do programa 

de reportantes viabilizam relatos úteis ao enfretamento da corrupção, com garantia de 

direitos e segurança jurídica. O experimento foi modelado com base nas fontes jurídicas 

apresentadas na primeira parte da pesquisa279, o que permite tecer considerações críticas 

e assumir posicionamentos sobre o desenho ótimo de programas de reportantes para o 

cenário dos respondentes. 

 

                                                 
279  Cf. Anexo I – Metodologia de Pesquisa. 
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Desde o início da década de 1990280, tramitaram no Congresso Nacional 98 PLs, em sua 

maioria na Câmara. Há seis grandes grupos de PLs relativos a denúncias protegidas ou 

incentivadas conforme o tema que visa a tutelar: (i) programas de reportantes para 

enfrentamento da corrupção, especialmente na esfera pública281; (ii) previsão de medidas 

de proteção ou incentivos a sistemas de denúncia já estabelecidos282; (iii) proteção de 

denúncias para defesa de vulneráveis283; (iv) reforma da estrutura da Administração 

Pública para enfrentamento da corrupção284, notadamente a criação de órgãos ou entes de 

controle interno para esta finalidade específica285; e (v) definição de processos especiais 

para enfrentamento da corrupção286; e (vi) disque-denúncia, vários com previsão de 

recompensa287 288. 

 

Os itens que seguem foram definidos com base nas grandes pautas de um incipiente 

debate sobre a implantação do whistleblowing no Brasil que se coloca nos processos 

legislativos, na doutrina e no referencial internacional com que juristas brasileiros 

dialogam289. Serão analisados com maior atenção, portanto, os seguintes tópicos: (i) a 

posição jurídica do reportante no sistema jurídico; (ii) a caracterização e abrangência do 

relato; (iii) os canais de denúncia juridicamente viáveis e os prediletos, conforme 

experimento; (iv) as medidas de proteção previstas no ordenamento jurídico e as 

apontadas como imprescindíveis ao relato pelos respondentes do experimento; (v) a 

controversa questão do prêmio; e (vi) os fatores mais relevantes ao relato mapeados no 

experimento. 

 

                                                 
280  Os primeiros PLs na temática de denúncias protegidas ou incentivadas foram apresentados em 

1991. O PL 2180/91, retirado a pedido do autor em 1993, dispunha sobre a criação da Secretaria Especial 

de Controle Interno (SECOI) com as atribuições principais de estabelecer normas sobre o controle interno, 

planejar ações de controle e “promover a apuração de denúncias relativas a irregularidades e ilegalidades 

praticadas em qualquer esfera da Administração Pública Federal” (art. 4º, inc. I). Já o PL 1971/91, retirado 

a pedido do autor em 1993, visava estabelecer processo sumário para apuração de denúncias de corrupção 

contra agente público. 
281  Cf. PL 2967/92, PL 1701/2011, PL 3165/2015, PL 5771/2016, PL 9167/2017 e PL 11116/2018. 
282  Cf. PL 4469/2004, PL 4793/2005, PL 790/2007, PL 1332/2007, PL 4189/2008, PL 3506/2012, PL 

6132/2013, PL 3926/2015, PL 83/2015, PL 8727/2017, PL 11079/2018, PL 3906/2019, PL 4068/2019 e 

PL 2411/2019. 
283  Cf. PL 362/2015, PL 8462/2017, PL 3793/2019, PL 2697/2019, PL 2940/2019, PL 2983/2019, PL 

2940/2019 e PL 1155/2019. 
284  Cf. PL 1584/96, PL 114/2017, PL 10844/2018, PL 3448/2019 e PL 708/2019. 
285  Cf. PL 2180/91, para criação da Secretaria Especial de Controle Interno (SECOI) e PL 4342/93, 

para criação da Comissão Especial de Combate à Corrupção. 
286  Cf. PL 1971/91, PL 2008/96, PL 1489/99, PL 2614/2000, PL 3063/2000, PL 7355/2017 e PL 

3359/2019. 
287  Cf. PL 4691/2004, PL 1332/2007, PL 188/2007, PL 1432/2007, PL 3063/2000 (ANVISA), PL 

143/2001 (meio-ambiente), PL 5313/2013, PL 9387/2017 e PL 2791/2019 (barragens). 
288  Há também projetos de lei que se voltam a impedir denúncias arbitrárias: Cf. PL 6097/2013 

(caracteriza ato de improbidade administrativa denunciar falsamente servidor público) e PL 3379/2019 

(aumenta a pena do crime de denunciação caluniosa quando a falsa imputação se tratar de crime contra a 

dignidade sexual). 
289  MÁRCIO ANTONIO ROCHA foi o primeiro pesquisador a analisar as variáveis de transplante 

institucional do whistleblowing para o Brasil, sendo o seu trabalho até hoje um referencial na área. Cf. 

Subsídios para o Debate para a Implantação de Programas de Whistleblower no Brasil, 2016, passim. 
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Desse modo a pesquisa se posiciona sobre a juridicidade e efetividade do whistleblowing 

no Brasil. Este capítulo reúne essas duas frentes na análise das principais variáveis na 

construção de programas de reportantes públicos contra a corrupção. 
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1. A figura do reportante no enfrentamento da corrupção pública no 

Brasil 

 

 

1.1. O papel do reportante no controle social 

 

No panorama internacional, o whistleblower é o elemento central dos programas de 

reportantes. Sem reportante não há relato. Qualquer que seja sua motivação, ele 

potencialmente se encontra em posição privilegiada na cena dos fatos, o que lhe permite 

conhecê-la em detalhes. O grande papel do reportante é apresentar informações, provas e 

diretrizes de investigação que dificilmente – ou a muito custo e tempo – as autoridades 

públicas poderiam alcançar. Programas de reportantes buscam a colaboração dessas 

pessoas para os mais diversos fins, como o enfretamento da corrupção, a preservação do 

meio ambiente, a prevenção de riscos à vida e à saúde das pessoas, a tutela da confiança 

em operações financeiras etc. 

 

Cada vez mais nações têm estruturado leis disciplinando programas de reportantes290, 

enquanto a iniciativa privada fortalece os seus canais de denúncia. Dada a centralidade 

do reportante nesses programas, não raro essas leis recebem o nome de “leis de 

reportantes” e se dirigem fundamentalmente à garantia de direitos a essa pessoa. O 

mínimo denominador comum dessas leis é a definição de proteções contra a retaliação 

pelo relato, mas elas também podem trazer incentivos ou prever prêmio pecuniários pelo 

relato efetivo. Quem merece proteção pela denúncia? Essa é a grande questão subjacente 

à definição do reportante. 

 

No panorama internacional, ao whistleblower são atribuídas diferentes características e 

definições a depender do modo como o whistleblowing é compreendido e 

operacionalizado. Considerando que a tutela jurídica recai sobre a qualidade da 

informação que é apresentada, hoje se reconhece uma “ampla definição de 

whistleblower”291, buscando congregar o maior número possível de legitimados para 

apresentar informações que, de tão relevantes para aquela sociedade, recebam tutela 

jurídica por programas de reportantes. Isso significa que o reportante não precisa 

necessariamente ter vínculo trabalhista ou de função com a instituição que irá receber a 

denúncia. 

 

Contudo, ampla abertura para pessoas atuarem como reportantes não significa, 

necessariamente, que a corrupção será enfrentada com maior efetividade. Tampouco 

supera dúvidas de caracterização: a pessoa que apresenta apenas à mídia informações e 

provas de um esquema de corrupção pode ser considerada reportante? Para além da 

                                                 
290  Cf. OCDE, Commiting to Effective Whistleblower Protection, 2016, p. 17-30. 
291  TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, International Principles, 2013, p. 4. 
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proteção do sigilo da fonte, ela teria direito às medidas de proteção previstas em 

programas de reportantes? O recente episódio brasileiro da “VazaJato” aponta para esse 

desafio conceitual. Enquanto alguns qualificavam os autores do vazamento como 

hackers, que teriam praticado hacking pela invasão nos sistemas para obtenção das 

informações, outros defendem tratar-se de whistleblowers. 

 

O quadro de delimitação do reportante se torna ainda mais complexo com o advento das 

novas tecnologias. Isso porque o reportante agora não precisa ser mais uma pessoa 

“infiltrada”, praticamente uma testemunha ocular dos acontecimentos dos fatos do relato, 

podendo perfeitamente ser qualquer pessoa que tenha acesso a bancos de dados 

eletrônicos e detecte irregularidades por meio de métodos de análise como data mining e 

outras técnicas com algoritmos. KIERAN PENDER, SOFYA CHERKASOVA E ANNA 

YAMAOKA-ENKERLIN vão além e reconhecem a nova figura do “algorithmic 

whistleblowers” para fazer referência aos relatos tecnológicos com base em inteligência 

artificial e análise de dados que usam automação para eliminar oportunidades de 

corrupção, apontando para a tendência de eles substituírem os reportantes humanos292. 

 

De qualquer modo, as melhores práticas internacionais e as legislações tomam por base a 

dinâmica convencional de relatos (e não o Whistleblowing 2.0293), em que o reportante 

geralmente é uma pessoa natural que se encontra em posição privilegiada em relação aos 

fatos de interesse público a serem relatados. É com base nesse referencial que os PLs 

brasileiros e a recente Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019) se estruturaram. Uma vez 

delimitado quem está na posição de apresentar informações com direito à proteção, 

automaticamente a pessoa passa a integrar o programa de reportantes. 

 

Apesar de a colaboração dos reportantes ser apontada por praticamente todas as pesquisas 

empíricas como relevantes para a descoberta de ilícitos, bem como para sua apuração e 

para a posterioir responsabilização (enforcement público), a figura do reportante é 

estigmatizada. Mesmo nos Estados Unidos, que fornece os paradigmas de discussão 

global, são várias as obras que indicam o viés negativo que o termo whistleblower 

carrega294. Para proteger a figura, tem-se verificado o emprego cada vez mais recorrente 

do termo “people of conscience” em detrimento do tradicional whistleblower295. Esse 

estigma pode ser maior ou menor a depender da cultura na qual o instituto se desenvolve. 

 

                                                 
292  Compliance and Whistleblowing: how technology will replace, empower and change 

whistleblowers in JELENA MADIR (org.), FinTech. Law and Regulation, 2019, p. 328. 
293  A ideia é de KIERAN PENDER. 
294  Cf. ALLISON STANGER, Whistleblowers, 2019, posição 70. Segundo a autora, “(...) whistleblower 

is an insider (meaning employee, customer, auditor, or other stakeholder) who has evidence of illegal or 

improper conduct and exposes it, either to authorities or to the press”. Idem, ibidem. 
295  Idem, ibidem. 
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O reportante se insere dentro da agenda de controle, sendo o whistleblowing apontado 

como um mecanismo de social enforcement296. Quando relata às autoridades públicas, o 

reportante exerce seu direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. 

XXXIV, a, Constituição Federal)297. 

 

 

 

1.1.1. O reportante na legislação brasileira 

 

A tradução do termo whistleblower, globalmente empregado para fazer referência àquele 

que relata casos tutelados pelo Direito – e que passa a ter direito a proteção jurídica e, 

eventualmente, a prêmios – é incerta no Brasil. Se considerarmos apenas os projetos de 

lei sobre whistleblowing apresentados ao Congresso Nacional fica fácil perceber a 

polissemia em torno do termo: “informante”, “cidadão colaborador”, “delator”, 

“reportante”, “denunciante de boa-fé”, “testemunha ocular” etc. Na doutrina não é 

diferente. 

 

Apesar dessa pluralidade terminológica para o whistleblowing, prevalece a referência a 

reportante, como empregado nessa pesquisa. No entanto, é pelo exame das normas que 

se depreende a delimitação de whistleblower para o Brasil. E, em uma primeira análise, 

constata-se que são diversas as antinomias semânticas, o que dificulta sobremaneira o 

reconhecimento desta figura no Brasil. Em segundo lugar, o posicionamento do 

whistleblower no Brasil pressupõe a análise conjunta com outras figuras de 

colaboradores com o Poder Público para responsabilização administrativa ou penal, 

particularmente: (i) manifestante; (ii) informante; (iii) denunciante; (iv) delator; e (v) 

leniente298. 

 

Em comum, todos os atores indicados colaboram com o Poder Público por meio da 

apresentação de informações que auxiliem na apuração de ilícitos ou de infrações 

administrativas. A diferença entre eles está no regime jurídico a que se submetem, o que 

reflete dinâmicas especiais de colaboração na apuração de crimes ou infrações 

administrativas. Ademais, é importante considerar que a delimitação de whistleblower no 

Brasil não deve ser feita apenas a partir do sistema penal, já que esta figura também se 

operacionaliza na esfera administrativa. Aliás, como até aqui apresentado, a experiência 

brasileira com o whistleblowing se verifica no âmbito administrativo, notadamente para 

                                                 
296  Cf. YUVAL FELDMAND e ORLY LOBEL, Individuals as Enforcers: the design of employee 

reporting systems, 2010, passim. 
297  Cf. item 1.3.d. deste Relatório. 
298  A diferenciação entre reportante e colaborador ou leniente é aceita pela maioria dos autores 

brasileiros que se dedicaram ao tema. Cf. ADRIANO VALENTE, Análise de Compatibilidade da 

Regulamentação de Programas de Whistle-Blowing em Órgãos Públicos Brasileiros in THIAGO 

BOTTINO (coord.), Reflexos Penais da Regulação, 2018, p. 33. 
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o enfrentamento da corrupção envolvendo recursos públicos, agentes públicos ou a 

estrutura da Administração Pública. 

 

O quadro abaixo é uma tentativa de sistematizar essas várias figuras à luz do sistema 

jurídico brasileiro: 
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Esquema 01 – Posicionamento dos atores de colaboração na apuração de crimes contra a Administração Pública ou de infrações administrativas 

no sistema jurídico brasileiro 

 

Informações que levem à apuração de crimes contra a Administração Pública ou infrações administrativas 

 

COLABORADOR 

 

Por força de lei (sem 

vontade) 

Informação apresentada voluntariamente 

Dever com 

a verdade 

Sem dever 

com a 

verdade 

Com envolvimento direto no crime ou infração 

administrativa 

Sem envolvimento direto no crime ou 

infração administrativa 

 

 

TESTEMUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTIMA 

 

INFORMANTE 

 

 

ACUSADO / RÉU (CONFISSÃO) 

 

 

REPORTANTE 

 

Administrativo Penal Administrativo Penal 

Acordo Sem 

acordo 

Acordo Sem acordo  

REPORTANTE-MANIFESTANTE 

 

REPORTANTE 

 

LENIENTE 

 

COMPROMISSÁRIO 

 

 

 

ACUSADO 

(CONFISSÃO) 

 

COLABORADOR 

PREMIADO 

 

 

CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA 

 

RÉU 

COLABORADOR 

(PREMIADO) 

 

 

Revelação de 

infração 

Colaboração 

em 

investigação 

 

REPORTANTE-

DENUNCIANTE 

 

REPORTANTE 

 

Fonte: Grupo Público, FGV Direito SP 
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Qualquer pessoa, natural ou jurídica, pode colaborar na apuração de crimes contra a 

Administração Pública ou de infrações administrativas. O sistema jurídico brasileiro 

dispõe de ampla gama de mecanismos jurídicos que permitem vários modos de 

colaboração, como a indicação da autoria a terceiros, apresentação de provas, elucidação 

dos fatos investigados, localização de vítimas etc. Chamamos de colaborador qualquer 

pessoa física (cidadão-colaborador) ou jurídica (empresa-colaboradora) que colabore na 

apuração de crimes contra a Administração Pública ou de infrações administrativas, seja 

na esfera penal, seja no âmbito administrativo. 

 

A maioria deles colabora de modo voluntário, exprimindo vontade específica para tanto. 

No entanto, há colaboradores que apresentam informações úteis às investigações penais 

ou administrativas “por força de lei”, sem qualquer motivação subjetiva nesse sentido. 

Esses casos se verificam fundamentalmente no Direito Penal, sendo o depoimento o 

principal produto dessa colaboração. 

 

A “testemunha” toma o compromisso de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado 

no depoimento e, caso falte com a verdade, responde pelo crime de falso testemunho299. 

O termo “informante” é amplamente utilizado na esfera penal para qualificar pessoas que 

não podem depor como testemunhas, pois a sua relação com os réus ou os fatos 

investigados inviabiliza o compromisso de dizer a verdade, razão pela qual o STF não 

reconhece o depoimento de informante como prova suficiente para condenação penal300. 

O Código de Processo Penal lista nessa condição o cônjuge, irmão, pai, mãe ou filho 

(inclusive adotivo) do acusado (art. 206)301. Além dessa hipótese, também são 

considerados informantes as pessoas proibidas de depor que devam guardar segredo em 

razão de sua função, ministério, ofício ou profissão (art. 207), bem como os doentes, 

deficientes mentais ou menores de 14 anos (art. 208). Como se pode depreender, a 

definição de informante no sistema penal é tomada residualmente a partir da figura da 

testemunha. 

 

A par desses casos, a colaboração com a apuração de crimes contra a Administração 

Pública e de ilícitos administrativos ocorre a partir da declaração de vontade expressa do 

colaborador. Não por outra razão a maior parte das figuras de colaboração se encontra 

nessa vertente. Considerando o envolvimento do colaborador nos fatos narrados, indicam-

se dois cenários: (i) cenário em que o colaborador participa diretamente dos fatos narrados 

e (ii) cenário em que o colaborador não participa diretamente dos fatos narrados, os quais 

                                                 
299  Cf. art. 203 c/c art. 342 do Código de Processo Penal. Na jurisprudência do STF, cf. AP 470-

QO/2008, HC 89.671/2006 e HC 70.726/94. 
300  Cf. AP 465/2014. 
301  Código de Processo Penal, art. 206: “[a] testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. 

Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, 

ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, 

por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”. 
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dizem sempre respeito a terceiros. Para melhor elucidação das figuras de colaboração, 

passa-se a analisar mais detidamente cada um desses cenários. 

 

 

 

1.1.2. Colaborador diretamente envolvido nos crimes contra a Administração Pública e 

nas infrações administrativas 

 

No primeiro, o colaborador está diretamente envolvido no crime ou infração 

administrativa. Invariavelmente, ele está na posição de acusado e confessou a sua 

participação na irregularidade antes de fornecer as informações úteis para as 

investigações. Sem adentrar sobre a consciência moral, é importante registrar que as 

normas conferem ao acusado benefícios para a colaboração que afetam diretamente a 

responsabilização. Essas normas incentivam a colaboração do acusado por uma medida 

mais tênue de controle estatal, como a isenção de responsabilidade ou a redução da sanção 

devida. Esse incentivo pode ser diretamente reconhecido pelas normas ou, como se 

verifica mais recentemente, formalizado em um acordo, o que viabiliza colaborações 

mais complexas e com maior riqueza de informações. 

 

 

a) Esfera administrativa 

 

Na esfera administrativa, o acusado responde a processo administrativo fiscalizatório ou 

sancionador, no qual se inclui o processo disciplinar. A depender do regime jurídico, ele 

poderá celebrar acordo com o Poder Público para formalizar o modo de colaboração e os 

benefícios esperados. Assim, poderá ser leniente, como no regime do CADE e da Lei 

Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), ou compromissário, como no regime do Bacen, por 

exemplo. 

 

O leniente corresponde àquele que colabora para a apuração de ilícitos conforme acordo 

de leniência que tenha firmado com as autoridades públicas. Trata-se de um acordo de 

colaboração, cuja principal função é tornar o acusado um colaborador com as autoridades 

públicas para apuração dos atos ilícitos narrados e disciplinar o modo de colaboração para 

que perceba os benefícios, também definidos na leniência302. O leniente é um colaborador 

para o desmantelamento de esquemas de corrupção ou para tornar mais eficaz a 

responsabilização administrativa dos demais envolvidos, com maior celeridade e robustez 

probatória. 

 

                                                 
302  Nessa linha, a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) prevê que “[o] acordo de leniência 

estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do 

processo” (art. 16, §4º). 
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A Lei Anticorrupção expressamente condiciona a celebração da leniência com os 

responsáveis pelos atos lesivos à Administração Pública nacional e estrangeira; elas só 

podem fazê-lo se “colaborarem efetivamente com as investigações e o processo 

administrativo” (art. 16, caput). Além disso, a colaboração deve, no mínimo, levar à 

identificação dos demais envolvidos na infração, se houver, e à obtenção célere de 

informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração (art. 16, incs. I e II). 

Em troca dessa colaboração bastante forte e eficaz, há redução em até 2/3 do valor da 

multa, isenção de publicação da decisão condenatória e permissão para receber 

incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entes estatais, 

bem como instituições financeiras controladas pelo Poder Público. 

 

O leniente segundo o regime da Lei Anticorrupção deve necessariamente ser uma pessoa 

jurídica e ser a primeira a manifestar seu interesse em “cooperar para a apuração do ato 

ilícito” (art. 16, §1º). Além de cessar completamente o seu envolvimento na infração 

investigada, ela deve admitir a sua participação no ilícito e cooperar “plena e 

permanentemente com as investigações e o processo administrativo” (art. 16, §3º, inc. 

III). 

 

Embora parecido em vários aspectos com a leniência da Lei Anticorrupção descrita, no 

regime antitruste informado pela Lei do CADE (Lei n.º 12.529/2011) há algumas 

particularidades. O leniente pode tanto ser pessoa física quanto jurídica (art. 86, caput) e 

um dos requisitos para a celebração da leniência é a Superintendência-Geral não dispor 

de provas suficientes para assegurar a sua condenação (art. 86, §1º, inc. III). Quanto à 

moeda de troca, o Tribunal do CADE poderá tanto decretar a extinção da punibilidade 

quanto reduzir de 1 a 2/3 das penalidades aplicáveis. 

 

Outro exemplo previsto na esfera administrativa diz respeito ao compromissário, que, 

com muitas semelhanças ao regime da leniência, celebra acordo administrativo para 

estabelecer os termos da colaboração que, em alguma medida, irá beneficiar o acusado. 

É o que se verifica no acordo administrativo em processo de supervisão do Bacen: 

 

Lei n.º 13.506/2017 – Lei do Processo Administrativo Sancionador 

da CVM e do Bacen 

Art. 30. O Banco Central do Brasil poderá celebrar acordo 

administrativo em processo de supervisão com pessoas físicas ou 

jurídicas que confessarem a prática de infração às normas legais ou 

regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, com extinção de 

sua ação punitiva ou redução de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) da 

penalidade aplicável, mediante efetiva, plena e permanente 

cooperação para a apuração dos fatos, da qual resulte utilidade para 

o processo, em especial: 

I - a identificação dos demais envolvidos na prática da infração, 

quando couber; 
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II - a obtenção de informações e de documentos que comprovem a 

infração noticiada ou sob investigação. 

 

  

Outro mecanismo de colaboração com as investigações administrativas, que se efetiva 

sem acordo, corresponde à confissão. Apesar de ser um mecanismo mais simples de 

colaboração em comparação com os acordos, a confissão é meio importante de 

colaboração na responsabilização administrativa, podendo reduzir tempo e custos de 

apuração, além de ajudar a uma resposta sancionatória mais efetiva. Em contrapartida à 

confissão, várias normas preveem a atenuação da sanção administrativa. No âmbito da 

ANATEL, por exemplo, a confissão importa em redução de 10% do valor da multa303. A 

multa aplicada pela CVM pode ser reduzida em até 25% pela confissão do ilícito ou pela 

prestação de informações relativas à sua materialidade304. Ainda, o art. 138 do Código 

Tributário Nacional determina imediata exclusão da responsabilidade pela denúncia 

espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido com juros de mora 

ou do valor arbitrado pelas autoridades públicas305. 

 

 

 

b) Esfera penal 

 

Um primeiro instrumento reconhecido na esfera penal para a colaboração com as 

investigações policiais ou a persecução penal é a confissão espontânea, que geralmente 

leva à redução da pena. Assim, o Código Penal expressamente prevê como atenuante a 

confissão da autoria de crime perante autoridade pública306. A Lei dos Crimes contra a 

Sistema Financeiro (Lei n.º 7.492/86) e a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, 

Econômica e contra as Relações de Consumo (Lei n.º 9.613/98) preveem a redução de 

um a dois terços da pena ao coautor ou partícipe que, por meio de confissão espontânea, 

                                                 
303  Cf. art. 20, inc. IV, Resolução ANATEL n.º 589/2012. 
304  Cf. art. 66, inc. I c/c §3º da Instrução CVM n.º 607/2019. 
305  É a redação do art. 138 do CTN: “[a] responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 

infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito 

da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 

apuração”. 
306  Cf. Código Penal, art. 65, inc. III, d: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III – 

ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”. 
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revele à autoridade judicial ou policial toda a trama delituosa307. A confissão sempre é 

um ato de vontade308 que não se presume309. 

 

A partir da década de 1990 passaram a ser previstos vários instrumentos de colaboração 

pelo réu em normas penais, inclusive levando à alteração do Código Penal em 1995 para 

prever a redução de um a dois terços da pena pelo réu que denunciar o crime de extorsão 

mediante sequestro e seus comparsas para facilitar a liberação do sequestrado (art. 159, 

§4º). A tabela abaixo sistematiza essas normas: 

 

                                                 
307  Art. 25, §2º, Lei dos Crimes contra a o Sistema Financeiro (Lei n.º 7.492/86): “[n]os crimes 

previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão 

espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de 

um a dois terços. (Incluído pela Lei n.º 9.080, de 19.7.1995)”. No mesmo sentido, cf. art. 16, parágrafo 

único, da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo (Lei n.º 

9.613/98). 
308  Mesmo o silêncio não importa em confissão, nos termos do art. 198 do Código de Processo Penal. 

A Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99) expressamente prevê, em seu art. 27, que “[o] 

desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito 

pelo administrado”. Em ambos os sistemas prevalece o princípio da verdade real, que afasta qualquer tipo 

de confissão senão aquela voluntariamente feita pelo acusado. 
309  Nessa linha, a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) determina que “[n]ão importará em 

reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada”. No caso 

do acordo de leniência, a confissão sempre estará expressa em uma de suas cláusulas. 



130 

 

 

Tabela 07 – Quadro comparativo das leis que disciplinem o réu colaborador 

 

Lei Colaboração Prêmio Preceito 

Código Penal 

 

- Identificação de coautores 

- Liberação de sequestrado 

 

- Redução de um a dois terços da pena 
Art. 159, §4º 

 

Lei dos Crimes Hediondos (Lei n.º 

8.072/90) 

- Identificação de coautores 

- Desmantelamento de bando ou quadrilha 
- Redução de um a dois terços da pena 

Art. 8º, 

parágrafo 

único 

 

Lei de Lavagem de Capitais (Lei 

n.º 9.613/98) 

- Esclarecimentos para apuração do crime 

- Identificação de autores, coautores ou 

partícipes 

- Localização de bens direitos ou valores 

 

 

- Redução de um a dois terços da pena 

- Cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto 

- Substituição da pena restritiva de liberdade em restritiva de 

direitos 

 

Art. 1º, §5º 

Lei de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas (Lei n.º 9.807/99) 

 

- Identificação de coautores ou partícipes 

- Localização da vítima com sua integridade 

física preservada 

- Recuperação total ou parcial do produto do 

crime 

 

- Redução de um a dois terços da pena 

- Medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade 

física 

Art. 13 a art.15 

Lei de Drogas (Lei n.º 

11.343/2006) 

 

- Identificação de coautores ou partícipes 

- Recuperação total ou parcial do produto do 

crime 

 

- Redução de um a dois terços da pena 

 
Art. 41 

Lei de Crime e Organizações 

Criminosas (Lei n.º 12.850/2013) 

 

- Identificação de coautores ou partícipes 

- Revelação da estrutura hierárquica e da 

divisão das tarefas da organização criminosa 

- Prevenção de infrações penais decorrentes 

das atividades da organização criminosa 

 

- Perdão judicial 

- Redução em até dois terços da pena restritiva de liberdade 

- Redução até metade da pena se a colaboração for posterior à 

sentença 

- Progressão de regime, ainda que ausentes requisitos objetivos 

Art. 4º a art. 7º 
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- Recuperação total ou parcial do produto do 

crime 

- Localização da vítima com sua integridade 

física preservada 

 

- Substituição da pena restritiva de liberdade em restritiva de 

direitos 

- Medidas de proteção legal 

- Preservação e nome, qualificação, imagem e demais 

informações pessoais 

- Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores 

ou partícipes 

- Participar das audiências sem contato visual com os outros 

acusados 

- Não ter a identidade revelada pelos meios de comunicação, 

nem ser fotografado ou filmado, salvo autorização prévia por 

escrito 

- Cumprimento de pena em estabelecimento penal diverso dos 

demais corréus condenados 

 

    
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 
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Em comum, todas essas normas se voltam ao réu, na tentativa de fazê-lo colaborar com a 

apuração. A sua posição privilegiada no crime pode levar a importantes resultados, como 

o desmantelamento do crime, a identificação de outros envolvidos, a recuperação de 

valores ou a liberação de sequestrado, por exemplo. Invariavelmente, essa colaboração 

pressupõe prévia confissão. Tudo dependerá da disciplina jurídica aplicável. 

 

Há corrente doutrinária que entende ser delator aquele que colabora com as investigações 

pela denúncia de terceiros autores do crime, enquanto o colaborador corresponde à figura 

da Lei de Crime e Organizações Criminosas (Lei n.º 12.850/2013). Considerando as 

várias funcionalidades apontadas para a colaboração na persecução penal, utilizamos o 

termo mais simples réu colaborador. No caso da colaboração premiada da Lei de Crime 

e Organizações Criminosas (Lei n.º 12.850/2013), a diferença fundamental está no regime 

especial que o informa, que prevê a celebração do acordo de colaboração premiada.  

 

 

 

1.1.3. Colaborador que relata crimes contra a Administração Pública e infrações 

administrativas cometidos por terceiros – a posição do reportante 

 

No segundo caso, o colaborador não está diretamente envolvido no crime contra a 

Administração Pública ou infração administrativa que informa. Por livre e desimpedida 

vontade, ele revela às autoridades públicas sobre a ocorrência de crimes contra a 

Administração Pública e ilícitos administrativos, bem como fornece informações que 

auxiliem em sua apuração. Este é o reportante. O reportante é, portanto, qualquer pessoa 

que leve a conhecimento o objeto de tutela jurídica previsto no programa de reportantes 

e que não tenha qualquer tipo de envolvimento com ele. O relato sempre dirá respeito a 

terceiros, portanto, sem que se perceba a confissão. 

 

Na esfera administrativa, o reportante sempre será um manifestante nos termos da Lei de 

Participação do Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017), pois no conceito de 

manifestação estão os pronunciamentos de caráter fiscalizatório dirigidos ao Poder 

Público, como as denúncias310. Desse modo, os programas de reportantes que se 

desenvolverem no âmbito administrativo são regidos por esta Lei. 

 

Como será analisado, o relato no Direito brasileiro pode abranger tanto revelações de 

condutas ilícitas ainda desconhecidas pelo Poder Público quanto informações úteis à 

apuração de infrações administrativas em processos fiscalizatórios ou sancionadores311. 

Na esfera federal, o Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos 

(Decreto n.º 9.492/2018) conceitua de denúncia como ato que indica a prática de 

                                                 
310  Cf. art. 2º, inc. V, da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017). 
311  Cf. item 1.3.d. deste Relatório. 
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irregularidade ou de ilícito (art. 3º, inc. II). Neste caso, o reportante se valerá da estrutura 

da denúncia para relatar, recebendo todas as medidas de proteção previstas no 

correspondente programa. Trata-se do reportante-denunciante. 

 

As nomenclaturas “reportante-manifestante” e “reportante-denunciante” são indicadas 

apenas para fins de melhor compreensão da dinâmica de colaboração do reportante e das 

especificidades de regime jurídico. Para todos os efeitos, a simples denominação 

“reportante” é suficiente para se referir àquele que relata ilícito sem qualquer participação 

direta com proteção. 

 

A Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019) faz uso do termo “informante” para se referir 

àquele que relata informações sobre crimes contra a Administração Pública, ilícitos 

administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público (art. 4º-A, 

caput). A expressão se harmoniza com o texto original da Lei do Disque-Denúncia (Lei 

n.º 13.608/2018), que também faz uso do termo informante. A passagem abaixo da 

exposição de motivos da Lei Anticrime ajuda a compreender o porquê dessa escolha: 

 

Exposição de motivos – Lei n.º 13.964/2019 (Lei Anticrime) 

A proposta é de que a referida lei seja aditada com três artigos, 

numerados como 4ºA., 4ºB. e 4ºC., que possam auxiliar nas 

investigações policiais. O objetivo é a introdução da figura do whistle 

blower ou “quem dá o aviso”, o “denunciante do bem”. Sabidamente, 

a produção de provas assumiu feição totalmente diversa em tempos 

recentes, não sendo mais possível contar, salvo casos excepcionais, 

com testemunhas do fato, eis que elas se sentem amedrontadas e se 

recusam a depor. Neste particular, a introdução da colaboração 

premiada no sistema processual foi essencial para a descoberta dos 

mais graves crimes de corrupção na última década. Neste caso, ao 

contrário da colaboração premiada, o denunciante não está envolvido 

em nenhum crime, deseja apenas auxiliar o poder público. 

Destacamos. 

 

 

Como se pode depreender da passagem, o instituto do whistleblowing foi concebido como 

instrumento penal, voltado à persecução penal e regido pelas normas do sistema 

processual penal. Mesmo quando se desenvolvesse na esfera administrativa, isto ocorreria 

para “auxiliar investigações policiais”. Ocorre que a apuração de ilícitos administrativos 

ou de quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público não se restringe à esfera 

penal, muito menos se limita a uma fase administrativa pré-ação penal. Todos os órgãos 

e entes da Administração Pública gozam dessa mesma competência. O CADE pode 

apurar casos de cartel em licitação pública; a CVM detém competência para aplicação 

sanções em caso de manipulação de mercado; a ANTT tem legitimidade para declarar a 

caducidade de concessão rodoviária que sirva para lavagem de dinheiro; o superior 
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hierárquico pode demitir servidor público envolvido em esquema de propina e assim por 

diante. 

 

Quando se considera o panorama geral de enfrentamento da corrupção, que envolve toda 

a Administração Pública, constata-se que o termo informante não se mostra como o mais 

adequado. Primeiramente, o informante tem dever com a verdade. Ao relatar, exerce o 

direito constitucional de petição para reportar informações relativas à conduta ilícita, 

responsabilizando-se informações falsas que apresentar dolosamente312. Ainda, o 

reportante está sujeito a uma disciplina jurídica distinta da do informante, que se 

formaliza em programas de reportantes com medidas de proteção. Por fim, quando houver 

previsão legal nesse sentido, o reportante tem direito ao prêmio, o que não está ao alcance 

do informante. 

 

Desse modo, muito embora a Lei Anticrime faça uso da expressão “informante”, este 

instituto tem natureza jurídica de “reportante”, aplicando-se todas as normas referentes a 

esta figura em sua dinâmica na esfera administrativa. 

 

 

 

1.2.Principais questões jurídicas sobre a figura do reportante 

 

Muitas das questões jurídicas sobre a figura do reportante só serão conhecidas e discutidas 

conforme a prática amadureça. Com base nos debates internacionais, alguns pontos 

podem ser desde já enfrentados. 

 

 

a) O reportante como “denunciante do bem” 

 

As motivações para relatar atos podem ser as mais variadas, como a defesa de direitos 

humanos, proteção do meio ambiente, tutela da concorrência, garantia da integridade 

física e da saúde das pessoas, por exemplo. Não se pode desconsiderar razões “menos 

nobres” para o relato, como revanchismo, intrigas, rixas e brigas (familiares, entre 

vizinhos etc.). Isso leva à questão conceitual do reportante como um “sujeito de boa-fé” 

ou “denunciante do bem”. 

 

Reconhecer um denunciante do bem leva ao automático reconhecimento da existência de 

“denunciantes do mal”. Isso não faz sentido à luz da Lei de Participação do Usuário de 

Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017), que expressamente reconhece a “presunção de 

boa-fé do usuário [cidadão]” (art. 5º, inc. II). Considerando que a denúncia é uma das 

                                                 
312  Aproxima-se essa interpretação da jurisprudência do STF em matéria de denunciação caluniosa, 

que, para se caracterizar, exige dolo direto, com intenção específica de denunciar pessoa que se sabia como 

plenamente inocente. Cf. AP 908. 
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formas de manifestação disciplinadas por esta Lei, sempre uma denúncia será feita de 

boa-fé. Vale também indicar a diretriz da Lei de Liberdade Econômica (Lei n.º 

13.874/2019) de “boa-fé do particular perante o poder público” (art. 2º, inc. II). 

 

Nessa linha, o Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos 

(Decreto n.º 9.492/2018) reforça que a interpretação de que a motivação do reportante 

não é elemento de sua caracterização: 

 

Decreto n.º 9.492/2018 – Regulamento da Lei de Participação do 

Usuário de Serviços Públicos  

Art. 14. São vedadas as exigências relativas aos motivos que 

determinaram a apresentação de manifestações perante a unidade 

setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal. 

 

 

Inviabilizaria o bom funcionamento de programas de reportantes exigir que as 

autoridades públicas avaliassem a ética de quem traz informações de atos ilícitos para o 

Poder Público. A proteção ao reportante se dá em função da utilidade da informação 

relatada, e não de suas qualidades subjetivas. Por esta razão, a má-fé nos programas de 

reportantes deve estar circunscrita à apresentação de relatos falsos às autoridades 

públicas, em que sabidamente o pretenso reportante relata fato sobre outrem com a 

finalidade última de prejudicá-lo ou obter vantagens específicas313. 

 

Há ainda outro cenário a ser considerado. Tome-se a hipótese de um réu em ação de 

improbidade administrativa ou um acusado em processo administrativo disciplinar que 

decida relatar todos os atos ilícitos de que tenha conhecimento em determinada repartição 

pública. O fato de a motivação dessa pessoa ser, na ponta, a revanche pela sua 

responsabilização não desqualifica a sua possível posição como reportante. Se as 

informações apresentadas tiverem conexão com o ilícito que responda, então ele será réu-

colaborador ou acusado-colaborador. Porém, se as informações forem de fatos diferentes, 

então ele será reportante. 

 

 

 

b) Reportantes podem ser pessoas físicas? 

 

                                                 
313  Nessa linha, a exposição de motivos da Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019) relaciona a má-fé à 

perda da proteção que, nos termos da Lei, ocorre na apresentação consciente de informações ou provas 

falsas: “[i]mpõe-se, assim, a instalação de ouvidorias no serviço público, algo que na prática já existe em 

grande escala, e assegurar-se proteção integral ao informante. Este resguardo começa pela preservação 

de sua identidade e isenção de responsabilidade civil ou penal, salvo se tiver agido com má-fé”. Cf. 

parágrafo único do art. 4º-A da Lei n.º 13.608/2018: “[c]onsiderado razoável o relato pela unidade de 

ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas 

proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato, 

exceto se o informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas”. 
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As experiências internacionais indicam o reportante como pessoa física, geralmente o 

empregado de uma empresa, que relata sua prática irregular. Esse é apenas um referencial, 

nada impedindo que, no Brasil, pessoas jurídicas também sejam reportantes, assim como 

elas podem ser lenientes conforme a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013). Basta 

cogitar o exemplo concreto de empresa que denuncie conluios em certame licitatório de 

que participe. 

 

Não há qualquer vedação a relatos por pessoas jurídicas. A Lei Anticorrupção (Lei n.º 

13.964/2019) assegura “a qualquer pessoa” o direito de relatar informações sobre crimes 

contra a Administração Pública, ilícitos administrativos ou ações ou omissões lesivas ao 

interesse público. Compreende-se que o preceito se refere tanto a pessoas físicas quanto 

a pessoas jurídicas. O fato de as medidas de proteção terem sido definidas tomando como 

referencial pessoas físicas não impede que se reconheça a pessoa jurídica como 

reportante, bastando que o leque de proteções seja ajustado a essa natureza jurídica. 

 

Há experiências concretas de programas de reportantes que expressamente reconhecem 

relatos de pessoas jurídicas. É o caso, por exemplo, da Petrobrás, cuja norma PP-0BR-

00321-F, que dispõe sobre tratamento e monitoramento de denúncias314, assim conceitua 

o denunciante: 

 

PP-0BR-00321-F Petrobrás 

Denunciante: Pessoa física ou jurídica, identificada ou anônima, que 

relata ação ou omissão que viole lei, regulamento ou norma interna da 

Petrobras Distribuidora S.A., o que inclui padrões, o Código de Ética 

e o Guia de Conduta. 

 

 

Outro ponto a ser considerado é a possibilidade de relatos coletivos, seja por um conjunto 

de reportantes (ex.: agentes de fiscalização), seja pelo sindicato que os represente (no ex., 

o sindicato dos agentes de fiscalização). Tanto um meio quanto o outro são admitidos 

pelo sistema jurídico brasileiro pois não existe norma proibitiva de relatos provindos 

dessas pessoas. Pelo contrário. No que tange às denúncias junto ao TCU, a Constituição 

expressamente reconhece a legitimidade para cidadãos, partidos políticos, associações e 

sindicatos denunciarem irregularidades ou ilegalidades315. 

 

Na linha da Constituição Federal, é ampla a interpretação das normas sobre acesso aos 

canais públicos para denúncia contra irregularidades e ilegalidades, bem como sobre a 

legitimidade para fazê-la. 

                                                 
314  Disponível em: http://br.com.br/wcm/connect/757f76ed-bdb7-461a-99e4-129179154285/PP-

0BR-00321-F+-

+Tratamento+e+Monitoramento+de+Den%C3%BAncias.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mC2UPCc&CV

ID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc. Acesso em 10de dezembro de 2019. 
315  Art. 74, §2º: “[q]ualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, 

na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”. 

http://br.com.br/wcm/connect/757f76ed-bdb7-461a-99e4-129179154285/PP-0BR-00321-F+-+Tratamento+e+Monitoramento+de+Den%C3%BAncias.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc
http://br.com.br/wcm/connect/757f76ed-bdb7-461a-99e4-129179154285/PP-0BR-00321-F+-+Tratamento+e+Monitoramento+de+Den%C3%BAncias.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc
http://br.com.br/wcm/connect/757f76ed-bdb7-461a-99e4-129179154285/PP-0BR-00321-F+-+Tratamento+e+Monitoramento+de+Den%C3%BAncias.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc
http://br.com.br/wcm/connect/757f76ed-bdb7-461a-99e4-129179154285/PP-0BR-00321-F+-+Tratamento+e+Monitoramento+de+Den%C3%BAncias.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc&CVID=mC2UPCc
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c) Relatos privados e relatos de servidores públicos 

 

Uma das principais classificações dos reportantes em casos de corrupção pública 

corresponde ao reportante privado e ao reportante agente público. Aqui não há diferença 

prática em termos de motivação e de qualidade da informação relatada. Contudo, o relato 

por agentes públicos pode ser marcadamente mais complexo. Se considerarmos o 

universo dos servidores públicos estatutários, o relato deve considerar uma série de 

variáveis jurídicas que não se colocam para os reportantes privados. 

 

No sistema jurídico brasileiro, os reportantes servidores públicos precisam ponderar em 

que medida o relato não é uma quebra do dever de lealdade institucional (art. 116, inc. 

II, da Lei n.º 8.112/90 – Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União Federal 

e art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa). Relatar a 

autoridades públicas externas, como o Ministério Público ou o Congresso, e não se valer 

dos canais institucionais internos (Ouvidoria), seria uma quebra ao dever de lealdade 

institucional? 

 

Outro aspecto que os reportantes servidores públicos precisam considerar é o dever de 

denunciar ou de dar ciência, presente em vários diplomas normativos. A força e a 

amplitude do comando e controle como técnica de responsabilização administrativa 

fazem do Poder Público o grande protagonista na apuração de irregularidades. Cabe ao 

Poder Público iniciar processos de investigação, exercer poderes de apuração e, caso 

caracterizada a autoria e a materialidade, responsabilizar por meio da aplicação de 

sanções administrativas. Resta ao particular o papel diminuto e residual de “denunciar”, 

caso queira316 317. 

 

O oposto se verifica com os servidores e funcionários públicos. São tradicionais as 

previsões quanto a um “dever de dar ciência”. Isso significa que, por ofício, esses agentes 

têm a incumbência legal de representar, independentemente de qualquer garantia. Como 

exemplos do dever de ciência, pode-se indicar o dever de servidores públicos provocarem 

                                                 
316  Para os cidadãos, há várias normas que expressamente reconhecem o direito de natureza 

discricionária de formular denúncia ou representação junto a órgãos públicos. É o caso, por exemplo, do 

ECA (art. 220), da Lei de Improbidade Administrativa (art. 14, caput), da Lei Orgânica do TCU (art. 53, 

que reproduz o art. 74, §2º, da CF/88), do CPP (art. 27) e da Lei da Ação Civil Pública (art. 6º). 
317  Em alguns casos, a legislação estende o dever de compartilhamento de informações por pessoas 

estranhas ao Poder Público. O Código Tributário Nacional – CTN, por exemplo, prevê o dever de prestar 

informações, mediante intimação, relativas a bens, negócios ou atividades de terceiros a tabeliães, 

inventariantes, bancos, leiloeiros etc. Cf. art. 197, CTN.  
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o Ministério Público para propositura de ação civil buscando resguardar os direitos de 

crianças e adolescentes318. O art. 6º da Lei da Ação Civil Pública é exemplar: 

 

Lei n.º 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública 

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar 

a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre 

fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos 

de convicção. Destaquei. 

 

O dever de ciência é tão relevante na esfera administrativa que é considerado 

contravenção penal, sujeita a multa, deixar de comunicar à autoridade competente crime 

de ação penal pública incondicionada de que se tenha conhecimento no exercício da 

função pública (art. 66, inc. I, da Lei das Contravenções Penais)319. No mais, o não 

cumprimento do dever de ciência pode configurar prevaricação: 

 

Código Penal 

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 

ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal: 

Pena: Detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

 

Diferentes razões podem explicar o tempo para o relato: receio de retaliação, como a 

exoneração no caso de comissionado ou a instauração de processo administrativo 

disciplinar; o medo de não conseguir assumir novos cargos na Administração Pública ou 

ser contratado por empresas privadas, cometendo “suicídio profissional”; ou mesmo o 

tempo para juntar elementos para relatar com robustez probatória. Se o reportante for 

servidor público, o caso é mais complexo por ele ter o dever de denunciar irregularidades. 

 

Nesse caso, seria a pessoa um reportante ou um prevaricador? Esta avaliação não pode 

ser feita em abstrato e depende do caso concreto. 

 

A Nova LINDB (Lei n.º 13.655/2018) determina, em seu art. 22, caput, que devem ser 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor na interpretação de normas 

sobre gestão pública. De acordo com o preceito, as condições objetivas e subjetivas da 

pessoa que toma conhecimento do ilícito devem ser avaliadas, especialmente o receio 

quanto à atuação dos órgãos controladores, receio que se costuma mencionar como causa 

de um “apagão das canetas”. Como o Código Penal tipifica como prevaricação qualquer 

                                                 
318  Cf. art. 220 da Lei n.º 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que expressamente 

autoriza qualquer pessoa a também provocar o Ministério Público para defesa dos direitos tutelados na Lei. 
319  Cf. Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n.º 3.688/41), art. 66: “[d]eixar de comunicar à 

autoridade competente: I – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função 

pública, desde que a ação penal não dependa de representação; (...) Pena – multa, de trezentos mil réis a 

três contos de réis”. 
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retardo ou omissão “indevida” de ato de ofício, a justificativa nos termos do art. 22, caput, 

da Nova LINDB pode ser suficiente para validar o comportamento do reportante320. 

 

Em resumo, o reportante de corrupção pública pode tanto ser uma pessoa privada quanto 

um agente público: servidor púbico estatutário, comissionado, empregado público, agente 

político ou pessoa que exerça função pública. A Lei de Disque-Denúncia e Reportantes 

(Lei n.º 13.608/2018) se aplica indistintamente aos relatos apresentados por qualquer um 

deles, mas existem programas de reportantes específicos (quanto aos possíveis 

reportantes e às situações de relato). 

 

 

 

d) Envolvimento do reportante com os fatos relatados 

 

                                                 
320  No Direito norte-americano, a Suprema Corte decidiu no caso paradigmático PICKERING V. BOARD 

OF EDUCATION (1968) que a primeira emenda constitucional, que garante a liberdade de expressão, viabiliza 

relatos de utilidade pública (“public concern”) por agentes públicos, garantindo-lhe proteção contra 

demissão e outras formas de discriminação ou retaliação. Este é o texto da primeira emenda à Consitituição 

norte-americana: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 

free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 

peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. Destacamos. No caso 

SANJOUR V. EPA (1995), a Suprema Corte reconheceu que a primeira emenda constitucional impede que 

as Agências modelem seus programas de reportantes em regulamentos que ameace, limite ou impeça 

relatos. Ainda neste caso, a Suprema Corte conferiu liminar determinando que todas as Agências dos 

Estados Unidos se abstivessem de usar de seus poderes normativos para restringir o direito de fala dos 

reportantes (“whistleblowing speech”). O alcance da primeira emenda constitucional foi limitado em 

GARCETTI V. CEBALLOS (2006), em que a Suprema Corte decidiu que agentes públicos não recebem 

proteção – e, portanto, não se caracterizam como reportantes – quando seu relato for produto de 

cumprimento de dever legal (oficial duties exemption). No caso de cumprimento de dever legal, em 

CEBALLOS, o agente público apresenta informações conforme suas competências legais e se sujeita ao poder 

disciplinar, não se confundindo com o relato apresentado por cidadãos conforme a primeira emenda 

constitucional. Como reação a esse precedente, em 2012 foi editado o Whistleblower Protection 

Enhancement Act, que garantiu a proteção aos servidores públicos federais no curso de cumprimento do 

dever legal: ‘‘(2) If a disclosure is made during the normal course of duties of an employee, the disclosure 

shall not be excluded from subsection (b)(8) [proteção aos reportantes] if any employee who has authority 

to take, direct others to take, recommend, or approve any personnel action with respect to the employee 

making the disclosure, took, failed to take, or threatened to take or fail to take a personnel action with 

respect to that employee in reprisal for the disclosure’’ (destacamos, Sec. 101(b)(C)(2)). Para o Direito 

brasileiro, o debate internacional suscita duas ordens de reflexão. Primeiramente, verificar se o relato de 

agentes públicos corresponde propriamente a uma manifestação da liberdade de pensamento. Muito embora 

o STF tenha aproximado a denúncia à liberdade de manifestação de pensamento no MS 24.405, de onde 

decorreria a vedação ao anonimato, o relato consiste em um autêntico exercício do direito de petição para 

transmissão de informações ao Poder Público. O direito de petição é expressamente previsto na 

Constituição nos seguintes termos no art. 5º, inc. XXXIV: “são a todos assegurados, independentemente 

do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra a 

ilegalidade ou abuso de poder”. Destacamos. No relato o reportante tem o compromisso com a verdade e 

está impedido de fazer construção subjetiva de pensamento, o que poderia caracterizar relato falso. Em 

segundo lugar, o alcance dos programas de reportantes deve ser determinado com base nas normas jurídicas 

internas; são elas que irão dizer se agente público, no cumprimento de dever legal, pode ou não ser 

caracterizado como reportante. É o que se verifica no Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.º 

8.112/90), cujo art. 116 abarca perfeitamente os servidores públicos federais no exercício de suas 

atribuições. 
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Uma das características marcantes do reportante é a ausência de envolvimento direto nos 

ilícitos relatados. Contudo, nem sempre essa segmentação será fácil. Tome-se o exemplo 

de subordinado que segue expresso comando hierárquico de adulteração de documento e 

o faz por vários meses até que decide relatar. Ele está ou não diretamente envolvido no 

ilícito? A ele deve ser conferido o status de reportante, com direito a todas as medidas de 

proteção previstas no correspondente programa? 

 

Apesar de apenas no caso concreto ser possível identificar a posição daquele que toma 

conhecimento do ilícito (reportante ou partícipe), algumas diretrizes podem ser 

apresentadas para seu melhor posicionamento. Primeiramente, verificar se esta pessoa 

participou em alguma medida da concepção do esquema de corrupção, com dolo 

específico. Outro aspecto a ser ponderado é o benefício percebido pela pessoa que se 

encontra na posição de relatar o ilícito de que tenha conhecimento. Este benefício deve 

ter direta relação com o esquema de corrupção e a pessoa conscientemente faça uso de 

seu silêncio, tolerância ou participação como moeda de troca para obtê-lo. Como 

exemplos, podem ser indicados o percebimento de parcela dos valores recebidos de 

propina, a progressão funcional imotivada ou o acesso a cargos comissionados de direção 

em órgãos onde o esquema se processe etc. 

 

Nas duas hipóteses apresentadas, a pessoa não se encontra na posição de relatar o ilícito 

na posição de reportante, pois participou do ilícito. O oposto se verifica no caso da pessoa 

que simplesmente cumpriu ordens de seu superior hierárquico, ainda que as 

compreendesse como ilícitas, e que tenha “justo receio” de relatar. De qualquer modo, 

apenas no caso concreto a posição dessa pessoa poderá ser definida: a presença de dolo 

específico na concepção do ilícito ou no aproveitamento do produto de sua dinâmica são 

bons indicativos. 

 

 

 

e) A questão das cláusulas de confidencialidade 

 

Acordos de confidencialidade (confidentiality agreements / non-disclosure agreements) 

foram sistematicamente firmados por empresas com seus empregados para impedir que 

ilicitudes fossem reveladas, inclusive para autoridades públicas, o que inviabilizaria o 

whistleblowing321. Internacionalmente, essa prática tem sido repudiada pelos organismos 

que sistematizam as melhores práticas em whistleblowing, entendendo que acordos de 

confidencialidade não podem limitar os direitos dos reportantes reconhecidos em lei. 

Assim, ainda que tenha assinado acordo de confidencialidade, o reportante pode 

legitimamente relatar sem que se submeta a qualquer dos efeitos negativos previstos no 

                                                 
321  Cf. OLIVIA DIXON, Pretaliatory Enforcement Action for Chilling Whistleblowing Through 

Corporate Agreements: lessons from North Africa. 46 FED. L. REV. 427, 2018. 
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acordo para a hipótese de revelação de informação protegida, como multa contratual ou 

indenização. 

 

No sistema brasileiro, é cada vez mais comum empresas e órgãos e entidades públicas 

tomarem de seus empregados ou interessados termo de compromisso de sigilo e 

confidencialidade. Cláusulas de confidencialidade são previstas em termos de 

ajustamento de conduta (TACs) e em outros acordos de colaboração, como os acordos de 

leniência. Esses compromissos de confidencialidade não devem prevalecer sobre o direito 

ao relato previsto legalmente, no art. 4º-A, caput, da Lei de Disque-Denúncia e 

Reportantes (Lei n.º 13.608/2018). Um direito legalmente reconhecido não pode ser 

limitado por acordos privados, ainda que consensualmente firmados. 

 

Na prática, o reportante poderá levar as informações referentes a crimes contra a 

Administração Pública ou a ilícitos administrativos, bem como a ações ou omissões 

lesivas ao interesse público, diretamente a autoridades públicas externas, sem passar pelo 

canal de denúncia interno da instituição em que atue.  
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2. Relatos dos reportantes de corrupção pública 

 

 

2.1. A figura do relato (ou reporte) 

 

A mesma dificuldade semântica enfrentada para definir o “reportante” se apresenta 

também na definição do “relato”. Igualmente, a tentativa de solução desse impasse se dá 

a partir da sistematização das normas vigentes, notadamente a Lei de Participação do 

Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017) e seu Regulamento (Decreto n.º 

9.492/2018). 

 

A Lei de Participação, Proteção e Defesa do Usuário de Serviço Público tem a sua origem 

no PLS n.º 104/99, proposto pelo então SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA no contexto da 

Reforma do Estado, para regulamentar o §3º do art. 37 da Constituição com redação dada 

pela Emenda Constitucional n.º 19/98 (a emenda da Reforma do Estado). Diante de um 

quadro de privatizações e de uma filosofia de administração por resultados engendrada 

pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, seria oportuno contar com a 

participação dos cidadãos na fiscalização da qualidade dos serviços públicos prestados 

pelos delegatários ou diretamente pelo Poder Público322. A nova redação do art. 37, §3º, 

da Constituição323 incumbiu o Legislador de editar lei para disciplinar as formas de 

participação do usuário na Administração Pública, especialmente quanto às reclamações, 

acesso a registros administrativos e representação contra negligência ou abuso de poder. 

 

A sua aprovação, porém, apenas se deu em 2017, com a edição da Lei de Participação do 

Usuário de Serviços Públicos. Esse lapso temporal terminou por conferir outros contornos 

à Lei, para além do âmbito dos serviços públicos. Se originalmente a Lei de Participação 

do Usuário de Serviços Públicos seria mais um mecanismo de controle do então 

controverso programa de privatizações, associando-se à regulação e à qualidade dos 

serviços prestados, a redação da Lei afinal editada inseriu na pauta o exercício da 

cidadania por meio das denúncias. Por essa razão o termo “usuário” pode ser lido 

                                                 
322  De acordo com a Exposição de Motivos do PLS n.º104/99, “[a]lém de elencar os direitos e deveres 

do usuário dos serviços públicos, o projeto dispõe sobre os mecanismos e procedimentos voltados para a 

participação e defesa do usuário na execução, fiscalização e avaliação dos serviços públicos, além de 

disciplinar em termos gerais as instituições a serem criadas para implementação das políticas formuladas, 

basicamente as ouvidorias e as comissões de ética”. Destaquei. 

https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/13755?sequencia=113, p. 16234-16235. 
323  Cf. art. 37 da Constituição Federal: “[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 eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 3º A lei 

disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando 

especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 

manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade 

dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação contra o exercício negligente 

ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública”. 

https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/13755?sequencia=113
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efetivamente como “cidadão”, configurando-se efetiva norma instrumental dos 

programas de reportantes que vierem a se estruturar no Brasil. 

 

Há pelo menos três indicativos de que a Lei de Participação do Usuário de Serviços 

Públicos não se restringe ao espectro dos serviços públicos, para além da dificuldade 

natural em delimitar o conceito de serviços públicos. Primeiramente, o conceito de 

“usuário” da Lei é amplíssimo, referindo-se a qualquer pessoa física ou jurídica que se 

beneficia ou utiliza do serviço, “efetiva ou potencialmente”324 (art. 2º, inc. I). Ora, 

qualquer cidadão é um potencial usuário de serviços públicos. Em segundo lugar, o 

Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 

9.492/2018) aproxima as figuras do “usuário de serviços públicos” e do “autor da 

manifestação”, e isto para conferir a ambos, indistintamente, a proteção de sua 

identidade325 (art. 24, caput). Por fim, o Decreto de Proteção à Identidade dos 

Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 10.153/2019), que alcança qualquer 

denunciante (agente público ou não), faz expressa referência à Lei de Participação do 

Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017) em seu preâmbulo326. 

 

Assim, os conceitos de “manifestação” e de “denúncia” adotados pela Lei de Participação 

do Usuário de Serviços Públicos e seu Regulamento devem ser considerados para 

delimitar o relato em programas de reportantes: 

 

Lei n.º 13.640/2017 (Lei de Participação do Usuário na 

Administração Pública) 

Art. 2º, inc. II – manifestações - reclamações, denúncias, sugestões, 

elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto 

a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na 

prestação e fiscalização de tais serviços. 

 

Decreto n.º 9.492/2018 (Regulamento da Lei de Participação do 

Usuário na Administração Pública) 

Art. 3º, inc. II – denúncia – ato que indica a prática de irregularidade 

ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios 

competentes. 

 

 

                                                 
324  Cf. art. 2º da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017): “[p]ara 

os fins desta Lei, consideram-se: I - usuário - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva 

ou potencialmente, de serviço público; (...)”. 
325  Cf. art. 24 do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 

9.492/2018): “[a]s unidades que compõem o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal assegurarão 

a proteção da identidade e dos elementos que permitam a identificação do usuário de serviços públicos ou 

do autor da manifestação, nos termos do disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011”. 
326  Cf. art. 24 do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 

9.492/2018): “[a]s unidades que compõem o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal assegurarão 

a proteção da identidade e dos elementos que permitam a identificação do usuário de serviços públicos ou 

do autor da manifestação, nos termos do disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011”. 
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Como se pode depreender, a manifestação consiste em um conceito mais amplo, que 

abarca qualquer pronunciamento do cidadão, inclusive as denúncias. Nesse conceito estão 

compreendidos os pronunciamentos de apreciação (reclamações e elogios, por exemplo), 

de melhoria do funcionamento da máquina pública (sugestões e recomendações, por 

exemplo), de apresentação de informações (indicação de dados e pesquisas desconhecidas 

pela repartição, complementação de informações sobre processos etc.) etc. A 

manifestação é sempre uma comunicação ativa que parte do administrado e termina por 

estabelecer um ponto de diálogo com a Administração Pública. Como regra geral, ela gera 

o direito de resposta, ressalvados os casos de manifestações anônimas. 

 

Já a denúncia é definida a partir do conteúdo da informação que apresenta. Trata-se de 

manifestação que indica a existência de prática de infrações administrativas ou de crimes 

(irregularidade ou ilícito) sujeitos à responsabilização de autoridades competentes. A 

norma não especifica quem pode ser o denunciante, preferindo uma referência amplíssima 

(qualquer pessoa que se beneficie, ou potencialmente possa se beneficiar, de serviços 

públicos). Desse modo, qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar denúncia, 

inclusive estrangeiros327. 

 

O ponto mais importante para o conceito normativo de denúncia do Regulamento da Lei 

de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 9.492/2018) é que a 

informação que importa é a que desvenda irregularidade ou ilícito envolvendo a 

Administração Pública. Segundo o art. 3º, inc. II, a denúncia deve necessariamente lançar 

luzes sobre uma prática que seja contrária ao Direito, envolvendo agentes públicos, 

órgãos ou entes estatais, bem como recursos públicos. Assim, a denúncia, isto é, as 

informações apresentadas pelo denunciante, destina-se a revelar irregularidades e 

ilicitudes envolvendo o Poder Público. O fato de o objeto da denúncia já estar em 

apuração internamente não descaracteriza a denúncia. Para todos os efeitos, as denúncias 

seguem a forma das manifestações e normativas específicas, quando houver disciplina 

específica. 

 

O relato não está definido na Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos ou no 

seu Regulamento, mas seu conceito pode ser depreendido da Lei Anticrime (Lei n.º 

13.964/2019), que alterou a Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018): 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia) 

Art. 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e 

suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correção, para 

assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre 

crimes contra a Administração Pública, ilícitos administrativos ou 

quaisquer informações ou omissões lesivas ao interesse público. 

                                                 
327  Cf. item 1.2. deste Relatório. 
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Parágrafo único. Considerando razoável o relato pela unidade de 

ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, 

ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações 

e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato, 

exceto se o informante tiver apresentado, de modo consciente, 

informações ou provas falsas. 

 

Art. 4º-C. Além das medidas de proteção previstas na Lei n.º 9.807, de 

13 de julho de 1999, será assegurada ao informante proteção contra 

ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de 

relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de 

funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos 

remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de 

benefícios, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de 

referências profissionais positivas. 

Destacamos. 

 

 

O legislador não caracterizou as informações apresentadas pelo reportante como 

“denúncia” no texto atual da Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018), mas fez uso 

do termo em duas oportunidades, segundo a sua redação original: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia) 

Art. 2º. Os Estados são autorizados a estabelecer serviço de recepção 

de denúncias por telefone, preferencialmente gratuito, que também 

poderá ser mantido por entidade privada sem fins lucrativos, por meio 

de convênio. 

 

Art. 3º. O informante que se identificar terá assegurado, pelo órgão que 

receber a denúncia, o sigilo dos seus dados. 

Destacamos. 

 

 

Em uma primeira análise, constata-se o emprego de duas expressões distintas – denúncia 

e relato – em um mesmo diploma normativo após a alteração legislativa. Trata-se de 

aparente antinomia. Como analisado nesta pesquisa328, a Lei n.º 13.608/2018 positiva a 

prática dos Disque-Denúncias e, portanto, parece ser natural o emprego da expressão 

“denúncia”, que já era utilizada nesse âmbito. Porém, na prática, denúncias são recebidas 

por órgãos como o Disque-Denúncia do Rio de Janeiro não apenas para revelação de 

crime ou infração administrativa, mas para fornecer “dicas”, ou seja, informações 

relevantes na apuração de irregularidades, em processamento ou não. São exemplos: 

apresentação de novas provas ou indicação de como elas podem ser obtidas; 

complementação da narrativa, com indicação de outros sujeitos envolvidos e mais linhas 

do esquema; elucidação da engenharia do esquema de corrupção etc. Todas são 

                                                 
328  Cf. Capítulo 3 deste Relatório. 
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informações úteis à responsabilização administrativa ou penal – tanto assim que a 

expressão preferida para designar o reportante é “informante”. Essa orientação é 

positivada na Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018), em sua redação original: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia) 

Art. 4º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no 

âmbito de suas competências, poderão estabelecer formas de 

recompensa pelo oferecimento de informações que sejam úteis para a 

prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos 

administrativos. 

Destacamos. 

 

 

Desse modo se alcança o conteúdo jurídico de “relato” no sistema jurídico brasileiro: 

manifestação em que sejam apresentadas informações que levem à revelação de crime ou 

infração administrativa desconhecidos pelas autoridades públicas ou que permitam obter 

informações úteis à sua prevenção, repressão ou apuração. Desse modo, a expressão 

“denúncia” utilizada pela Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) correspondente 

a “relato”, termo empregado pela Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019), que se coaduna 

com outros projetos em discussão no Congresso Nacional e com a doutrina brasileira. 

 

Em termos práticos, os programas de reportantes que irão se desenvolver a partir da Lei 

do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) devem conferir proteção àquele que, pelo 

relato, apresenta informações que desencadeiem uma investigação, ou informações úteis 

para a prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos administrativos. 

 

Assim, os relatos são mais restritos que as manifestações porque as informações 

apresentadas têm destinação certa: prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou 

ilícitos administrativos. Mas os relatos são mais restritos que as denúncias, pois também 

reúnem informações úteis à prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos 

administrativos. O esquema abaixo sintetiza a ordem do relato frente às manifestações e 

as denúncias: 
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Esquema 02 - Manifestação, relato e denúncia 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

 

2.2. Objeto do relato 

 

Praticamente qualquer assunto pode ser objeto de relato em um programa de reportantes. 

No panorama internacional, programas que visem o relato de atos de corrupção são mais 

recorrentes. Mas são diversas as possibilidades. Cite-se, por exemplo, o Whistleblowing 

Protection Act (WPA) editado em 1989 com a finalidade de construir um programa de 

reportantes para os servidores públicos federais nos Estados Unidos. Neste programa, são 

cinco as possibilidades de relato: (i) violação a lei, norma ou regulação; (ii) erro grosseiro 

de gestão pública; (iii) desperdício grosseiro de recursos públicos; (iv) abuso de 

autoridade; e (v) substancial e específico perigo à saúde pública ou à segurança. 

 

Os projetos de lei sobre programas de reportantes são marcadamente fragmentados 

quanto ao objeto que pode ser relatado por reportantes. Ainda que não exaustiva, a 

listagem a seguir exemplifica a dispersão do foco dos programas de reportantes em 

debate: fraudes a processos competitivos, como licitações e concursos públicos; 

destinação de recursos públicos a empresas ou organizações da sociedade civil de modo 

fraudulento; tráfico de influência, conflito de interesses, troca de favores e lobby 

irregular; atos que possam ocasionar dano ao meio ambiente; omissões que causem 

impacto irreversível sobre bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 

paisagístico e ao patrimônio cultural; lesão a princípio da Administração Pública; atos 

atentatórios aos direitos humanos; e atos que coloquem em risco a vida, a saúde e a 

integridade física das pessoas. 

 

Bons programas de reportantes são direcionados ao recebimento de informações 

relevantes, obtidas por meio lícito e que permitam tomar ações efetivas, como a mitigação 

de riscos e o desmantelamento de esquemas de corrupção. Para tanto, é fundamental que 

o objeto do relato seja bem delimitado e claro. É equivocado considerar um programa de 
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reportantes mais eficiente por ele se voltar a todo e qualquer ato de corrupção. Assim, é 

fundamental que na construção do programa de reportantes haja uma seleção racional do 

tipo de informação que se pretende obter por meio de relatos. A simples previsão de 

“lesão a princípios da Administração Pública” ou de “combate à corrupção” não é 

suficiente. No âmbito público, é esperado que coexistam vários programas de reportantes, 

customizados em razão dos objetivos almejados. Preferencialmente, a delimitação do 

conteúdo do relato deve ser apoiada em evidências, mirando consequências concretas. 

 

O gráfico abaixo indica que os respondentes do experimento realizado por esta pesquisa 

se mostraram mais propensos a relatar: (i) esquemas de corrupção ou (ii) atos que 

coloquem em risco a vida, a saúde ou a integridade física das pessoas. 

 

 

Gráfico 09 – Temas mais propensos de serem relatados 

 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: Foram consideradas 1.585 indicações dos respondentes, que puderam escolher 

cinco dos cenários apresentados que considerassem os mais importantes para serem 

trabalhados em programa de reportantes. 
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Os esquemas de corrupção maduros foram indicados no experimento como aqueles que 

envolvam significativo número de pessoas por longo período de tempo (16%), a exemplo 

de estruturas de ilícito como a Máfia do ICMS ou a revelada pela Operação Lava Jato. 

Esta foi a primeira categoria mais indicada como objeto de programa de reportantes, ou 

seja, as medidas de proteção (e, eventualmente, a recompensa) são direcionadas aos 

reportantes que possam denunciar ou apresentar informações úteis à apuração de 

esquemas de corrupção maduros. 

 

O quadro de relato contra esquemas de corrupção mais complexos se completa quando 

verificado que os respondentes consideram, como temas importantes para programas de 

reportantes, a fraude a processos competitivos (13%) e os esquemas de desvio de recursos 

públicos na ordem de dezenas de milhões de reais (12%). Em sentido oposto, o relato de 

irregularidades leves e pequenas propinas foram as menos indicadas como merecedor de 

proteção ou de incentivos em programas estruturados (2%). 

 

Antecipando os achados de pesquisa, os dados sugerem que os respondentes são 

relativamente seletivos quanto aos temas que, ao ver deles, devem ser contemplados em 

programas de reportantes. Para eles, programas de reportantes são mais adequados à 

apuração de ilícitos com alta movimentação financeira, mais estruturados ou mais 

duradouros. Temas mais específicos são os preferidos na estruturação de programas de 

reportantes; a lesão a princípios da Administração Pública – algo vago – foi o terceiro 

menos considerado. 

 

O risco de retaliação pode ser uma possível explicação para esse quadro. Percebendo que 

esse risco é alto, os respondentes preferem o anonimato. Esta é a principal variável 

identificada no experimento. Por outro lado, a clareza das regras, a previsibilidade de 

cenários e a segurança jurídica são determinantes para a decisão de relatar, o que favorece 

a preferência por cenários bem definidos. Para se sujeitar a tamanho risco, só se a 

identidade for devidamente protegida e o risco “valer a pena” – grandes esquemas de 

corrupção valem. 

 

A segunda categoria mais indicada corresponde a atos que coloquem em risco a vida, a 

saúde ou a integridade física das pessoas, viabilizando, por exemplo, relatos que possam 

evitar tragédias humanas. Os exemplos de aplicação são diversos. Os relatos podem evitar 

acidentes envolvendo projetos de infraestrutura (hidrelétricas, por exemplo), barragens 

de mineração e ocorrências termonucleares. As informações podem ser determinantes 

para o combate de epidemias. Relatos podem dar conta de negligências ou fraudes na 

liberação do funcionamento de empreendimentos etc. 

 

A Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018) não foi pelo caminho da 

especificação do objeto do relato, já que qualquer pessoa tem o direito de relatar 
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informações sobre (i) crimes contra a Administração Pública; (ii) ilícitos administrativos 

ou (iii) ações ou omissões lesivas ao interesse público (art. 4º-A, caput). 

 

Qualquer crime praticado contra a Administração Pública, sujeitando seu autor às penas 

definidas em lei, podem ser objeto de relato, como aqueles definidos no Título XI do 

Código Penal (peculato; inserção de dados falsos em sistema de informações; 

modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações; supressão de 

documentos oficiais; emprego irregular de verbas públicas; concussão; corrupção ativa e 

passiva; facilitação de contrabando e descaminho, dentre outras). As infrações 

administrativas que podem ser relatadas correspondem àquelas previstas em leis, normas 

regulamentares, contratos ou acordos cuja consequência seja a aplicação de sanção 

administrativa após regular processo administrativo sancionador. Com relação às ações 

ou omissões lesivas ao interesse público, a Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei 

n.º 13.608/2018) não apresenta qualquer indicativo de delimitação. 

 

A rigor, qualquer informação pode ser relatada. Sérios problemas podem decorrer dessa 

indeterminação do objeto do relato. A definição clara e específica do conteúdo do relato 

trabalha para a racionalização dos esforços de apuração dos ilícitos, especialmente em um 

cenário de escassez de recursos humanos e financeiros na máquina pública. A 

incapacidade de processar as informações recebidas por reportantes e de respondê-las em 

prazo razoável é uma das principais causas de ineficiência dos programas de reportantes. 

A definição do objeto do relato também evita um possível ímpeto de “caça às bruxas” 

nas repartições públicas, que eventualmente possa acarretar perseguições e revanchismos. 

O aspecto mais relevante do detalhamento do objeto de relato é a demarcação mais efetiva 

nas situações em que o reportante terá direito a medidas de proteção e, eventualmente, a 

incentivos e prêmios. Se o objeto do relato não estiver claramente delimitado, a 

sistemática de proteção do reportante também não ficará clara e, assim, o reportante pode 

deixar de relatar.  

 

O problema da efetividade da proteção ao reportante, pela falta de clareza quanto ao 

objeto do relato, verifica-se na Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 

13.608/2018), cujo parágrafo único do art. 4º-A condiciona a obtenção da proteção à 

avaliação da ouvidoria ou corregedoria quanto a ser “razoável o relato”, bem como ao 

encaminhamento do relato para apuração. O teste de razoabilidade do relato envolve duas 

indagações: (i) a informação apresentada se encaixa em um dos casos previstos na Lei, 

quais sejam, crimes contra a Administração Pública, ilícitos administrativos ou ações ou 

omissões lesivas ao interesse público? Em caso afirmativo, (ii) o relato é razoável?  

 

Falta maior clareza a ambas as fases desse teste. Como caracterizar ações ou omissões 

lesivas ao interesse público? E quais são os critérios para mensurar a razoabilidade do 

relato, especialmente diante de temas tão multifacetados quanto os que podem ser 

apresentados? 
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Ocorre que ao apresentar o relato o reportante já tomou todos os riscos de retaliação e, 

em casos mais graves, também os riscos relativos à segurança própria, de familiares e 

entes queridos. Como condicionar a proteção ao crivo de análise subjetiva realizada sem 

suficiente orientação normativa? A falta de clareza quanto ao objeto do relato acarreta 

incerteza sobre a incidência da sistemática de proteção e impede relatos. A “clareza 

quanto às regras de proteção para o reportante” foi indicada no nosso experimento como 

a principal determinante da decisão de relatar em casos que não envolvam denúncia 

anônima. 

 

 

 

2.3. Relato e processo administrativo de análise prévia 

 

Toda e qualquer manifestação dirigida ao Poder Público é analisada no âmbito de um 

processo administrativo, garantindo-se ao manifestante o direito de obter resposta sobre 

o seu pleito. Na qualidade de manifestação, o relato também se formaliza em um processo 

administrativo conduzido pela autoridade competente para recebimento dos relatos que, 

em regra, será a unidade de Ouvidoria do órgão ou ente público nos termos do art. 4º-A 

da Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018), com as alterações da Lei 

Anticrime (Lei n.º 13.964/2019)329. 

 

Esse processo administrativo se inicia com o recebimento do relato330 e se encerra com 

seu arquivamento, encaminhamento para as autoridades competentes para a apuração – 

se o relato for recebido pela unidade de Ouvidoria – ou com a instauração de processos 

fiscalizatórios ou sancionatórios correspondentes. Trata-se do processo administrativo de 

análise prévia do relato, previsto no Regulamento da Lei de Participação do Usuário de 

Serviços Públicos (Decreto n.º 9.492/2018): 

 

Decreto n.º 9.492/2018 (Regulamento da Lei de Participação do 

Usuário na Administração Pública) 

Art. 18. As unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal elaborarão e apresentarão resposta conclusiva às 

manifestações recebidas no prazo de trinta dias, contado da data de 

seu recebimento, prorrogável por igual período mediante justificativa 

expressa, e notificarão o usuário de serviço público sobre a decisão 

administrativa. 

                                                 
329  O que não impede, porém, que outros canais de denúncia sejam estruturados nos órgãos e entes 

administrativos além da unidade de Ouvidoria, que deve obrigatoriamente constar na estrutura 

administrativa, com fundamento na competência de controle interno que possuem nos termos do art. 13 do 

Decreto-Lei n.º 200/67. Cf. 3.1. deste Relatório. 
330  Cf. art. 5º da Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99): “[o] processo 

administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado”. 
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§ 1º Recebida a manifestação, as unidades setoriais do Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo federal procederão à análise prévia e, 

se necessário, a encaminharão às áreas responsáveis pela adoção das 

providências necessárias. 

 

 

No processo administrativo de análise prévia do relato, o reportante figura como 

interessado, sendo-lhe assegurados o direito ao contraditório, as demais garantias 

previstas em leis gerais de processo administrativo e o direito de obter resposta quanto à 

decisão administrativa formada a partir de seu relato. Ainda, a Lei de Participação do 

Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017) garante ao reportante o direito de 

obter informação sobre a situação dos processos administrativos em que figure como 

interessado (art. 6º, inc. VI). 

 

Na esfera federal, essa condição do reportante como interessado no processo de 

recebimento e conhecimento do relato se depreende do art. 9º, inc. I, da Lei Federal de 

Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99): “[s]ão legitimados como interessados no 

processo administrativo: I- pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de 

direitos ou no exercício do direito de representação” (destacamos). O reportante, além 

de titular do direito de relatar331, também, ao fazê-lo, exerce o direito de representação –  

considerando-se que o termo “representação” foi usado de modo amplo pela Lei Federal 

de Processo Administrativo. 

 

Com base na Lei de Disque-Denúncia e Reportantes, bem como nas normas instrumentais 

de programas públicos de reportantes contra a corrupção no Brasil, existem pelo menos 

três fases no processo administrativo: (i) recebimento do relato; (ii) classificação das 

informações relatadas; (iii) conhecimento do relato; e (iv) decisão da autoridade 

administrativa e resposta ao reportante. 

 

 

 

2.3.1. Recebimento do relato 

 

Na qualidade de manifestação, o relato pressupõe um ponto de contato com as autoridades 

públicas competentes, para a transmissão das informações conhecidas pelo reportante. É 

garantido o direito de relatar (art. 4º-A da Lei de Disque-Denúncia e Reportantes – Lei 

n.º 13.608/2018). Assim, as autoridades públicas não podem negar ou criar obstáculos ao 

recebimento do relato de crimes contra a Administração Pública, de ilícitos 

administrativos ou de ações ou omissões lesivas ao interesse público. Embora a Lei não 

preveja de forma expressa a responsabilidade do agente público que restringir ou obstar 

                                                 
331  O STF reconhece como “exercício regular de um direito” a denúncia às autoridades policiais 

baseada em suspeita de crimes. ARE AgR 743.313/2013. 
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deliberadamente o exercício, por outrem, do direito de relatar, esse agente poderá ser 

responsabilizado nos termos da lei funcional aplicável a seu caso. De qualquer modo, é 

sempre cabível sua responsabilização por improbidade administrativa nos termos do art. 

11, inc. II, da Lei n.º 8.429/92, pelo retardo ou negativa indevida de praticar ato de ofício 

(no caso, de receber o relato). 

 

Na esfera federal, o dever de recebimento do relato pode ser depreendido de três diplomas 

normativos. Primeiramente, o Regulamento da Lei de Participação do Usuário de 

Serviços Públicos (Decreto n.º 9.492/2018) determina que, sob pena de responsabilidade 

do agente público, “em nenhuma hipótese” será recusado o recebimento de manifestações 

(art. 12)332. No mesmo sentido, o Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na 

esfera federal (Decreto n.º 10.153/2019) prevê, também sob pena de responsabilidade do 

agente público, que não será recusado o recebimento de denúncia nos termos do Decreto 

(art. 4º, §2º)333. 

 

Pelo relato se transmite, para as autoridades públicas, uma informação que é de 

conhecimento do reportante e se relacione a crimes ou ilícitos administrativos. A 

informação do relato igualmente deve ser compreendida de modo amplo, embora sempre 

destinada à prevenção, repressão ou apuração de crime ou de ilícito administrativo. 

Considerando o art. 4º da LAI, esta informação é composta por dados, processados ou 

não, para transmissão de conhecimento em qualquer meio, suporte ou formato334. É boa 

prática internacional que os canais de recebimento de relatos permitam uma pluralidade 

de formato para que o reportante escolha aquele com o qual se sentir mais confortável: 

preenchimento de formulários, apresentação escrita, e-mail, ligação telefônica, relato 

informal etc. 

                                                 
332  Cf. art. 12 do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 

9.492/2018): “[e]m nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos 

termos do disposto neste Decreto, sob pena de responsabilidade do agente público.” 
333  Cf. art. 4º do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 

10.153/2019): “[a] denúncia será dirigida à unidade de ouvidoria do órgão ou entidade responsável, 

observado o disposto no Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018. (...) § 2º Não será recusado o 

recebimento de denúncia formulada nos termos do disposto neste Decreto, sob pena de responsabilidade 

do agente público que a recusou”. 
334  Cf. art. 4º da Lei de Acesso à Informação Pública (Lei n.º 12.527/2011): “[p]ara os efeitos desta 

Lei, considera-se: I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; II - documento: unidade de 

registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato; III - informação sigilosa: aquela 

submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a 

segurança da sociedade e do Estado; IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural 

identificada ou identificável; V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação; VI - 

disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos 

ou sistemas autorizados; VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 

recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; VIII - integridade: qualidade 

da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino; IX - primariedade: qualidade 

da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações”. Cf. art. 3º, 

inc. I, Regulamento da Lei de Acesso à Informação Pública (Decreto n.º 7.724/2012). 
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Na qualidade de manifestação, o relato deve ser preferencialmente feito pelo meio 

eletrônico (art. 16, caput, Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços 

Públicos, Decreto n.º 9.492/2018). Formulários online, e-mails e mensagens via 

WhatsApp, que têm a vantagem da criptografia, por exemplo, podem ser bons canais de 

comunicação eletrônica com a autoridade pública responsável pelo recebimento do relato. 

Porém, o relato pode ser formulado por qualquer meio na esfera federal, inclusive 

oralmente (art. 5º, inc. I, Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera 

federal, Decreto n.º 10.153/2019). O relato é livre da cobrança de custos e 

emolumentos335. 

 

Internacionalmente, a apresentação do relato é melhor compreendida como uma atividade 

protegida336. No caso brasileiro, como analisado, a proteção é assegurada ao reportante 

apenas após o teste de razoabilidade da Ouvidoria ou da Corregedoria e a partir do 

momento em que o relato for encaminhado para apuração, pelo regime da Lei de Disque-

Denúncia e Reportantes (art. 4º-A, Lei n.º 13.608/2018). Somente na esfera federal se 

garante o sigilo da identidade do reportante a partir do relato, conforme o Decreto de 

Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal: 

 

Decreto n.º 10.153/2019 (Decreto de Proteção à Identidade dos 

Denunciantes na esfera federal) 

Art. 6º. O denunciante terá seus elementos de identificação preservados 

desde o recebimento da denúncia, nos termos do disposto no §7º do art. 

10 da Lei n.º 13.460, de 2017”. 

 

 

No panorama internacional, recomenda-se a confidencialidade do relato pelo menos até 

o início da apuração formal. No sistema do False Claims Act, após o recebimento da ação 

qui tam nem as autoridades estatais, nem o reportante podem discutir publicamente as 

informações reportadas, até o início formal das apurações (“court-ordered seal”)337. O 

“under seal” é marcado pela confidencialidade imposta pelo sistema, por mais que o 

                                                 
335  Cf. art. 13 do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 

9.492/2018) e art. 5º, inc. II, do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal 

(Decreto n.º 10.153/2019). 
336  “The act of filling a whistleblower claim in court, with a regulatory agency or with a labor-rights 

department, such as the Department of Labor or the Equal Employment Opportunity Commission, is 

considered protected activity. Courts recognize that without the right to freely allege retaliation by filling 

a claim, no employee could or would ever blow the whistle. Additionally, federal whistleblower laws protect 

employees who ‘initiate proceedings’ to enforce regulatory requirements”. STEPHEN MARTIN KOHN, The 

New Whistleblower’s Handbook, 2017, p. 183. 
337  Cf. FAC, Sec. 3730(b)(2): “[a] copy of the complaint and written disclosure of substantially all 

material evidence and information the person possesses shall be served on the Government pursuant to 

Rule 4(d)(4) of the Federal Rules of Civil Procedure. The complaint shall be filed in camera, shall remain 

under seal for at least 60 days, and shall not be served on the defendant until the court so orders. The 

Government may elect to intervene and proceed with the action within 60 days after it receives both the 

complaint and the material evidence and information”. 
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reportante pretenda relatar publicamente. Trata-se de uma proteção que incentiva o relato. 

Assim, considerando também razões institucionais e de funcionamento burocrático, hoje 

o “under seal” é uma realidade nos vários canais de recebimento de denúncias. 

 

O “under seal” justifica-se pragmaticamente para lidar com o exponencial volume de 

relatos apresentados ao Poder Público. Especialmente após a edição do Dodd-Frank Act, 

que alterou o Securities Exchange Act para conferir prêmio a determinados programas 

públicos de whistleblowing, o número de relatos aumentou consideravelmente338. No 

entanto, nem todos serão selecionados para o início de processos de apuração – na 

verdade, poucos deles serão339 – ainda que cumpram com todos os requisitos legais para 

apresentação de denúncias. 

 

Em evento realizado em São Paulo340, MICHAEL SULLIVAN e WALTER JOSPIN, ex-

autoridades da SEC, indicaram os elementos que aumentam as chances de o relato se 

convolar em apuração: a petição ser apresentada por advogados de bancas respeitadas e 

a especialidade do caso, como o envolvimento de grandes companhias, a deliberada 

ludibriação dos investidores, o grande impacto midiático, o montante elevado de recursos 

envolvidos na irregularidade etc. Tem-se, aqui, simples cálculo de oportunidade: os 

agentes públicos (comissionados) querem deixar um legado institucional significativo e 

levarão isso em conta na triagem dos relatos para investigação341, já que não há recursos 

humanos e econômicos suficientes para lidar com todos. 

 

Entende-se que o “under seal” é importante para preservação dos acusados e do próprio 

reportante, pois é nesse período que as autoridades públicas avaliam a pertinência do 

relato e levantam provas mínimas que permitam afirmar a viabilidade das investigações. 

A confidencialidade da apresentação do relato protege tanto o reportante quanto o 

acusado nos casos em que o relato não se convole em investigação. 

 

No Brasil não há disciplina geral sobre a confidencialidade na apresentação dos relatos 

por reportantes, muito embora o Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes 

(Decreto n.º 10.153/2019), aplicável na esfera federal, traga dever expresso de 

                                                 
338  De acordo com Office of the Whistleblower na SEC, a SEC recebeu em 2019 5.200 relatos, que 

corresponde a um aumento de 74% desde o início do programa de reportantes na Agência em 2011. Durante 

a vigência do programa de reportantes na SEC, foram recebidos mais de 33.300 relatos. Cf. 2019 Annual 

Report to Congress – Whistleblower Program, 2019, p. 22. 
339  No mesmo ano de 2019, a SEC conferiu prêmios de aproximadamente US$ 60 milhões a oito 

reportantes. Desde o início do programa, foram conferidos prêmios de aproximadamente US$ 387 milhões 

a 67 reportantes. Idem, p. 9. 
340  O evento , promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Empresarial – Ibrademp, foi realizado 

no dia 11 de dezembro no escritório Machado Meyer para debater o programa de whistleblowing no SEC 

com MICHAEL SULLIVAN (advogado especializado em whistleblowing na área de mercado de capitais) e 

WALTER JOSPIN (ex-Diretor da área de enforcement da SEC). 
341  MICHAEL SULLIVAN e WALTER JOSPIN indicaram que confidencialidade é estritamente observada 

pela SEC em todo o processo de investigação iniciativa por whistleblowers, uma verdadeira regra de ouro 

institucional. 
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confidencialidade quanto ao relato que seja apresentado a autoridades não competentes 

para recebê-lo: 

 

Decreto n.º 10.153/2019 (Decreto de Proteção à Identidade dos 

Denunciantes na esfera federal) 

Art. 4º, §3º. Os agentes públicos que não desempenhem funções na 

unidade de ouvidoria e recebam denúncia de irregularidades 

praticadas contra a administração pública federal deverão encaminhá-

las imediatamente à unidade do Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo vinculada ao seu órgão ou entidade e não poderão dar 

publicidade ao conteúdo da denúncia ou a elemento de identificação 

do denunciante. 

Destacamos. 

 

 

A confidencialidade dos relatos em programas de reportantes contra a corrupção depende 

de norma expressa (a matéria envolve reserva de norma), cabendo ao regulamento dispor 

sobre o seu tratamento342. 

 

 

 

2.3.2. Classificação das informações relatadas 

 

O tratamento da informação é definido nos regimes da LAI e da LGPD, sendo que esta 

última cuida apenas dos dados pessoais343. Desse modo, o tratamento do conteúdo do 

relato corresponde ao “conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação” (art. 4º, 

inc. V, LAI, e art. 3º, inc. VI, do Regulamento da LAI). O tratamento refere-se, portanto, 

ao modo como a informação relatada é processada no Poder Público. 

 

Não há disciplina clara sobre a reserva quanto às informações apresentadas no relato. Por 

essa razão é fundamental distinguir dados do relato e dados pessoais do reportante. 

Aqueles se referem à situação concreta reputada pelo reportante como ilícita, incluindo 

as provas que lhe conferem suporte. Já os dados do reportante se referem à sua pessoa, 

identificando-o ou podendo levar à sua identificação. É plenamente viável cenário de 

sigilo quanto ao reportante e de publicidade quanto ao relato. Aliás, essa fórmula é a mais 

recorrente nos casos de whistleblowing no panorama internacional. Mas a informação 

relatada pode ter caráter confidencial, o que impede que ela fique disponível ou seja 

                                                 
342  Cf. art. 25, §3º, LAI. 
343  Cf. art. 5º, inc. X, LGPD. 
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revelada a pessoa natural, sistema, órgão ou ente público não autorizado e não 

credenciado344. 

 

O sigilo da informação recebida via relato pode se enquadrar em uma das situações de 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado indicadas no art. 23 da LAI, 

como colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da população (inc. III); oferecer 

risco elevado à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país (inc. IV); pôr em 

risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus 

familiares (inc. VII); ou comprometer atividades de inteligência, bem como de 

investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão 

de infrações (inc. VIII). Nesses casos, admite-se a classificação da informação relatada. 

 

A LAI dispõe sobre três níveis de classificação em seu art. 24, variando 

fundamentalmente quanto aos prazos máximos de restrição de acesso à informação: 

ultrassecreta (25 anos), secreta (15 anos) ou reservada (5 anos). Apesar da 

discricionariedade na avaliação dos riscos pelo Poder Público, dificilmente os casos 

relatados serão classificados como ultrassecretos ou secretos, até mesmo porque há todo 

um aprendizado institucional com o crime ou ilícito administrativo relatado, para fins de 

prevenção. Mesmo a reserva de cinco anos pode se mostrar inadequada para a maioria 

dos casos relatados, sendo melhor solução a apresentada no §3º do art. 24: estabelecer a 

“ocorrência de determinado evento” como termo final de restrição de acesso à 

informação345. Este evento pode corresponder, por exemplo, ao término das investigações 

preliminares ou ao fim da apuração com a devida responsabilização. 

 

Vale ressaltar que o caráter confidencial dos processos em nada afeta o devido processo 

legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa dos acusados. A reserva da informação 

do relato a terceiros não torna inquisitoriais os processos relacionados. Mesmo em caso 

de relato falso, que acarreta perda da proteção à identidade, a informação pode ser 

mantida em reserva. Isso pode se verificar, por exemplo, no caso de crime ou ilícito 

administrativo ser imputado a pessoa sabidamente inocente, para prejudicá-la. Como as 

apurações devem seguir, e a revelação pode comprometer as investigações, pode-se 

manter a reserva da informação falsa relatada. 

 

                                                 
344  Cf. art. 2º, inc. IX, Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal 

(Decreto n.º 10.046/2019). 
345  Cf. art. 24 da Lei de Acesso à Informação Pública (Lei n.º 12.527/2011): “[a] informação em poder 

dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança 

da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. (...) § 3º 

Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de 

acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo 

de classificação”. 
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A autoridade pública deve indicar um encarregado346 para tratamento dos dados pessoais 

(art. 23, inc. III, LGPD). Quanto à informação recebida pelo relato, esta deve ser 

formatada de modo a permitir que diversos sistemas e organizações trabalhem em 

conjunto, viabilizando a troca de dados (interoperabilidade)347. 

 

 

 

2.3.3. Conhecimento de relatos sérios e efetivos– evidências com base em provas e 

colaboração do reportante 

 

As informações apresentadas pelo reportante devem ser fundamentadas em provas que 

atestem a veracidade de seu relato. O ônus da prova do relato é sempre do reportante348. 

Preferencialmente o reportante apresenta essas provas no relato, em especial as de 

natureza documental. Porém, nem sempre será possível apresentá-las no momento do 

relato. Eventualmente, a obtenção por seus próprios meios é impossível (o reportante não 

tem acesso a determinado sistema, por exemplo) ou dependeria de alguma conduta ilícita 

do reportante. 

 

Para esses casos, aplica-se o art. 22, caput, do Regulamento da Lei de Participação do 

Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 9.492/2018), segundo o qual a denúncia deve 

conter os elementos mínimos descritivos de irregularidade, ou indícios que permitam que 

a Administração chegue a tais elementos. O preceito não se refere apenas à narrativa dos 

fatos, mas também aos elementos de prova que os validem. Desse modo, não sendo 

possível por qualquer motivo a apresentação de provas no momento do relato, cabe ao 

reportante indicar como obtê-las. Nesse sentido, a Lei Federal de Processo Administrativo 

dispõe sobre o dever de a autoridade processante prover os documentos indicados pelo 

interessado: 

 

Lei n.º 9.784/99 (Lei Federal de Processo Administrativo) 

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão 

registrados em documentos existentes na própria Administração 

responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão 

competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos 

documentos ou das respectivas cópias. 

 

 

                                                 
346  Art. 5º, inc. VIII, LGPD: “encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar 

como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD); (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)”. 
347  Cf. art. 2º, inc. XVIII, do Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública 

Federal (Decreto n.º 10.046/2019). 
348  Cf. art. 36 da Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99): “[c]abe ao interessado a 

prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução 

e do disposto no art. 37 desta Lei”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
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A autoridade administrativa poderá produzir essas provas, e outras que se mostrarem 

necessárias à apuração, em dois momentos distintos: (i) na análise do relato por meio de 

procedimento preliminar ou (ii) no processo administrativo sancionador que se instaurar, 

caso o relato seja conhecido por conter um mínimo de materialidade. 

 

Contudo, definir o limite para a licitude da prova é um desafio nos dias atuais. Poderia 

um reportante apresentar provas ultrassecretas que coloquem em risco a segurança 

nacional, quebrando a reserva de até 25 anos? Caso o reportante tenha dever legal de 

sigilo ou tenha assinado termo de compromisso de confidencialidade, poderá apresentar 

como prova documentos com que lide diretamente? E apresentar informações legalmente 

definidas como sigilosas? Basta mencionar um caso para elucidar o desafio em se definir 

o tipo de informação que pode ser apresentada pelo reportante. 

  

Em 2015, fiscal de rendas do Estado de São Paulo relatou ao Ministério Público a Máfia 

do ICMS. Tratava-se de esquema de corrupção maduro, estruturado desde 2003 na 

Secretaria da Fazenda Paulista, envolvendo ao menos 12 agentes fiscais. A soma dos 

desvios era milionária – em apenas uma empresa, o suborno chegou ao valor aproximado 

de R$ 17 milhões entre 2006 e 2013. Em síntese, fiscais reduziam significativamente o 

valor das multas pela inadimplência de pagamento de tributos – desproporcionalmente 

fixadas – em troca de propina. 

 

Apenas em função do relato do fiscal reportante pôde ser deflagrada a Operação Zinabre, 

que culminou na acusação do Ministério Público contra os suspeitos e já levou ao 

sequestro de mais de 90 imóveis e ao bloqueio de contas. Porém, não são apenas os fiscais 

da Máfia do ICMS que respondem a processo: também o próprio reportante responde a 

processo administrativo disciplinar instaurado pela Secretaria da Fazenda349. Ele é 

acusado de quebra de sigilo fiscal, pois teria repassado informações sigilosas a terceiros, 

já que as provas apresentadas foram obtidas no sistema interno do órgão. Em tese, 

infrações como as alegadas são punidas com demissão. 

 

O reportante impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, que foi denegado 

na primeira instância. A sentença confirmou a legalidade da Portaria de instauração do 

processo disciplinar contra o reportante. O TJ-SP reviu, em abril de 2019, integralmente 

a decisão recorrida, determinando o trancamento do processo por ausência de justa causa 

e de motivos determinantes para sua instauração350. Segundo o Desembargador Relator 

RUBENS RIHL, que foi acompanhado por unanimidade pela 1º Câmara de Direito Público,  

 

Não seria razoável, nessa medida, reputar como ímproba a atitude de um 

servidor público que, constatando a prática de atos ilícitos, buscou os 

meios que estavam ao seu alcance para garantir que os infratores fossem 

                                                 
349  Cf. PAD n.º 24329-757318/2016. 
350  Cf. Apelação n.º 1033259-14.2017.8.26.0053. 
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responsabilizados. Pelo contrário, a atuação do Sr. Henrique 

demonstrou seu zelo pela coisa pública e inquestionável probidade em 

sua atuação profissional. 

 

 

Desse modo, é fundamental que os regulamentos de programas públicos de reportantes 

contra a corrupção disponham com clareza sobre as informações que serão e não serão 

admitidas. De nossa parte, entendemos que apenas nas hipóteses constitucionais o 

reportante não poderá apresentar informação ou prova, já que o direito de petição tem 

fundamento expresso na Constituição. Do contrário, a classificação de informação como 

ultrassecreta, secreta ou reservada poderia ser oportunisticamente utilizada para 

inviabilizar relatos. Do mesmo modo, leis poderiam ser produzidas para criar mais casos 

de sigilo de informação para além das hipóteses constitucionais, configurando-se um 

“Estado de sigilo”. 

 

Sobre a produção de provas no procedimento preliminar ou na apuração do relato, aplica-

se o disposto no art. 18, §6º, do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de 

Serviços Públicos (Decreto n.º 9.492/2018), que confere poder de solicitar informações 

de outros órgãos e entes da Administração Federal para conferir resposta conclusiva às 

manifestações: 

 

Decreto n.º 9.492/2018 (Regulamento da Lei de Participação do 

Usuário na Administração Pública) 

Art. 18, § 6º As unidades que compõem o Sistema de Ouvidoria do 

Poder Executivo federal poderão solicitar informações às áreas dos 

órgãos e das entidades da administração pública federal responsáveis 

pela tomada de providências, as quais deverão responder no prazo de 

vinte dias, contado da data de recebimento do pedido na área 

competente, prorrogável uma vez por igual período mediante 

justificativa expressa. 

Destacamos. 

 

 

Invariavelmente, as provas devem ser lícitas (art. 5º, inc. LVI, CF)351. Não se pode, por 

exemplo, apresentar provas obtidas por meio de coação ou grave ameaça, tampouco pela 

procura de documentos na casa ou no escritório do acusado sem o seu consentimento352. 

O reportante também não pode apresentar provas cuja obtenção envolva reserva de 

jurisdição, isto é, necessidade de prévia autorização judicial. Dentre as hipóteses mais 

                                                 
351  No âmbito federal, cf., ainda, art. 30 da Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99): 

“[s]ão inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos”. 
352  Para todos os efeitos, estende-se a proteção da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, inc. IX, CF) aos 

estabelecimentos empresariais e escritórios, vedando-se o ingresso não consentido. Na jurisprudência do 

STF, cf. HC 106.566 e HC 103.325. A garantia da inviolabilidade domiciliar é reconhecida de um modo 

geral aos estabelecimentos privados, não abertos ao público, encaixando-se no conceito de “casa”. Cf. HC 

93.050 e HC 82.788. Tratando-se de reserva de jurisdição, apenas com ordem judicial poderão ser realizadas 

investigações nos escritórios. 
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relevantes, pode-se indicar a quebra de sigilo postal, a interceptação telefônica ou a 

quebra de sigilo fiscal. 

 

O relato deve ser sério e efetivo. O relato não pode ser cunhado em alegações falsas, 

imputações genéricas ou fatos que sabidamente não possam ser comprovados. O desenho 

de um bom programa de reportantes é capaz de trazer à tona esquemas de corrupção ou 

ameaças que jamais poderiam ser desvendadas senão por quem tenha pleno conhecimento 

das rotinas, técnicas e detalhes do caso. Também permite chegar a um provimento final 

de modo mais célere e efetivo, com economia de recursos. Isso tudo passa pela qualidade 

das provas apresentadas ou indicadas pelo reportante. Por essa perspectiva, o reportante 

tem o importante papel de qualificar ou otimizar as evidências de incriminação da 

corrupção pública. Longe de ser uma “privatização da investigação”, trata-se de efetivo 

exercício da cidadania e de controle social para o enfrentamento da corrupção (social 

enforcement). 

 

Desse modo, devem ser admitidos todos os meios lícitos de prova. Dentre as mais 

recorrentes no panorama internacional do whistleblowing estão: gravação de diálogos 

com superiores hierárquicos ou colegas de trabalho (one-party taping); documentos a que 

o reportante tem acesso por conta da função desempenhada; e-mails, apesar de o risco de 

descoberta da identidade do reportante ser altíssimo; comprovantes fiscais; petições e 

documentos encaminhados ao Governo. No sistema do False Claims Act, em que o relato 

é público após o período under seal, admite-se que qualquer das partes produza provas, 

como testemunhos sob juramento antes do julgamento (depositions); solicitações de 

produção de documentos pelo reportante, a exemplo de e-mails, arquivos pessoais e 

documentos de investigação interna (document requests); requisição de resposta a 

perguntas escritas sob juramento (interrogatories); e intimação para que terceiros não 

relacionados ao caso testemunhem ou apresentem documentos, como atestados 

psicológicos ou histórico laboral em empregos anteriores. 

 

Uma das grandes vantagens do sigilo quanto ao reportante, ao invés do relato sob  

anonimato, consiste na oportunidade de diálogo que se estabelece entre reportante e 

autoridades públicas, no curso da investigação. Além da elucidação da narrativa do caso 

e do encaminhamento de possíveis estratégias de investigação, esta troca é 

particularmente vantajosa para a obtenção de provas. Considerando que, potencialmente, 

o reportante tem conhecimento privilegiado sobre o esquema de corrupção por ele 

relatado, suas orientações serão particularmente valorosas para a instrução processual. No 

entanto, poderiam as autoridades administrativas demandar que o reportante apresente 

provas por seus próprios meios? A resposta é negativa. 

 

O limite da colaboração do reportante está na narrativa do caso e na apresentação ou 

indicação de provas suficientes para justificar o encaminhamento da apuração. Em outros 

termos, o seu compromisso é apresentar relato verdadeiro e juntar um mínimo de provas 
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necessárias para seu conhecimento; caso não tenha acesso a elas, então deverá indicar 

como obtê-las. Não pode o reportante ser obrigado a produzir provas para além desse 

limite353, especialmente se ainda estiver atuando profissionalmente no local em que a 

prática ilícita se verificou. Não há norma expressa sujeitando o reportante a esse dever, 

que também não pode ser deduzido do papel de colaboração que ele exerce. Seria  um 

verdadeiro desincentivo obrigar o reportante a apresentar provas após o relato, além de 

colocar a sua identidade em risco. A obrigação do reportante é com o relato, e nisso se 

basta. 

 

A Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99) confere à Administração 

Pública federal poder de intimar interessados e terceiros para a prestação de informações 

ou apresentação de provas (art. 39, caput)354. Mas a simples condição de reportante não 

o sujeita à produção de provas por si. Quem, com base nesse dispositivo, pode ser 

intimado a produzir provas é o sujeito que requereu provimento administrativo que delas 

dependa (tecnicamente, trata-se de um ônus). Não é o caso do reportante. 

 

A sistemática de provas informada pelas normas instrumentais de programas públicos de 

reportantes contra a corrupção determina o papel de colaboração do reportante. Com o 

relato, o reportante ora anuncia um crime contra a Administração Pública, ilícito 

administrativo ou ação ou omissão lesiva ao interesse público desconhecido pelo Poder 

Público, ora fornece informações úteis à investigação em curso. Quando do recebimento 

do relato, o reportante pode tanto apresentar as provas a que tiver conseguido acesso, 

fundamentalmente pela sua posição privilegiada, como indicar os meios para serem 

obtidas. A autoridade pública pode pedir complementação do relato por insuficiência das 

provas apresentadas ou narradas, sendo vedadas sucessivas requisições nesse sentido. 

Após a instauração do processo sancionador, o reportante não tem qualquer obrigação de 

apresentar novas provas, cabendo-lhe apenas opinar e elucidar eventuais questões sobre 

o percurso da investigação e as novas provas obtidas. 

 

Em alguns sistemas, admite-se a instauração de procedimentos investigatórios 

preliminares (pretrial discovery process) em paralelo ao processo administrativo de 

análise prévia do relato, como o “procedimento investigatório preliminar” (Ministério da 

Transparência / CGU355) ou o “procedimento preparatório de inquérito administrativo” 

                                                 
353  Porém, na qualidade de interessados, os reportantes podem por sua livre vontade juntar 

documentos e pareceres nos termos do art. 38 da Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99). 
354  Cf. art. 39 da Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99): “[q]uando for necessária 

a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas 

intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento”. 
355  Cf. art. 2º da IN CGU n.º 01: “[a]presentada denúncia anônima frente a ouvidoria do Poder 

Executivo federal, esta a receberá e a tratará, devendo encaminhá-la aos órgãos responsáveis pela 

apuração desde que haja elementos suficientes à verificação dos fatos descritos. §1º Recebida a denúncia 

anônima, os órgãos apuratórios a arquivarão e, se houver elementos suficientes, procederão, por iniciativa 

própria, à instauração de procedimento investigatório preliminar. § 2º O procedimento investigatório 

preliminar mencionado no parágrafo anterior não poderá ter caráter punitivo”. 
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(CADE356). Em comum, esses procedimentos não têm caráter punitivo, têm caráter 

inquisitorial e se desenvolvem de ofício pela autoridade competente para o recebimento 

do relato, com a finalidade última de obter provas e indícios de autoria e materialidade, 

que permitam apurar a veracidade do relato e instaurar processos de responsabilização 

administrativa, com o indiciamento formal do acusado. 

 

Na prática, procedimentos investigatórios preliminares são comuns na esfera pública e 

determinantes para a validade do indiciamento com base em denúncia anônima357. No 

campo penal, o STF firmou entendimento no sentido de que a persecução penal não pode 

ser iniciada com base exclusivamente em denúncias anônimas358 359, mas podem ensejar 

a instauração de inquérito na esfera penal360. No RMS 29.198, a Segunda Turma do STF 

decidiu que a mesma regra dos processos penais quanto à denúncia anônima vale para os 

processos administrativos disciplinares, que podem ser instaurados com base em 

denúncia anônima, desde que precedidos de procedimentos preliminares para averiguação 

e coleta de informações complementares. 

 

Por sua vez, o STJ reconhece a legitimidade de a Administração Pública iniciar 

sindicância ou investigação preliminares com base em denúncias anônimas visando à 

instauração de processo administrativo disciplinar361. Também aceita que sindicâncias 

investigativas e processos administrativos disciplinares sejam diretamente instaurados 

com base em denúncias anônimas, desde que haja “elementos informativos idôneos”362. 

O entendimento se encontra sumulado desde 2018: 

 

                                                 
356  Cf. art. 3º, §1º, da Portaria CADE n.º 292/2019: “[a] Superintendência-Geral deverá constituir 

apartado sigiloso, de acesso exclusivo aos responsáveis pela investigação, ao passo que o Procedimento 

Preparatório de Inquérito Administrativo seguirá em apuração sem as informações protegidas pelo caput”. 
357  Segundo o STF, uma carta anônima não pode, por si só, dar origem à persecução penal. Entretanto, 

pode a autoridade proceder a averiguações, a fim de verificar a verossimilhança das informações e, assim, 

proceder à investigação. Cf. Inq. 1.957. Sobre a legalidade da persecução penal que resulte de denúncia 

anônima porque precedida de investigações preliminares, cf. HC 91.350, RHC 86.082 e HC 95.244. Porém, 

no MS 27.339, o STF decidiu que denúncia anônima pode dar origem a investigação quando se tratar de 

fato público e notório, facilmente comprovável, sendo desnecessária diligência preliminar à instauração de 

processo. 
358  Na AP 530, o MIN. MARCO AURÉLIO reforçou entendimento contrário à denúncia anônima na 

ordem jurídica brasileira: “[a] notícia anônima de prática criminosa encerra via de mão única e coloca 

aquele a quem é imputado o ato numa situação em que, mesmo diante da improcedência flagrante, não 

terá o instrumental próprio para cobrar a responsabilidade de quem assim procedeu, de quem veiculou a 

notícia. Refiro-me à denunciação caluniosa, crime previsto no Código Penal. Não posso concluir ser válida 

a notícia anônima quando a pessoa-autora se acoberta, justamente, da possibilidade de vir a ser 

responsabilizada por ato que, posteriormente, se mostre inconsequente”. 
359  Cf. HC 84.827. 
360  Cf. HC 95.244. 
361  Cf. MS 12.153, MS 20.053, RMS 44.298, MS 15.517 e MS 18.664. 
362  Cf. MS 19.883. Nos termos do voto do Min. Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES no RMS 44.298, 

“[é] firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que inexiste ilegalidade na instauração de 

sindicância investigativa e processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, por conta 

do poder-dever de autotutela imposto à Administração (art.143 da Lei 8.112/1990), ainda mais quando a 

denúncia decorre de Ofício do próprio Diretor do Foro e é acompanhada de outros elementos de prova 

que denotariam a conduta irregular praticada pelo investigado, como no presente caso”. 
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Súmula 611, STJ 

Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou 

sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo 

disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de 

autotutela imposto à Administração. 

 

 

É em busca de “elementos informativos idôneos” quanto à “razoabilidade do relato” que 

as autoridades administrativas competentes podem instaurar de ofício procedimentos 

investigatórios preliminares. 

 

 

 

2.3.4. Decisão administrativa sobre o relato e dever de resposta ao reportante 

 

O relato do reportante pode ter uma das seguintes destinações: (i) arquivamento; (ii) 

conhecimento e encaminhamento para as autoridades competentes para apuração, se for 

recebido por uma unidade de Ouvidoria; ou, quando as normas assim dispuserem, (iii) 

convolação em processo administrativo fiscalizatório ou sancionador363. Como este 

último caso é hipotético, convém trabalhar de modo mais detido as duas primeiras 

alternativas decisórias sobre o relato. 

 

 

a) Arquivamento 

 

A autoridade competente pode arquivar o relato por uma das seguintes razões: (i) 

descaracterização do fato relatado como crime contra a Administração Pública, ilícito 

administrativo ou ação ou omissão lesiva ao interesse público; (ii) relato reputado não 

razoável; ou (iii) falta de apresentação de elementos mínimos descritivos da 

irregularidade ou indícios. Todos esses fundamentos dependem de apreciação subjetiva 

das provas apresentadas ou indicadas. Antes de arquivar364, poderá a autoridade pública 

solicitar complementação das informações, quando insuficientes para análise do relato365. 

 

                                                 
363  Cf. art. 22, parágrafo único do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços 

Públicos (Decreto n.º 9.492/2018): “[a] resposta conclusiva da denúncia conterá informação sobre o seu 

encaminhamento aos órgãos apuratórios competentes e sobre os procedimentos a serem adotados, ou 

sobre o seu arquivamento, na hipótese de a denúncia não ser conhecida, exceto o previsto no § 5º do art. 

19.” 
364  Nos termos do art. 18, §5º, do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos 

(Decreto n.º 9.492/2018), “[a] falta de complementação da informação pelo usuário de serviços públicos 

no prazo estabelecido no § 2º acarretará o arquivamento da manifestação, sem a produção de resposta 

conclusiva”. 
365  Cf. art. 18, §2º, Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 

9.492/2018). 
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Haverá clara prática abusiva se o agente competente requerer novas provas 

sucessivamente como condição para conhecimento do relato, provocando desgaste 

proposital para que o reportante desista de relatar. Esse cenário pode ser agravado com a 

ausência de regras claras sobre os mecanismos de prova e sobre as condições para um 

relato ser considerado devidamente fundamentado (razoável). No cenário em que as 

autoridades públicas com frequência reputam as provas apresentadas como insuficientes, 

falsas ou obtidas por meio ilícito, diminuem consideravelmente as chances de relato. O 

experimento realizado durante a presente pesquisa apontou justamente esse perigo: 

 

 

 

Tabela 08 – Impacto de as autoridades não considerarem as provas apresentadas 

 

Grau de impacto sobre o relato Percentual 

Impede 9% 

Diminui consideravelmente 54% 

Diminui pouco 30% 

Não diminui 7% 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: o gráfico foi construído a partir de 324 respostas. 

 

 

Frente a isso, o Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos 

(Decreto n.º 9.492/2018) estabelece que “[n]ão serão admitidos pedidos de 

complementação sucessivos, excetos se referentes a situação surgida com a nova 

documentação ou com as informações apresentadas” (art. 18, §3º). Esse preceito se aplica 

unicamente ao recebimento de manifestação, sem qualquer referência à fase de 

investigação, de modo que ele restringe os pedidos sucessivos de complementação da 

narrativa ou das provas do relato, sem trazer qualquer prerrogativa para a autoridade 

público requerer que o reportante apresente provas no curso da apuração. 

 

Outro mecanismo de defesa do reportante contra arquivamento arbitrário do relato é o art. 

5º, inc. XV, da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017), 

que veda a exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida 

apresentada. Por analogia, a prova válida pode ser apresentada ou indicada. É sempre 

cabível recurso contra o arquivamento, que deve ser conduzido à autoridade superior de 

modo pseudonimizado, salvo se o reportante expressamente consintir com a identificação. 

Ainda assim, a medida é insuficiente para vencer a “loteria” na seleção dos casos que 

serão apurados. 

 

 

 

b) Conhecimento e encaminhamento do relato às autoridades competentes para 

apuração 
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Após ser recebido, o relato deve ser conhecido pelas autoridades competentes, ou seja, 

deve-se assegurar que ele cumpre com todos os requisitos legais e está apto a se convolar 

em apuração. A Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018) não 

apresenta regras mais específicas sobre as hipóteses em que o relato será conhecido; para 

todos os efeitos, porém, ele deve passar pelo “teste da razoabilidade do relato” a que se 

refere o parágrafo único de seu art. 4º-A. Por sua vez, o Regulamento da Lei de 

Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 9.492/2018) requer que, para 

ser conhecida, a denúncia contenha os “elementos mínimos descritivos” da irregularidade 

ou indícios que permitam a Administração Pública federal a chegar a tais elementos (art. 

22, caput). Como se pode verificar, é ampla a discricionariedade da autoridade pública 

competente para conhecer, ou não, do relato. 

 

Providência seguinte à decisão pelo conhecimento do relato é o encaminhamento à 

autoridade administrativa competente para a apuração dos ilícitos reportados. O dever de 

encaminhamento é previsto no parágrafo único do art. 4º-A da Lei de Disque-Denúncia e 

Reportantes (Lei n.º 13.608/2018)366, assim como no Regulamento da Lei de Participação 

do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 9.492/2018)367. Todavia, esta pode não uma 

tarefa tão simples como se supõe. 

 

Imagine-se, por exemplo, o relato de um esquema de cartel de concorrência internacional 

para aquisição de material para exploração petroquímica por empresa estatal. Quem é a 

autoridade competente para apuração do ilícito? Para quem encaminhar as informações 

relatadas e o conjunto probatório levantado no processo de análise prévia do relato? 

Polícia Federal – PF? Ministério Público Federal – MPF? Agência Nacional do Petróleo 

- ANP? Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE? Tribunal de Contas da 

União – TCU? Ministério de Minas e Energia - MME? Deve a unidade de Ouvidoria 

encaminhar o relatado a todas essas autoridades ou poderá escolher uma instituição-líder? 

O cenário de competição institucional no controle se agrava frente a esquemas de 

corrupção complexos como o descrito, bem como pela ausência de critérios mais claros 

sobre como encaminhar o processo administrativo de análise prévia do relato. Isso pode 

impactar no sucesso das apurações. 

 

                                                 
366  Cf. art. 4º-A da Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018): “[a] União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades 

de economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o 

direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou 

quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Parágrafo único. Considerado razoável o relato 

pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante 

serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em 

relação ao relato, exceto se o informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas 

falsas”. 
367  Cf. art. 18, § 1º, do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto 

n.º 9.492/2018): “[r]ecebida a manifestação, as unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal procederão à análise prévia e, se necessário, a encaminharão às áreas responsáveis pela 

adoção das providências necessárias.” 
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De modo geral, o Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos 

(Decreto n.º 9.492/2018) determina o dever de resposta às manifestações recebidas pelo 

Poder Público (art. 17) e, em particular, pelas unidades de Ouvidoria no prazo de 30 dias, 

prorrogável uma única vez por igual período mediante justificativa expressa (art. 18, 

caput). Na qualidade de interessado no processo administrativo de análise prévia do 

relato, o reportante tem o direito de ser cientificado sobre a decisão tomada com relação 

ao seu relato368. 

 

 

 

2.4. Responsabilização pelo relato falso 

 

O instituto do whistleblowing se desenvolveu no sistema norte-americano a partir do 

False Claims Act – FCA, editado em 1863 e até hoje considerado como o principal 

programa de reportantes. O FCA coíbe relatos falsos pela aplicação de multa civil em 

valores atualizados de $5,500 a $11,000 por cada alegação falsa, podendo o autor do 

relato falso ser obrigado a pagar o dobro do valor dos danos causados369. São 

responsabilizados tanto aquele que apresentou a informação falsa como aquele que tenha 

viabilizado a sua apresentação. 

 

Assim, historicamente o whistleblowing é reconhecido não apenas pela proteção àquele 

que relata, mas também pelo repúdio ao relato falso. Parece natural que a disciplina de 

programas de reportantes contra a corrupção pública no Brasil também preveja 

responsabilização daquele que apresente relatos falsos. Primeiramente, ela está na base 

de criação do whistleblowing e, dessa forma, é reproduzida em outros programas 

internacionais e indicada como boa prática. Há sólidas experiências que comprovam a 

importância de prever consequências pela apresentação de informações falsas. Em 

segundo lugar, essa responsabilização serve como medida de desincentivo ao relato falso, 

                                                 
368  Cf. art. 18, caput, do Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos 

(Decreto n.º 9.492/2018): “[a]s unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal 

elaborarão e apresentarão resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo de trinta dias, contado 

da data de seu recebimento, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa, e notificarão o 

usuário de serviço público sobre a decisão administrativa.” 
369  FCA, Sec. 3729(a)(1)(A). A responsabilização não decorre automaticamente da apresentação de 

relato falso, pois a FCA que o reportante tenha necessariamente conhecimento que a informação 

apresentada seja falsa. Esse conhecimento precisa ser contemporâneo ao relato, de modo que não haverá 

responsabilização se o conhecimento da falsidade da informação vier apenas após o reporte. Para todos os 

efeitos, considera-se que o reportante tenha conhecimento de informação falsa se agir com ignorância 

deliberada da verdade ou da falsidade da informação, o que se aproximaria da “cegueira deliberada” ou do 

“erro grosseiro”, cuja interpretação deve considerar o recente Decreto n.º 9.830/2019, que regulamenta a 

Nova LINDB: “[n]o exercício do poder hierárquico, só responderá por culpa in vigilando aquele cuja 

omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo” (art. 12, §7º). Porém, o conhecimento de informação falsa 

que enseja responsabilização é geralmente verificado pelo “desrespeito (imprudente) da verdade ou da 

falsidade da informação”, quando oportunisticamente a pessoa se vale de informação que saiba ser falsa à 

época do relato para benefício próprio, como o sancionamento de um desafeto ou o recebimento do prêmio. 

Cf. FCA, Sec. 3729(b)(1). 
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contribuindo para a concentração de esforços de investigação nos relatos sérios e efetivos, 

ao mesmo tempo em que minimiza eventual “cultura de denúncia” nas repartições 

públicas370. 

 

A responsabilização por informações falsas já tem previsão expressa no sistema jurídico 

interno. A Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo, prevê como crime, sujeito a 

detenção de seis meses e multa, a representação por ato de improbidade administrativa 

contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe 

inocente371. Ainda, o autor da denúncia falsa deve indenizar o denunciado pelos danos 

materiais, morais ou à imagem que houver provocado372 373. Na esfera penal, são diversos 

os tipos definidos em que pode incorrer aquele que apresentar relato falso de atos de 

corrupção pública. Indica-se, por exemplo, a comunicação falsa de crime ou 

contravenção374, o falso testemunho375, a calúnia376 e o crime de denunciação 

caluniosa377. 

 

Mais recentemente, o Código Eleitoral (Lei n.º 4.737/65) foi alterado pela Lei n.º 

13.834/2019 para tipificar como crime a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral: 

 

Lei n.º 4.737/65 (Código Eleitoral) 

Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de 

processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou 

ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de 

crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade 

eleitoral: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do 

anonimato ou de nome suposto. 

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de 

contravenção. 

§ 3º Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente 

ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga 

ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi 

falsamente atribuído. 

                                                 
370  No já referido precedente MS 24.405, o STF afastou a proteção do anonimato definida na Lei 

Orgânica do TCU reconhecendo o caso como exemplo de “denuncismo irresponsável”. 
371  Cf. art. 19, caput, da Lei n.º 8.429/92.  
372  Cf. art. 19, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. 
373  Segundo o STF, o ilícito civil da comunicação de fato criminoso a autoridade policial apenas se 

configura como dano moral na hipótese de a denúncia apresentada pelo informante ser “absolutamente 

infundada, leviana e irresponsável, com intuito único de prejudicar determinada pessoa”. ARE 

743.313/2014. Mesmo que posteriormente se reconheça o engano da denúncia, o informante não pode ser 

responsabilizado civilmente pela notícia às autoridades policiais de suspeita de crime. Idem, ibidem. 
374  Cf. art. 340 do Código Penal, que estabelece pena de detenção de um a seis meses, e multa. 
375  Cf. art. 342 do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de dois a quatro anos, e multa. Seu 

§1º prevê o aumento da pena de um sexto a um terço se praticado mediante suborno ou em que tenha a 

Administração Pública como parte em processo civil. 
376  Cf. art. 138 do Código Penal, que estabelece pena de detenção de um a seis meses, e multa. 
377  Cf. art. 339 do Código Penal. 
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O art. 326-A do Código Eleitoral é particularmente importante na presente análise porque 

toma por base, para tipificação da denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, uma 

dinâmica bastante próxima aos programas públicos de reportantes contra a corrupção. 

Ainda, o preceito terá aplicação concreta nesses programas nas hipóteses em que o relato 

falso tenha finalidade eleitoral, como o gravame reputacional de certo candidato ou o 

aumento de financiamento de campanha para determinado partido político. O relato por 

meio anônimo ou de nome suposto determina aumento da pena de sexta parte. 

 

Consequência igualmente expressiva do relato falso é a perda da proteção de que o 

reportante gozava, notadamente a proteção de sua identidade378. A Lei de Disque-

Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018) expressamente prevê a perda da proteção 

integral contra retaliações e da isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao 

relato: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia) 

Art. 4º-A, parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade 

de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para 

apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra 

retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação 

ao relato, exceto se o informante tiver apresentado, de modo 

consciente, informações ou provas falsas. 

 

 

O relato falso se caracteriza pela apresentação ou indicação de informações ou provas 

falsas. A veracidade do relato pode ser questionada em qualquer momento do processo 

administrativo de análise prévia ou da apuração, sendo o ônus da prova do Poder Público. 

Seria contrário ao sistema de incentivos a relatos exigir que o reportante comprove a 

legitimidade das informações e provas apresentadas ou indicadas – na verdade, exigência 

como essa poderia até mesmo colocá-lo em risco. Com a ausência de norma expressa 

sobre a inversão do ônus da prova, remanesce a regra geral de que o ônus é da autoridade 

pública, que tem o dever de investigar e coibir ilícitos e abusos. 

 

Além de comprovar serem falsas as informações prestadas e as provas apresentadas ou 

indicadas, a autoridade pública deve também provar que o reportante as apresentou de 

modo consciente. Esta prova subjetiva é marcadamente difícil e nem sempre possível, o 

que poderia levar ao temido “denuncismo irresponsável” debatido MS 24.405 do STF. 

                                                 
378  Cf. art. 3º, §3º, da IN CGU n.º 01/2014: “[s]empre que solicitado, a ouvidoria deve garantir acesso 

restrito à identidade do requerente e às demais informações pessoais constantes das manifestações 

recebidas. (...) §3º. A restrição de acesso estabelecida no caput deste dispositivo não se aplica caso se 

configure denunciação caluniosa (art. 339 do Decreto-lei n. 2.848/40 – Código Penal) ou flagrante má-fé 

por parte do manifestante”. Idêntico preceito se verifica também na Portaria CADE n.º 292/2019 (art. 3º, 

§1º). 
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Contudo, a necessidade de intenção para a caracterização de relato falso é reconhecida 

internacionalmente e se alinha com as melhores práticas para proteção de whistleblowers. 

Isso porque o reportante não dispõe do quadro fático completo no momento do relato, o 

que apenas no curso da investigação será decifrado. Por má leitura dos elementos da 

narrativa de que dispõe, ele pode apresentar informações falsas que julgava serem 

verdadeiros indicativos de irregularidade. Outra possibilidade é o reportante entregar 

provas que lhe foram encaminhadas por terceiro, que as obteve invadindo correio 

eletrônico do superior hierárquico. O reportante que desconhecia a falsidade não perde 

direito à proteção integral contra retaliações, tampouco a isenção de responsabilização 

civil ou penal em relação ao relato. 
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3. Canais de denúncia 

 

Os canais de denúncia, para os quais os reportantes dirigem seus relatos, são fundamentais 

para a efetividade de programas públicos contra a corrupção. Além da experiência 

internacional reforçar a importância de esses canais serem tecnicamente qualificados, 

autônomos e com dinâmica de atuação claramente formalizada em processos não 

onerosos e ociosos379, o survey realizado nesta pesquisa indicou que canais frágeis podem 

diminuir consideravelmente as chances de relato (63%). 

 

 

 

Tabela 09 – Impacto de canais frágeis, com inefetividade da apuração, para o relato 

 

Grau de impacto sobre o relato Percentual 

Impede 23% 

Diminui consideravelmente 63% 

Diminui pouco 13% 

Não diminui 1% 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: o gráfico foi construído a partir de 324 respostas. 

 

 

Um programa público de reportantes contra a corrupção pode prever pelo menos duas 

vias de relato: internamente, por meio de mecanismos disponibilizados pela 

Administração Pública, ou externamente, em que os fatos sejam apresentados a 

instituições que não integrem o Poder Público, como controladores externos. 

 

 

 

3.1. Relatos internos 

 

O canal de relato mais evidente é a própria Administração Pública pois, além de ser 

diretamente afetada pelos efeitos do ilícito, também tem competência para apurar os fatos 

e reprimir os sujeitos envolvidos, no exercício dos poderes fiscalizatório e sancionador. 

Diante da complexidade da organização administrativa, ponto central para o desenho de 

programas de públicos de reportantes internos consiste na definição do órgão que pode 

ser acionado para o relato. Em uma pergunta: para quem se faz o relato? Não se trata de 

simples questão de racionalização das rotinas administrativas, mas de aspecto central que 

participa na definição do momento a partir do qual o reportante passa a ter direito à 

proteção. Caso o reportante não faça uso do canal de denúncias e relate o caso diretamente 

para o superior hierárquico, terá ele direito às proteções definidas no correspondente 

programa? 

 

                                                 
379  Cf. TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, Internal Whistleblowing Mechanisms, 2017, p. 13 e ss. 
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Abre-se um verdadeiro cardápio de opções para o relato: superior hierárquico, 

procuradoria junto ao órgão ou ente administrativo, ouvidoria, auditoria, órgão máximo 

da repartição pública etc. Cabe aos programas públicos de reportantes definir qual o canal 

mais apropriado para receber os relatos, ainda que a apuração se dê em outras instâncias 

administrativas. Potencialmente, é possível aperfeiçoar os canais já existentes de 

recebimento de denúncias para que também recebam os relatos, considerando que os 

programas de reportantes não abrangem todas as situações fáticas que possam ser 

denunciadas. Preferencialmente este desenho deve vir acompanhado de extenso programa 

de treinamento e de sensibilização sobre a importância do relato, reforçando a 

credibilidade do órgão que receberá o relato. 

 

A definição do canal de relato interno não significa, por si só, que o programa de 

reportantes possa condicionar a proteção ao seu acionamento. Caso a proteção seja 

definida por lei formal, sem maiores detalhamentos sobre a sua efetivação (como o relato 

para um determinado órgão), ela deve se estender aos reportantes de modo geral, 

independentemente do canal utilizado para o relato. 

 

Tampouco pode um programa público de reportantes restringir o alcance do relato, 

criando interdições à sua apresentação para o superior hierárquico ou a procuradoria, por 

exemplo. A legislação prevê o relato a determinados órgãos e autoridades públicas. O 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União Federal, por exemplo, estabelece o dever 

de o servidor informar irregularidades à “autoridade superior” ou “outra autoridade 

competente para apuração”, caso haja suspeita de envolvimento da primeira no ato 

relatado (art. 116, inc. VI, Lei n.º 8.112/90). Por sua vez, a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n.º 8.429/92) garante o direito de representação à “autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada investigação” (art. 14, caput, da Lei 

n.º 8.429/92)380. O direito de representação por abuso de autoridade pode ser dirigido ao 

superior hierárquico (o que pressupõe a competência de aplicação de sanções ao 

representado)381. 

 

Outro aspecto relevante é o de quem tem o direito de acionar os canais disponibilizados 

pela Administração Pública, para reportar. Apenas os agentes públicos podem relatar 

internamente? Contratados, beneficiários sociais ou cidadãos em geral poderiam acionar 

esses canais? A Lei das Empresas Estatais é clara ao indicar que os canais de denúncia 

podem ser utilizados por qualquer pessoa, que terá direito à proteção (art. 9º, §1º, inc. III 

da Lei n.º 13.303/2016). Este, porém, não é o típico meio de previsão normativa dos 

canais de denúncia, podendo ensejar dúvidas sobre quem os pode acionar. 

 

                                                 
380  Cf. art. 14, caput, da Lei n.º 8.429/92: “[q]ualquer pessoa poderá representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar prática de ato de 

improbidade”. 
381  Cf. art. 2º, a, da Lei do Abuso de Autoridade (Lei n.º 4.898/65). 
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A prática administrativa tem admitido a ampla participação dos particulares, ainda que 

sem relação especial com o Poder Público, em seus canais de denúncia, sendo as 

ouvidorias o exemplo mais basilar. No campo legislativo, a Lei de Improbidade 

Administrativa assegura a “qualquer pessoa” o direito de representar prática de ato de 

improbidade (art. 14, caput, da Lei n.º 8.429/92). 

 

Faz parte do constitucionalismo brasileiro o reconhecimento do direito de particulares 

levarem ilícitos ao conhecimento das autoridades públicas por meio do exercício do 

direito de petição382. O direito de petição pode ser perfeitamente manuseado para relatos 

cujo objeto seja contemplado em programas públicos de reportantes, quando será devida 

a proteção383. Qualquer pessoa, física ou jurídica, está na posição de potencial reportante 

contra atos de corrupção pública. 

 

O papel das ouvidorias e corregedorias foi reforçado com a edição da Lei Anticrime (Lei 

n.º 13.964/2019), que determina a obrigação geral de todos os órgãos e entes 

administrativos, de qualquer esfera federativa, disporem de unidade de ouvidoria ou de 

corregedoria para recebimento de relatos contra corrupção pública: 

 

Lei n.º 13.964/2019 (Lei Anticrime) 

Art. 4º-A.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e 

suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição, para 

assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre 

crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou 

quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. 

 

 

Também a Lei Geral das Agências Reguladoras (Lei n.º 13.848/2019) prevê que cada 

Agência Reguladora deve dispor de um ouvidor para atuação sem subordinação 

hierárquica (art. 22, caput). Dentre as competências assinaladas na Lei está a de 

“acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e reclamações dos 

interessados contra a atuação da Agência” (art. 22, §1º, inc. II). 

 

O reforço legal ao controle interno não impede o recebimento de relatos por autoridades 

públicas externas, como o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, por exemplo. O 

regime de proteção definido na Lei Anticrime poderá ser estendido a relatos perante esses 

outros órgãos, quando envolverem crime contra a Administração Pública, ilícitos 

                                                 
382  A Constituição de 1824 assim definia em seu art. 179, XXX: “todo cidadão poderá apresentar, 

por escripto ao Poder Legislativo e ao Executivo reclamações, queixas, ou petições, e até expôr qualquer 

infracção da Constituição, requerendo perante a competente Auctoridade a effectiva responsabilidade dos 

infractores”. 
383  Cf. art. 5º, inc. XXXIV, a, Constituição Federal: são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra a 

ilegalidade ou abuso de poder”. Destacamos. 
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administrativos ou ações ou omissões lesivas ao interesse público. Isso porque o sistema 

de proteção acompanha o relato, buscando incentivar mais relatos sérios e efetivos para 

o enfrentamento da corrupção pública. 

 

Para todos os efeitos, a determinação do art. 4º-A, de que órgãos e entes administrativos 

estruturem suas unidades de ouvidoria ou corregedoria, deve ser lida como medida de 

incentivo ao relato, pelo aperfeiçoamento institucional para diálogo com o reportante. 

Qualificação técnica do canal de denúncia, adequado desenho procedimental e confiança 

em seu funcionamento podem ser decisivos para futuros relatos384. Em estudo do 

panorama brasileiro, ANNA CAROLINA MIGUEIS PEREIRA sustenta que as ouvidorias e as 

corregedorias devem gozar de autonomia institucional, seu quadro de pessoal deve ser 

formado por servidores públicos dotados de estabilidade e proteção especial contra 

remoções arbitrárias, bem como se voltar a realizar ações educativas385. Esta estruturação 

se mostra ainda mais relevante diante do resultado do experimento, em que 57% dos 

respondentes preferem relatar à unidade de auditoria ou de corregedoria: 

 

 
Gráfico 10 – Preferência de canais internos para relato 

 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: O gráfico foi elaborado a partir de 329 respostas. 

 

 

                                                 
384  ORLY LOBEL constata, em pesquisa empírica, que percepção de legitimidade e de regularidade 

processual do canal de denúncia são decisivas para que o reportante relate. Esses atributos institucionais do 

canal de denúncia se mostram mais relevantes que a manutenção do emprego ou função. Designing 

Effective Reporting Systems, p. 42. 
385  Entre a Perseguição e o Denuncismo: como a regulamentação do whistleblower pode reduzir 

a corrupção entre agentes públicos no Brasil, 2019, p. 31. 
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Considerando que exposição do caso aos colegas, relato ao superior hierárquico e 

acionamento de unidades de ouvidoria ou corregedoria são todos exemplos de relatos 

internos, nada menos que 82% dos respondentes preferem relatar internamente a levar o 

caso às autoridades públicas externas. 

 

Gráfico 11 – Relatos Externos vs. Relatos Internos 

 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: O gráfico foi elaborado a partir de 329 respostas. 

 

 

Outro ponto importante a considerar é a conferência de status de canal de denúncia ao 

superior hierárquico quando este receber relatos de seus subordinados386. Como 34% 

preferiram essa alternativa mais pessoal e intimista aos demais canais (institucionais), 

vale considerar a extensão das medidas de proteção ao reportante que leve ao seu superior 

informações sobre crimes contra a Administração Pública, ilícitos administrativos ou 

ações ou omissões de interesse público. 

 

Muito embora o art. 4º-A, caput, da Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 

13.608/2018) determine que órgãos e entes administrativos devam manter unidades de 

ouvidoria e de corregedoria, nada impede que eles estruturem órgãos específicos para 

gerenciamento de programas de reportantes. É o que se verifica internacionalmente em 

alguns programas de reportantes, particularmente os que conferem prêmios, que ficam 

                                                 
386  O conceito de controle interno do Decreto-Lei n.º 200/67 abrange o superior hierárquico, além dos 

“órgãos próprios de cada sistema”. Cf. art. 13: “[o] contrôle das atividades da Administração Federal 

deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente: a) o contrôle, 

pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a 

atividade específica do órgão controlado”. 
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sob a regência de uma instituição com competência para recebimento de relatos, apuração 

e gerenciamento do programa387. Neste caso, apresenta-se mais um canal para o 

reportante optar pelo que se sentir mais confortável, sendo sempre recomendável a edição 

de normativa que disponha sobre o arranjo de competências e o diálogo institucional. Na 

decisão de instituir mais um órgão para recebimento de relatos, é importante avaliar 

numericamente os custos associados, os benefícios projetados e o impacto sobre as 

competências dos órgãos já estabelecidos: em muitos casos, a melhor solução é trabalhar 

para incrementar o funcionamento dos órgãos já existentes ao invés de criar um novo. 

 

 

 

3.2. Relatos externos 

 

Os relatos externos são aqueles apresentados a instituições que não integrem a estrutura 

da Administração Pública, sendo geralmente noticiados os órgãos de controle externo. 

 

São diversas as previsões de deveres de denúncia ou de representação ao Ministério 

Público. A Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo, estabelece o dever de 

autoridades públicas representarem o Ministério Público por atos de improbidade por 

lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito388. No caso de abuso de autoridade, 

quando se configurar crime, o direito de representação dever ser exercido junto ao 

Ministério Público389. Ainda, o Código de Processo Penal expressamente reconhece o 

direito de qualquer pessoa provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que 

caiba a ação penal pública (art. 27). 

 

Um dos canais de relato mais relevantes na experiência internacional é o Poder 

Legislativo. No caso brasileiro, são vários os diplomas legais que viabilizam o contato 

direto do cidadão com os congressistas, para apuração de ilícitos. A Lei do Impeachment, 

por exemplo, autoriza qualquer cidadão a denunciar, perante o Congresso Nacional, o 

Presidente da República ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade390. A 

mesma Lei permite que todos os cidadãos denunciem o Governador perante a Assembleia 

Legislativa, por crime de responsabilidade391. 

 

O direito de denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU é 

constitucionalmente reconhecido a qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato (art. 74, §2º, CF/88). Assim como verificado nos preceitos de denúncia junto ao 

                                                 
387  Além do Office of the Whistleblower na SEC, podem ser mencionados o Whistleblower Office, 

responsável pelo programa de reportantes fiscal (IRS), e o Office of Special Counsel (OSC), encarregado 

do programa de reportantes dos servidores públicos federais dos Estados Unidos. 
388  Cf. art. 7º da Lei 8.429/92. 
389  Cf. art. 2º, b, e art. 12 da Lei do Abuso de Autoridade (Lei n.º 4.898/65). 
390  Cf. art. 14 da Lei n.º 1.079/50. 
391  Cf. art. 75 da Lei n.º 1.079/50. 
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CNJ e ao CNMP, o objeto da denúncia deve necessariamente corresponder ao plexo de 

atribuições do TCU. 

 

Uma tendência global do whistleblowing consiste em reconhecer o direito a todas as 

medidas de proteção que seriam devidas ao reportante nos canais institucionais, mesmo 

que ele decida relatar diretamente à mídia. EDWARD SNOWDEN, ex-administrador de 

sistemas da CIA, protagonizou um dos casos mais notórios de relato junto à mídia, ao 

revelar detalhes sobre o sistema de vigilância global da National Security Agency ao THE 

GUARDIAN e THE WASHINGTON POST. A questão sobre o relato à mídia é altamente 

controversa, especialmente em casos envolvendo segurança nacional. EDWARD 

SNOWDEN, por exemplo, não foi reconhecido como whistleblower e vive em asilo 

político. 

 

Buscamos avaliar qual, na visão dos respondentes do experimento, seriam os canais de 

denúncia que levariam ao aumento das chances de relato, mais especificamente do 

cojoint. A questão contou com as seguintes variáveis: auditor do Tribunal de Contas; 

corregedor ou agente de controle; defensor público; juiz; mídia; policial, delegado ou 

investigador de polícia; promotor de justiça; servidor comissionado de órgão público 

especializado em casos de corrupção; e servidor concursado de órgão público 

especializado em casos de corrupção. Os resultados são apresentados na tabela abaixo: 

 

 

 

Tabela 10 – Canais de denúncia no conjoint 

 
Level Estimate SE Pvalue 

Auditor do Tribunal de Contas 0.487 0.028 0.653 

Corregedor ou agente de controle 0.562 0.026 0.018 

Defensor Público 0.496 0.027 0.871 

Juiz 0.501 0.027 0.957 

Mídia 0.395 0.026 0 

Policial/Delegado/Investigador de Polícia 0.466 0.026 0.19 

Promotor de Justiça 0.542 0.027 0.122 

Servidor comissionado de órgão público especializado em casos de 

corrupção 
0.454 0.028 0.095 

Servidor concursado de órgão público especializado em casos de 

corrupção 
0.601 0.028 0 

 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Quando o canal de denúncia é servidor concursado de órgão público especializado em 

casos de corrupção aumentam em 10.1% as chances de relatar, na comparação com os 

demais canais. Também aumentam, neste caso em 6.2%, as chances de relatar se o canal 

for corregedoria ou agente de controle (ouvidor). Porém, os respondentes do 

experimento têm pouca propensão a relatar à mídia (as chances de reportar diminuem em 



178 

 

10.5%). Todos os demais resultados são estatisticamente insignificantes. O gráfico abaixo 

consolida esses resultados. 
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Gráfico 12 – Canais de relato preferidos pelos respondentes 

 

 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 
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Interessante observar que a aposta nas Ouvidorias e nas Corregedorias para recebimento 

de relatos contra corrupção mostra-se adequada à opção dos respondentes do 

experimento. Porém, o que mais aumenta as chances de relato, segundo os resultados do 

experimento, é o canal de denúncia para seu recebimento ser servidor concursado de 

órgão público especializado em casos de corrupção. 

 

Os dados indicam ser oportuno o debate sobre a criação de órgãos especializados no 

recebimento e apuração de relatos de corrupção. Considerando o panorama internacional, 

há pelo menos duas possibilidades. Pode-se cogitar da criação de um órgão geral de 

enfrentamento da corrupção, que sirva toda a Administração Pública, a exemplo do que 

se verifica na experiência italiana com a Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. 

Mas também se pode cogitar de cada programa de reportante ter seu órgão específico para 

recebimento e apuração dos relatos de informações, como o Office of the Whistleblower 

na SEC. 

 

Importante considerar na análise os três elementos marcantes na descrição da preferência 

dos respondentes do experimento: 

 

(i) Órgão público – tecnicamente, órgãos não têm personalidade jurídica e se 

relacionam por vínculos de hierarquia392, o que potencialmente fragiliza a sua 

capacidade institucional para processar relatos com autonomia e 

independência. No experimento, não há qualquer especificação sobre a 

natureza jurídica desta unidade, de modo que podem ser consideradas as várias 

formas de organização administrativa (órgão, autarquia – inclusive sob regime 

especial, como as Agências Reguladoras –, fundação e empresa estatal). 

 

(ii) Especialização em casos de corrupção – não se trata de órgão generalista, mas 

sim vocacionado ao enfrentamento da corrupção, cuja experiência se 

concentrará nesses casos. Subjacente a essa descrição está a ideia de 

capacidade institucional. 

 

(iii) Servidor concursado – a sensibilidade dos respondentes com relação ao 

concurso público foi forte, podendo-se indicar uma relação entre concurso 

público e vocação ética, o que não é necessariamente verdade na prática. Não 

se pode desconsiderar que 92% dos respondentes são agentes públicos. Pelo 

menos para o recebimento de relatos e o diálogo com o reportante, vale refletir 

sobre a solução de alocar servidores públicos concursados, detentores de 

cargos efetivos, que podem perfeitamente estar em exercício de função 

comissionada no órgão. Para as demais atribuições, pode-se cogitar de várias 

alternativas de regime, observada a natureza da função, como comissionados, 

                                                 
392  Cf. art. 1º, §2º, inc. I, da Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/99). 
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terceirizados, empregados públicos ou mesmo delegação das atribuições para 

instituição privada. É importante lembrar do exemplo da MOVE-RIO, com 

exitosa experiência com recebimento e triagem de denúncias para apuração 

dos órgãos públicos competentes. 

 

 

  



182 

 

4. Sistema de proteção de reportantes contra a corrupção pública 

 

4.1. Proteção contra retaliação 

 

Por que alguém que tenha conhecimento de prática de corrupção pública não relata? O 

que faz o agente público honesto conviver anos a fio com colegas envolvidos em esquema 

de corrupção maduro? Em uma simples resposta: os incentivos para não relatar são 

maiores que os incentivos para relatar. Ao analisar o cenário em que a decisão será 

tomada, o potencial reportante faz a leitura de que os benefícios do relato não superam os 

riscos a ele relacionados. 

 

Certamente os incentivos negativos ao relato variam substancialmente a depender do 

contexto cultural, do setor e da própria sensibilidade do sujeito. Porém, alguns deles são 

recorrentes no debate internacional sobre whistleblowing: estigma do reportante perante 

seus pares, família e amigos; perda de novas oportunidades profissionais (“suicídio 

profissional”), pois sempre será considerado um reportante em potencial; custos 

relacionados ao relato, como a possível contratação de advogado e despesas processuais; 

incerteza jurídica quanto à apreciação do caso pelas autoridades competentes, correndo-

se o risco de ser acusado de denunciação caluniosa; e qualquer forma de retaliação. 

 

É inviável a tutela jurídica contra todos esses potenciais efeitos negativos do relato, salvo 

a retaliação. Sistematicamente, as normas internacionais sobre whistleblowing reforçaram 

a antijuridicidade da retaliação e previram mecanismos de proteção contra suas 

expressões. Proteger contra a retaliação tem sido compreendido como o principal 

incentivo para relatos sérios e fundamentados, que levem ao efetivo enfrentamento da 

corrupção. Por vezes, como analisado, as normas ainda preveem incentivos para além da 

proteção, como o prêmio pecuniário. A proposta que se consolidou no plano internacional 

é de reduzir a zero o peso do risco de retaliação, por meio da construção de programas 

com mecanismos de proteção robustos e eficazes. Todo o resto será subjetivamente 

valorado pelo potencial reportante segundo sua consciência. 

 

Os exemplos de atos de retaliação do reportante são diversos. Um deles foi apresentado 

logo no início dessa pesquisa, no caso Máfia do ICMS: instauração de processos contra o 

reportante. De modo geral, as instituições retaliam como técnica de demonstração de 

força: o poder da instituição é maior que o poder do indivíduo, o que desestimula novos 

episódios de denúncia393. A tabela abaixo sistematiza algumas das principais formas de 

retaliação contra reportantes: 

 

                                                 
393  Cf. TOM DEVINE e TAREK F. MAASSARANI, The Corporate Whistleblower’s Survival Guide, 

2011, p. 19. 
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Tabela 11 – Principais tipos de retaliação contra reportantes e exemplos práticos 

 

RETALIAÇÃO EXEMPLOS PRÁTICOS 

 

 

RETALIAÇÃO 

PROCESSUAL 

 

 Instauração de processos administrativos contra o reportante (por 

vazamento de informação sigilosa no relato, por exemplo) 

 Processos administrativos infindáveis, arrastando-se por longo 

período de tempo 

 Instauração de processos administrativos por eventos estranhos ao 

relato, mas que ordinariamente não ensejam a abertura de processos 

 

 

 

RETALIAÇÃO 

BUROCRÁTICA 

 

 Viagens despropositadas 

 Ocupação de parcela significativa do tempo útil laboral com 

demandas burocráticas 

 Atribuição de excesso de trabalho ou de grau elevado de dificuldade 

e risco para justificar futura demissão ou para atestar insuficiência de 

desempenho 

 Retirada ou diminuição considerável, sem motivação, de privilégios, 

de equipe e da acessibilidade ao sistema interno 

 

 

REPRIMENDAS PÚBLICAS 

 

 Exposição pública do reportante ao invés de focar no problema, 

atacando suas motivações para o relato ou sua credibilidade, 

integridade e competência profissional, por exemplo 

 Ameaças de demissão 

 Assédio moral 

 

 

 

RETALIAÇÃO QUANTO AO 

CARGO OU FUNÇÃO 

 

 Isolamento do reportante do convívio com seus pares 

 Nova atribuição de função para fins de penalização (como o 

atendimento ao público, caso isso seja visto negativamente no âmbito 

da repartição pública) 

 Reestruturação administrativa que leve o reportante a postos 

marginais 

 Ampliação do quadro de pessoal ou novas contratações, “diluindo” o 

reportante na repartição pública ou empresa 

 Extinção de cargo ou função pública desempenhada pelo reportante 

 

 

 

RETALIAÇÃO QUANTO À 

CARREIRA 

 

 Indeferimento de pedidos de transferência para postos mais 

interessantes, de licenças para estudos ou participação em congressos 

e eventos etc. 

 Não permitir a participação do reportante em treinamentos e cursos 

oferecidos na repartição ou empresa 

 Consignar referências negativas no histórico funcional 

 Avaliações negativas 

 Obstaculizar a progressão na carreira 

 Trabalhar contra a nomeação para cargos em comissão e funções 

especiais 

 

  
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Para lidar com o problema da retaliação, programas de reportantes e boas práticas 

internacionais têm investido no reforço à proteção por cinco principais estratégias: (1) 

tipificação da retaliação como infração administrativa ou penal, sujeitando aquele que 

retalia a sanções administrativas e penais; (2) imediata cessação dos efeitos da retaliação, 

quando possível, determinando-se, por exemplo, o arquivamento do processo instaurado, 
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a reintegração no cargo, o direito a participar de treinamento ou curso etc.; (3) 

descaracterização do relato como tipo penal ou administrativo, afastando-o de figuras 

jurídicas como traição, difamação, espionagem ou vazamento de dados ou de informações 

sigilosas394; (4) expressa proibição dos principais exemplos de atos de retaliação, como 

a supressão de oportunidades de promoção, a má avaliação, a recusa de fornecer boas 

referências profissionais, a retirada de benefícios diretos e indiretos etc.; e (5) previsão 

de indenização integral (“make whole remedy”) pelos prejuízos sofridos e danos morais 

(sofrimento, humilhação e perda reputacional). 

 

Embora não seja expresso, evidencia-se uma tentativa de ordenar as estratégias para lidar 

com a retaliação nos programas e melhores práticas internacionais sobre reportantes. Em 

primeiro lugar se tenta retornar ao status quo prévio à retaliação, com a imediata cessação 

de seus efeitos e indenização. Alguns exemplos bem pragmáticos podem ser indicados: 

restauração do período de férias, dos benefícios de aposentadoria e da senioridade, 

remoção dos registros negativos na ficha funcional, bem como compensação das horas-

extras que o reportante deixou de cumprir395. Caso não seja possível recompor o cenário 

anterior à retaliação, parte-se para uma estratégia compensatória. A mais eficaz é o 

pagamento de valor equivalente aos ganhos futuros que o reportante demitido teria se se 

mantivesse na função (“front pay”). 

 

Por fim, a proteção pessoal também pode ser fator decisivo para levar alguém a decidir 

relatar práticas de corrupção396. No Brasil, a Lei de Proteção às Testemunhas e Vítimas 

(Lei n.º 9.807/99) assegura, conforme a gravidade do caso, as seguintes proteções: 

segurança residencial; escolta e segurança nos deslocamentos; transferência de residência 

ou acomodação provisória em local compatível com a proteção; preservação da 

identidade, imagem e dados pessoais; ajuda financeira mensal; suspensão temporária das 

atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, de 

servidor público ou militar; apoio e assistência social, médica e psicológica; sigilo em 

relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida; e apoio do órgão executor 

do programa para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o 

comparecimento pessoal (art. 9º). 

 

A Lei de Imprensa (Lei n.º 5.250/67) é uma das pioneiras na proteção contra a retaliação. 

Em seu art. 71, impede que jornalistas ou radialistas sejam compelidos ou coagidos a 

                                                 
394  O art. 11, inc. III, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92) indica constituir ato de 

improbidade administrativa “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e 

que deva permanecer em segredo”. 
395  Cf. STEPHEN KOHN, The Whistleblower’s Handbook, 2011, p. 183. 
396  O STF reconheceu a responsabilidade extracontratual do Estado pela morte de menor informante. 

Após a prisão, ele relatou a participação de terceiro no furto que respondia, mas este foi colocado na mesma 

cela do informante e o matou. Cf. RE 102.160/1988. 
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indicar o seu informante ou a fonte das informações397. Ainda, segundo o mesmo preceito, 

protege o seu silêncio contra qualquer sanção, direta ou indireta. 

 

Com o julgamento da ADPF 130, em 2009, o Supremo tornou sem efeito a Lei de 

Imprensa por entender que a Constituição não a recepcionou398. Ainda assim, o STF 

reconheceu o sigilo da fonte com base na Constituição Federal (art. 220, inc. XIV)399. Há 

relevantes precedentes que protegem jornalistas contra retaliação400. Dentre eles, destaca-

se o AgRg Rcl 21.504, julgado pela Segunda Turma do STF em 2015, que reconheceu 

que o sigilo da fonte tem assento constitucional (art. 5º, inc. XIV, c/c art. 200, CF/88) e 

abrange também o direito de o jornalista silenciar ou resistir a investidas de acesso à fonte 

da informação, sem com isso sofrer qualquer ordem de punição401. No caso concreto, a 

reportagem havia levado à instauração de processo administrativo disciplinar e ao 

posterior sancionamento de policial militar acusado de integrar milícia e de prestar 

serviço de segurança privada a uma síndica, para intimidar os moradores. O relato foi 

                                                 
397  É o texto do art. 71 da Lei de Imprensa: “[n]enhum jornalista ou radialista, ou, em geral, as 

pessoas referidas no art. 25, poderão ser compelidos ou coagidos a indicar o nome de seu informante ou 

a fonte de suas informações, não podendo seu silêncio, a respeito, sofrer qualquer sanção, direta ou 

indireta, nem qualquer espécie de penalidade”. 
398  Para uma análise detalhada do julgamento da ADPF 130, cf. PAOLA ROSSI PANTALEÃO, Como o 

STF Enxerga a Liberdade de Imprensa: rationes decidendi da ADPF 130 e sua utilização como 

precedente judicial, 2011, passim. 
399  O trecho do voto do MIN. CELSO DE MELLO sintetiza adequadamente a ratio decidendi do STF 

com relação ao sigilo da fonte jornalística: “[a] liberdade de imprensa, na medida em que não sofre 

interferências governamentais ou restrições de caráter censório, constitui expressão positiva do elevado 

coeficiente democrático que deve qualificar as formações sociais genuinamente livres. E a prerrogativa do 

sigilo da fonte, nesse contexto, constitui instrumento de preservação da própria liberdade de informação. 

Isso claramente significa que a prerrogativa concernente ao sigilo da fonte, longe de qualificar-se como 

mero privilégio de ordem pessoal ou estamental, configura, na realidade, meio essencial de concretização 

do direito constitucional de informar, revelando-se oponível, em consequência, a quaisquer órgãos ou 

autoridades do Poder Público, não importando a esfera em que se situe a atuação institucional dos agentes 

estatais interessados. (...) Resulta claro, pois, que o juízo negativo de recepção da Lei de Imprensa não 

afetará a prerrogativa jurídica que assegura, ao jornalista, o direito de não revelar a fonte de suas 

informações, pois – insista-se- esse direito, agora, compõe o quadro da própria declaração constitucional 

de direitos e garantias individuais, não podendo sofrer qualquer tipo de restrição, nem legitimar, quando 

exercido, a imposição, ao jornalista, de medidas de caráter punitivo. O direito de preservar o sigilo da 

fonte representa prerrogativa de extração eminentemente constitucional, cujo fundamento reside em 

estatuto – a própria Constituição da República (art. 5º, inciso XIV) – impregnado do mais elevado 

coeficiente de positividade de positividade jurídica, a significar, por isso mesmo, que nenhuma sanção, 

direta ou indireta, poderá ser imposta ao profissional de imprensa, sob pena de tal medida punitiva ou 

restritiva de direitos incidir no vício de inconstitucionalidade”. 
400  Cf. ADI 869, julgada por unanimidade pelo STF em 1999, em que se declarou a 

inconstitucionalidade da sanção de suspensão da programação de emissora e a publicação de periódico em 

que se divulgue, sem autorização devida, informações pessoais ou procedimentais em que se apure ato 

infracional de criança ou adolescente. No caso concreto, entendeu-se que a previsão restringiria o alcance 

da liberdade de manifestação de pensamento definida no art. 220 da Constituição, de modo que apenas a 

própria Constituição poderia trazer tal restrição. 
401  “A Constituição da República, após assegurar a todos o acesso à informação, reconheceu aos 

profissionais dos meios de comunicação social importantíssima prerrogativa jurídica consistente no direito 

de ver resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional (CF, art. 5º, XIV, segunda 

parte). Com efeito, nenhum jornalista poderá ser constrangido a revelar o nome de seu informante ou 

indicar a fonte de suas informações, sendo certo, também, que não poderá sofrer qualquer sanção, direta 

ou indireta, quando se recusar a quebrar esse sigilo de ordem profissional e de estatura constitucional”. 

Voto do Min. CELSO DE MELLO no AgRg Rcl 21.504/2015. 
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embasado por diversos elementos de prova (testemunhal e documental) e denúncia dos 

moradores quanto a crimes de ameaça, injúria e abuso de poder. Trata-se, portanto, 

tipicamente de um caso de whistleblowing402. 

 

 

 

4.2. Proteção dos reportantes na Lei do Disque-Denúncia e Reportantes 

 

No Brasil, os programas de reportantes existentes trabalham apenas com três chaves de 

proteção expressa: (1) anonimato403; (2) proteção contra a responsabilização 

administrativa, cível e penal do reportante; e (3) proteção contra a transferência ou 

demissão404. Porém, com exceção do anonimato, essas previsões pontualíssimas são 

relacionadas aos incipientes programas de reportantes em desenvolvimento no Brasil. Em 

alguns casos, as proteções não são sequer expressas, como no caso da Lei das Empresas 

Estatais. 

 

Dentre as principais alterações da Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019) à Lei de Disque-

Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018) está a listagem de medidas de proteção do 

reportante. No art. 4º-A, parágrafo único, assegura-se a “proteção integral contra 

retaliação” e a isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia e Reportantes) 

Art. 4º-A, parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade 

de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para 

apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra 

retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação 

ao relato, exceto se o informante tiver apresentado, de modo 

consciente, informações ou provas falsas. 

Destacamos. 

 

                                                 
402  Outro importante ponto sedimentado no julgado corresponde à inviabilidade de exercício de poder 

de cautela judicial para impedir a veiculação de informação, o que se caracterizaria como efetiva censura 

prévia. Nesse sentido, a ADPF 130 teria plena aplicabilidade na medida em que obsta qualquer forma de 

censura prévia. 
403  Como aponta a OCDE, embora seja uma medida de proteção, um programa de reportantes que se 

estruture em torno do anonimato indica falta de confiança na capacidade de proteção efetiva do reportante 

e na integridade do canal de denúncia. Cf. OCDE, Committing to Effective Whistleblower Protection in 

the Public and Private Sectors, p. 5. Nessa linha, pode-se cogitar a importância do anonimato como 

medida de proteção em países culturalmente avessos à denúncia. Idem, ibidem. Dentre os países da OCDE, 

há verdadeiramente uma divisão sobre o assunto: parte dispõe de programa público de reportantes contra a 

corrupção com anonimato (Alemanha, México, Portugal, Reino Unido, EUA, por exemplo), enquanto 

outros afastam a possibilidade de relato anônimo (Canadá, Chile, França, Israel e Itália, por exemplo). Idem, 

p. 6. 
404  É o que se verifica, por exemplo, no âmbito da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT com 

relação ao líder sindical, dada a vedação expressa de transferência para lugar que dificulte ou torne 

impossível o desempenho de suas atribuições sindicais (art. 543, caput, CLT), bem como de demissão 

durante o mandato até após um ano de seu término (art. 543, §3º, CLT). 
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Apesar da boa intenção legislativa, infelizmente é impossível assegurar proteção 

completa ao reportante por diversas razões, especialmente os custos associados às 

medidas de proteção. 

 

Com relação à isenção de responsabilização civil ou penal pelo relato, a previsão vem em 

boa hora e tem o mérito de conferir conforto decisório maior ao reportante que seja agente 

público de qualquer órgão ou ente administrativo da União, Estados, DF e Municípios. O 

relato considerado razoável enseja a incidência da proteção contra a instauração de 

processos de responsabilização cível ou penal. Não faria sentido econômico instaurar 

processo de responsabilização pelo relato e, ao final, decidir pelo arquivamento com base 

no art. 4º-A, parágrafo único, da Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 

13.608/2018). Fazer o reportante responder a processo por fato isento de responsabilidade 

entra na conta do incentivo negativo ao relato. Dentre os processos mais sensíveis, está a 

improbidade administrativa. Compreende-se que o art. 4º-A, parágrafo único, em 

comento impede não apenas o ajuizamento da ação de improbidade administrativa como 

também a instauração de inquérito civil. 

 

No entanto, a previsão não é suficiente. Uma das principais retaliações sofridas pelo 

reportante corresponde à instauração de processos administrativos para fins de apuração 

de responsabilidade administrativa, como processos administrativos disciplinares, 

sindicâncias e investigações preliminares. É o que se verificou no caso da Máfia do ICMS. 

No panorama internacional, a isenção de responsabilidade é integral (“wave of liability”), 

envolvendo as três instâncias – civil, penal e administrativa. Considerando as 

peculiaridades do sistema de controle no Brasil, seria igualmente importante o 

posicionamento expresso sobre a isenção de responsabilidade junto ao Tribunal de 

Contas. 

 

Outro ponto a ser analisado é a falta de clareza quanto à isenção da responsabilidade pelo 

relato quando este implicar em revelação de informação sigilosa que o reportante tenha 

por função legal tutelar, como as fiscais ou relativas à segurança nacional. Como a Lei de 

Disque-Denúncia e Reportantes nada diz sobre esse ponto, a interpretação do direito à 

proteção deve ser lida de forma ampla e contemplar inclusive os casos em que o relato 

envolva informações sigilosas. Para todos os efeitos, o relato não pode ser feito de modo 

público e deve ser tratado como compartilhamento de informação sigilosa405 na medida 

em que apenas agentes públicos que tenham acesso à informação sigilosa poderão figurar 

                                                 
405  O Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal (Decreto n.º 

10.046/2019) veda expressamente o compartilhamento de dados protegidos pelo sigilo fiscal (art. 1º, §2º). 

Entende-se que a Lei de Denúncia Anônima e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018) derrogou parcialmente o 

preceito, de modo que o relato passa a ser uma exceção à regra da vedação do compartilhamento de 

informações protegidas pelo sigilo fiscal. 
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como reportantes, aplicando-se o disposto no Decreto de Compartilhamento de Dados na 

Administração Pública Federal (Decreto n.º 10.046/2019). 

 

A Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) também prevê outras medidas de 

proteção em seu art. 4º-C: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia e Reportantes) 

Art. 4º-C. Além das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807, de 

13 de julho de 1999, será assegurada ao informante proteção contra 

ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de 

relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de 

funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos 

remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de 

benefícios, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de 

referências profissionais positivas. 

 

 

As medidas de proteção previstas se coadunam com as mais recorrentes no panorama 

internacional. Todas as medidas de proteção previstas na Lei de Proteção às Testemunhas 

e Vítimas (Lei n.º 9.807/99) agora se estendem ao reportante na medida da gravidade da 

retaliação, potencial ou percebida. O quadro abaixo sistematiza as proteções definidas 

pela Lei do Disque-Denúncia: 

 

 

 

Tabela 12 – Medidas de proteção expressas ao reportante na Lei do Disque-Denúncia e Reportantes 

(Lei n.º 13;608/2018) 

 

PROTEÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXPRESSAS 

 

PROTEÇÃO 

GERAL 

 

 Proteção integral contra retaliações; 

 Proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do 

direito de relatar. 

 

 

 

PROTEÇÃO 

PESSOAL 

 

 

 

 Segurança residencial; 

 Escolta e segurança nos deslocamentos; 

 Transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível 

com a proteção; 

 Apoio e assistência social, médica e psicológica; 

 Apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações 

civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal. 

 

 

PROTEÇÃO DA 

IDENTIDADE 

DO REPORTANTE 

 

 

 Preservação da identidade, imagem e dados pessoais; 

 Sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida; 

 Garantia de que a revelação da identidade, em casos de relevante interesse 

público ou interesse concreto para apuração dos fatos, efetive-se apenas com 

sua concordância formal. 

 

 

PROTEÇÃO 

PROCESSUAL 

 

 Isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato; 

 Garantia contra a imposição de sanções. 
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PROTEÇÃO 

FUNCIONAL 

 

 Suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos 

respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar; 

 Garantia contra demissão arbitrária; 

 Garantia contra alteração injustificada de funções ou atribuições. 

 

 

PROTEÇÃO 

FINANCEIRA 

 

 Ajuda financeira mensal; 

 Proteção contra prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie; 

 Proteção contra a retirada de benefícios, diretos ou indiretos. 

 

 

PROTEÇÃO À 

CARREIRA 

 

 Proteção contra negativa de fornecimento de referências profissionais 

positivas. 

 

 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Como se pode depreender da listagem acima, é clara a influência do debate internacional 

na indicação das medidas de proteção expressas na Lei. O problema é que o debate 

internacional toma como referência o reportante empregado que reporte ilícitos de uma 

empresa privada, mas a Lei do Disque-Denúncia e Reportantes se volta a “crimes contra 

a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas 

ao interesse público” (art. 4º-A), ou seja, à corrupção pública. Potencialmente, os 

reportantes serão em grande medida agentes públicos, de modo que muitas das garantias 

previstas na Lei, como a demissão arbitrária, não fazem sentido, enquanto outras mais 

próximas à realidade do funcionalismo público poderiam ter sido melhor exploradas. 

 

A previsão das medidas de proteção da Lei n.º 13.608/2018 não é taxativa, já que é 

garantida a proteção integral ao reportante (art. 4º-A, parágrafo único) e o texto do art. 

4º-C, caput, enfatiza o caráter exemplificativo da listagem. Ainda assim, as medidas de 

proteção expressas em lei têm mais peso. Como estão claramente previstas na lei, essas 

medidas são tomadas como base de cálculo do reportante para decidir se relata, ou não – 

afinal, essas garantias são o mínimo de proteção de que ele irá dispor. Por outro lado, 

tem-se como indicativo para o próprio Poder Público que as medidas de proteção 

expressas são mais relevantes na disciplina regulamentar de futuros programas de 

reportantes. O mais importante, porém, é a questão orçamentária: direitos custam e, sem 

expressa previsão legal, defini-los em sede regulamentar é praticamente inviável. 

 

O experimento cojoint avaliou os três principais tipos de proteção em voga no debate 

internacional: (i) proteção pessoal; (ii) proteção funcional; e (iii) proteção da identidade 

do reportante406. Além desses, também se buscou avaliar as medidas de enfretamento da 

retaliação que são mais discutidas na agenda do whistleblowing407. Como será 

oportunamente demonstrado em seções específicas, programas de reportantes sem essas 

garantias têm consideravelmente reduzidas as oportunidades de relato. 

                                                 
406  Os resultados serão analisados no item 4.3.6. deste Relatório. 
407  Os resultados serão analisados no item 4.4. deste Relatório. 



190 

 

 

A proteção da identidade do reportante é a mais determinante, pois, sem ela, as chances 

de relatar diminuem 22%. Em segundo lugar, estão as medidas de enfrentamento da 

retaliação, que, ausentes, reduzem em 20% as chances de relato. Com menos impacto, 

mais igualmente relevantes, estão a proteção pessoal e a proteção funcional, cuja falta, 

respectivamente, diminuem em 17% e 13% as chances de relato. Importante assinalar que 

essa é a perspectiva dos respondentes do experimento. A tabela abaixo consolida esses 

dados. 

 

 

 

Tabela 13 – Importância da proteção da identidade do reportante 

 

Proteções 
Se ausentes, percentual de diminuição das chances de 

relato 

Proteção da identidade do reportante 22% 

Medidas de enfrentamento da retaliação 

sofrida 
20% 

Proteção pessoal 17% 

Proteção funcional 13% 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Essa informação é importante para o desenho de futuros programas de reportantes, 

considerando o real cenário em que eles serão operacionalizados, em muitos casos com 

ausência de recursos, incapacidade institucional e pressões de diversas ordens. Assim, 

indica-se a ordem de prioridade para previsão de proteções, ou seja, onde os recursos 

devem ser alocados para incentivar maior número de relatos sérios e efetivos. No caso 

desse experimento, a resposta é clara: proteção da identidade do reportante e medidas de 

enfrentamento à retaliação. 

 

Com relação à proteção funcional, o experimento foi alimentado com as seguintes 

variáveis: 

 

 Contra a alteração de funções ou atribuições motivada pela denúncia; 

 Contra a demissão motivada pela denúncia; 

 Contra a exclusão de treinamentos ou de cursos em razão da denúncia; 

 Contra a instauração de processos administrativos, cíveis e penais ou a aplicação 

de sanções / penas; 

 Contra a má avaliação motivada pela denúncia; 

 Contra a perda de oportunidades de promoção em razão da denúncia; 

 Contra a recusa de o empregador fornecer boas referências profissionais; 

 Contra a remoção ou transferência motivada pela denúncia; 

 Contra a retirada de benefícios diretos ou indiretos; 
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 Contra prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie (p.ex. redução 

salarial, não recebimento de bônus etc.); 

 Trabalho em regime de teletrabalho domiciliar, sem prejuízo da remuneração; 

 Não terá proteção funcional. 

 

 

Os resultados são apresentados na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 14 – Proteção funcional no conjoint 

 
Level Estimate SE Pvalue 

Contra a alteração de funções ou atribuições motivada pela denúncia 0.504 0.032 0.899 

Contra a demissão motivada pela denúncia 0.587 0.031 0.005 

Contra a exclusão de treinamentos ou de cursos em razão da denúncia 0.498 0.032 0.949 

Contra a instauração de processos administrativos/cíveis e penais ou a 

aplicação de sanções/penas 
0.539 0.031 0.208 

Contra a má avaliação motivada pela denúncia 0.521 0.031 0.501 

Contra a perda de oportunidades de promoção em razão da denúncia 0.457 0.033 0.186 

Contra a recusa de o empregador fornecer boas referências 

profissionais 
0.389 0.031 0 

Contra a remoção ou transferência motivada pela denúncia 0.533 0.03 0.276 

Contra a retirada de benefícios diretos ou indiretos 0.577 0.03 0.011 

Contra prejuízos remuneratórios ou matérias de qualquer espécie (p. ex. 

redução salarial, não recebimento de bônus etc.) 
0.518 0.031 0.574 

Não terá proteção funcional 0.361 0.029 0 

Trabalho em regime de teletrabalho domiciliar, sem prejuízo da 

remuneração 
0.515 0.033 0.644 

 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

A principal proteção para os respondentes do experimento é contra a demissão motivada 

pela denúncia, que eleva em 8.7% as chances de relatar. É caso de uma denúncia que 

enseje a instauração de processo administrativo disciplinar para demissão. Uma possível 

explicação para este fato está na gravidade da demissão frente às demais formas de 

retaliação – em todas as demais hipóteses, o vínculo funcional permanece. 

 

Esse dado pode sugerir que programas de reportantes devem priorizar proteções 

funcionais sérias, como contra a demissão. Isso não significa que as demais formas de 

retaliação não devam justificar proteções. Ao invés de estruturas textuais como “previsão 

– não previsão de proteções”, pode-se adotar solução intermediária: as mais graves 

formas de retaliação devem receber previsão expressa no programa e as demais serão 

caracterizadas no caso concreto por autoridade competente, a partir de critérios definidos 

no próprio programa. Importante que cada programa tenha avaliação individualizada, 

preferencialmente empírica, sobre quais retaliações os potenciais reportantes evidenciam 

como mais graves. 
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A segunda proteção mais referenciada foi a proteção contra a retirada de benefícios 

diretos ou indiretos, que, se presente em programa de reportantes, aumenta em 7.7% as 

chances de relato. 
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Gráfico 13 – Tipo de proteção mais referenciada pelos respondentes 

  
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Trabalho em regime de teletrabalho domiciliar, sem prejuízo da remuneração 

Não terá proteção funcional 

Contra prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie 

Contra a remoção ou transferência motivada pela denúncia 

Contra a recusa de o empregador fornecer boas referências profissionais 

Contra a perda de oportunidades de promoção em razão da denúncia 

Contra a má avaliação motivada pela denúncia 

Contra a instauração de processos administrativos, cíveis e penais ou a aplicação 

de sanções / penas 

Contra a exclusão de treinamentos ou de cursos em razão da denúncia 

Contra a demissão motivada pela denúncia 

Contra a alteração de funções ou atribuições motivada pela denúncia 

Contra a retirada de benefícios diretos ou indiretos 
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Há duas hipóteses estatisticamente relevantes que impactam nas chances de relatar: se 

não houver proteção funcional (redução de 13% das chances de relatar) ou se o programa 

de reportantes previr a proteção contra recusa de o empregador fornecer boas referências 

profissionais (11% a menos de chance de relatar). A primeira é autoexplicativa, mas a 

segunda requer maiores esclarecimentos. 

 

Nos documentos internacionais de melhores práticas sobre whistleblowing é comum a 

menção da proteção contra a recusa de o empregador fornecer boas referências 

profissionais ao reportante. Como explicado, esses documentos consideram o 

whistleblowing na esfera privada (reportante empregado relatando ilícitos envolvendo a 

empresa em que trabalha). É, portanto, um quadro diferente da realidade dos respondentes 

do experimento, em que 92% são agentes públicos e, potencialmente, servidores estáveis 

de carreira, já que 93% atuam há pelo menos cinco anos no Poder Público. Natural que 

eles sempre assinalassem qualquer outra medida de proteção em detrimento desta, que 

não faz parte da preocupação de servidores estáveis. 

 

Com relação à proteção pessoal, o cojoint foi estruturado considerando as seguintes 

variáveis de proteção: 

 

 Alteração do nome; 

 Escolta policial; 

 Imediata suspensão de qualquer retaliação que o reportante venha a sofrer; 

 Preservação das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, 

honra e imagem pelo prazo de 100 anos; 

 Proibição de o reportante ser responsabilizado em razão da denúncia; 

 Proibição de ter a identidade revelada pelos meios de comunicação, nem de 

ser fotografado ou filmado sem prévia autorização; 

 Segurança em sua residência; 

 Transferência de residência; 

 Não terá proteção pessoal. 

 

 

A tabela abaixo consolida os resultados: 

 

 

Tabela 15 – Proteção pessoal no conjoint 

 

Level Estimate SE Pvalue 

Alteração do nome 0.445 0.027 0.043 

Escolta policial 0.474 0.027 0.35 

Imediata suspensão de qualquer retaliação que o reportante venha a 

sofrer 
0.571 0.027 0.01 

Não terá proteção pessoal 0.326 0.026 0 

Preservação das informações pessoais relativas à intimidade, vida 

privada, honra e imagem pelo prazo de 100 anos 
0.551 0.027 0.053 
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Proibição de o reportante ser responsabilizado em razão da denúncia 0.518 0.027 0.511 

Proibição de ter a identidade revelada pelos meios de comunicação, 

nem de ser fotografado ou filmado sem prévia autorização 
0.583 0.027 0.002 

Segurança em sua residência 0.528 0.028 0.312 

Transferência de residência 0.505 0.026 0.837 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

 

4.3. Proteção da identidade do reportante 

 

Um dos aspectos mais sensíveis à efetividade do programa de reportantes corresponde à 

proteção da identidade do reportante. Internacionalmente, essa proteção é elemento 

imprescindível nos programas mais sólidos. Segundo a TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 

por exemplo, a identidade do reportante não pode ser revelada sem o seu consentimento 

expresso (preservation of confidentiality) e se deve garantir proteção ao reportante que 

relatou de forma anônima, mas teve a sua identidade revelada408. 

 

 

 

4.3.1. A proteção da identidade do reportante é garantida no Brasil 

 

O TCU é uma das instituições com expressa previsão constitucional para recebimento de 

denúncias409. Originalmente, o art. 55 da LOTCU expressamente determinava o 

tratamento sigiloso das denúncias até decisão definitiva sobre a matéria quando, então, 

poderia decidir se manteria ou não o sigilo quanto ao objeto e a autoria da denúncia: 

 

Lei n.º 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU) 

Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal 

dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão 

definitiva sobre a matéria. 

§1º. Ao decidir, caberá ao Tribunal manter ou não o sigilo quanto ao 

objeto e à autoria da denúncia; (Expressão suspensa pela Resolução SF 

n.º 16, de 2006). 

 

 

Nessa linha, o Regimento Interno do TCU (Resolução n.º 246/2011 – RI) estabelece a 

apuração das denúncias de modo sigiloso (art. 234, §2º, RI) e reforça a discricionariedade 

do Tribunal em manter, ou não, o processo de denúncia em sigilo após a decisão final 

sobre a matéria (art. 236, §1º, RI). A expressão “manter ou não o sigilo quanto ao objeto 

                                                 
408  Cf. TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, International Principles for Whistleblower Legislation, 

2013, p. 7-8. 
409  Constituição Federal, art. 74, §2º: “[q]ualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 

é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de 

Contas da União”. 



196 

 

e à autoria da denúncia” do art. 55 da LOTCU e a locução correspondente no Regimento 

Interno foram declaradas inconstitucionais pelo STF no MS 24.405, julgado por maioria 

de votos pelo Plenário em 2003. 

 

No caso concreto, um cidadão fez sucessivas denúncias contra o então Diretor de Portos 

e Costas ao TCU, as quais foram todas arquivadas, após constatada a regularidade dos 

atos denunciados. Alegando que as denúncias visavam unicamente a atingir a autoridade 

e a pessoa do denunciado, ele requereu ao TCU o nome do denunciante, para buscar tutela 

judicial ante a ofensa de sua honra. Com fundamento nos preceitos indicados, o TCU 

negou o pedido. O Supremo entendeu que a proteção do denunciante por meio do sigilo 

pode levar a um “denuncismo irresponsável”, além de desgastar a imagem do denunciado, 

a qual é objeto de tutela constitucional (art. 5º, V e X, da Constituição Federal). 

 

Para o MIN. CARLOS VELLOSO, Relator do caso,  

 

É que não há negar ter ocorrido, pelo menos, desgaste na imagem que 

a Constituição protege, conforme já foi dito (C.F, art. 5º, V e X). De 

outro lado, o anonimato não é tolerado pela Constituição (C.F., art. 5º, 

IV). Dir-se-á que, no caso, a denúncia não foi anônima. Isto é verdade, 

relativamente ao poder público, vale dizer, relativamente ao Tribunal 

de Contas da União. Relativamente, entretanto, ao denunciado, ela é 

anônima. Por ser anônima, relativamente ao denunciado, não poderia 

este adotar contra aquele que causou gravame à sua imagem, as 

providências que a Constituição autoriza. Convém registrar que, 

protegido o denunciante pelo sigilo, isso pode redundar no denuncismo 

irresponsável, que constitui comportamento torpe. 

 

 

Comentando sobre o texto do art. 74, §2º, da Constituição, que legitima qualquer cidadão, 

partido político, associação ou sindicato a denunciar irregularidades ou ilegalidades ao 

TCU, o MIN. MARCO AURÉLIO assim se posicionou: 

 

A meu ver, essas referências a sindicato, cidadão, a partido político e 

a associação remetem à individualização. A cláusula “na forma da lei” 

não autoriza, a meu ver – e vou dizer por que não autoriza a partir, 

inclusive, das premissas do voto do Relator -, o anonimato, que, para 

mim, é um verdadeiro ato que revela irresponsabilidade, a delação sob 

o ângulo pejorativo do vocábulo. Por que a cláusula – na forma da lei 

– não leva à conclusão sobre a legitimidade do anonimato? Porque é 

fundamento da República – e o Ministro-Relator explorou esse aspecto 

– e a dignidade da pessoa humana. Como é que alguém denunciado 

pode se defender, inclusive considerado o crime contra a honra, se não 

sabe quem veiculou a matéria? Mais do que isso: é princípio cardeal 

da Administração Pública a publicidade. Eu diria que sem publicidade 

não há moralidade. A Constituição Federal só preserva o sigilo quando 

ele diz respeito à atividade profissional, ou seja, é uma prerrogativa da 
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própria atividade profissional não revelar a fonte. O objetivo do TCU 

pode ser o melhor possível, mas, de bem intencionados, o Brasil está 

cheio. 

 

 

O MIN. CARLOS BRITTO questionou a capitulação da denúncia como manifestação de 

pensamento, que se veda o anonimato: 

 

penso que ela (a Constituição) está se referindo ao acesso a 

informações quanto à prática de atos administrativos, a manifestações 

e a procedimentos da Administração Pública. Quando a Constituição, 

no § 2º do art. 74, fala sobre a habilitação de qualquer cidadão, partido 

político, associação ou sindicato para formular denúncia perante o 

Tribunal de Contas da União, atinente a irregularidades ou 

ilegalidades, está convocando a cidadania para contribuir com a 

pureza da vida pública, a correção da vida administrativa; está 

incentivando o cidadão a contribuir com a lisura dos procedimentos 

administrativos. Mas ela nem precisaria disso pois – o Ministro Nelson 

Jobim bem lembrou-, o Tribunal de Contas pode, por iniciativa 

própria, sponte sua, fazer qualquer investigação em qualquer unidade 

administrativa de qualquer dos três Poderes. Receio que, ao 

obrigarmos o Tribunal de Contas a revelar, para o administrador 

público, a identidade do denunciante, temo que estejamos inibindo a 

cidadania a participar da vida pública. No cado, não houve anonimato, 

o cidadão identificou-se. 

 

 

Por sua vez, o MIN. GILMAR MENDES assim se posicionou seguindo o voto do Min. 

Relator: 

 

Sr. Presidente, tenho chamado a atenção, há algum tempo, para esse 

tipo de prática. Já foi observado hoje, na assentada – inclusive pelo 

Ministro Marco Aurélio-, que, tendo em vista a experiência recente da 

Constituição de 1988, há até um certo entusiasmo com esse tipo de 

prática e uma associação, às vezes, entre determinados órgãos 

públicos ou agentes públicos e órgãos da imprensa. Sabemos que 

algumas denúncias anônimas chegam a determinados órgãos ou 

agentes públicos; eles repassam essa informação para a imprensa, 

inclusive fazem a distribuição por diversos órgãos de imprensa. Quem 

conhece Brasília sabe bem disso, e também quem esteve na 

Administração Pública conhece bem esses detalhes -, às vezes estão 

filiados ou prestam “serviços espirituais” a determinados partidos 

políticos, operando como “longa manus” destes, e depois instauram 

procedimentos administrativos de investigação. Isso, claro, não tem 

nada a ver com o texto constitucional quanto ao direito à imagem, à 

questão da publicidade e à ideia de responsabilidade, e quanto a esta 

é importante ressaltar: exercício de cidadania supõe responsabilidade. 

As pessoas devem arcar com a responsabilidade pelos atos praticados. 
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A MIN. ELLEN GRACIE fez alusão à Bocca della Verità para acompanhar o voto do Min. 

Relator: 

 

Recordo-me, Sr. Ministro Carlos Velloso, de haver visitado a cidade de 

Veneza onde, de quando em quando, ao longo dos canais, encontram-

se as chamadas “Bocca della Verità” – são belas esculturas – onde, à 

noite, pessoas devidamente embuçadas depositavam denúncias 

anônimas contra qualquer outra pessoa. Mas isso se deu em tempos de 

Inquisição, tempos que, felizmente, estão superados pela civilização 

ocidental. 

 

 

Ainda no campo das consequências, o Min. Nelson Jobim acompanhou o voto do Min. 

Relator dispondo: 

 

Não podemos ser ingênuos, temos que trabalhar com as nossas 

decisões a partir dos seus conteúdos e das suas consequências. Não 

tenho dúvida de que essa decisão vai descambar para as denúncias 

anônimas. Evidentemente que, sabedor o cidadão de que não há sigilo 

– e não deve haver mesmo -, em face dessa circunstância, vamos ter 

início a um grande caminho das denúncias anônimas; sejamos claros 

nesse sentido. 

 

 

Já o MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE colocou em questionamento a legitimidade de uma única 

instituição apreciar o elemento subjetivo (má-fé) para fins de responsabilização pela 

denúncia: 

 

Os dois preceitos, Sr. Presidente, já me são bastantes, a não ser que, 

para mantê-los, tenhamos que erigir o Tribunal de Contas em julgador 

único e soberano da boa ou má-fé da denúncia improcedente, o que 

contrariaria – como mostrado às largas pelo eminente Relator – 

princípios fundamentais da Constituição, do básico, o respeito à 

dignidade da pessoa humana, aos instrumentais, com a expressa 

reserva, no caso, de direito de ação para haver reparação aos danos à 

honra e à imagem. 

 

 

Por fim, o MIN. MAURÍCIO CORRÊA acompanhou o Min. Relator demonstrando 

preocupação com a responsabilização daquele que denuncia: 

 

Não preciso dizer, depois de tantas considerações feitas, notadamente 

o excelente voto proferido pelo Ministro Carlos Velloso, que, no caso 

específico, a pessoa que fez a denúncia escondeu-se na imunidade que 
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a lei lhe dava. Em face disso, estaria a impossibilitar ao impetrante o 

direito de ressarcir-se dos dando a ele causados. Feriu a sua imagem, 

e, por que não dizer, a todos os princípios constitucionais que garantem 

o exercício da cidadania que deve ser cumprido com responsabilidade. 

Quem quer fazer um tipo de denúncia como a que foi feita, que exponha 

o seu rosto para arcar com as responsabilidades; mas não usar o órgão 

público, seja ele qual for, para, valendo-se de uma situação, quem sabe 

até de uma vingança baixa, abjeta, ficar imune e isento de qualquer 

coisa. 

 

 

Diante do julgamento do MS 24.405, o Senado Federal editou a Resolução n.º 16/2006410 

para suspender a parte final do art. 55, §1º, da LOTCU, já que a declaração de 

inconstitucionalidade foi incidental. 

 

Como constata MARCIO CAMARGO CUNHA FILHO, a decisão do Supremo impactou 

diretamente o funcionamento de outros órgãos públicos, que deixaram de receber e dar 

tratamento a denúncias anônimas411. Ainda no seu diagnóstico, a questão do resguardo da 

identidade do denunciante ficou à margem dos debates jurídicos após o julgamento do 

MS 24.405 e até mais recentemente, e isso por contingências práticas: com a LAI, cresceu 

o volume de pedidos de acesso à informação da identidade daquele que realizou uma 

denúncia412. 

 

O MS 24.405 sintetiza a ordem de preocupações que a reserva da identidade dos 

reportantes pode suscitar. Outro ponto importante do precedente é o seu papel como 

leading case – até hoje, este é o principal julgado do STF envolvendo a reserva de 

identidade dos denunciantes. Vale lembrar que o precedente foi julgado em 2003, oito 

anos antes da edição da LAI. Mais recentemente, foi editada a Lei n.º 13.866/2019 para 

alterar o art. 55 da LOTCU, que passou a dispor de parágrafo com a seguinte redação: 

 

Lei n.º 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU) 

Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal 

dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão 

definitiva sobre a matéria. (...) 

§3º. Ao decidir, caberá ao Tribunal manter o sigilo do objeto e da 

autoria da denúncia quando imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado. 

                                                 
410  Cf. art. 1º da Resolução n.º 16/2006 do Senado Federal: “[é] suspensa a execução da expressão 

“manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia” constante do § 1º do art. 55 da Lei 

Federal nº 8.443, de 16 de julho de 1992 e do contido no disposto no Regimento Interno do Tribunal de 

Contas da União, quanto à manutenção do sigilo em relação à autoria de denúncia, em virtude de 

declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do 

Mandado de Segurança nº 24.405-4 - Distrito Federal.” 
411  Revisitando a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em Matéria de Reserva de 

Identidade de Denunciantes, 2016, p. 232. 
412  Idem, ibidem. 
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A alteração promovida na LOTCU em 2019 indica a mudança da ordem de preocupações 

em torno da identidade do autor de denúncias. Isso porque o novo §3º faz uso da locução 

“segurança da sociedade e do Estado”, a mesma empregada pela LAI, bem como pela 

Constituição, como hipótese de sigilo. Importante ressaltar que este crivo alcança apenas 

o “sigilo do objeto”, sendo o “sigilo da autoria” sempre resguardado por se tratar de 

informação pessoal, como será apresentado. 

 

Por essa razão, é fundamental distinguir dados do relato de dados pessoais do reportante. 

Aqueles se referem à situação concreta que o reportante reputou como ilícita, e as provas 

respectivas. Já os dados do reportante são os relativos à sua pessoa e o identificam ou 

podem levar à sua identificação. É plenamente viável cenário de sigilo do reportante e 

publicidade do relato. Aliás, essa fórmula é a mais recorrente nos casos de whistleblowing 

no panorama internacional. 

 

Desde a edição da Lei de Acesso à Informação Pública em 2011 (Lei n.º 12.527/2011), 

tem-se verificado crescente preocupação com a tutela das informações e dos dados 

pessoais, seja na esfera pública, seja na esfera privada. No âmbito público, a grande 

maioria das normas sobre programas de reportantes, editadas a partir de 2017, reafirma 

essa tutela. Além da própria Lei de Acesso à Informação Pública, mencione-se o seu 

Regulamento (Decreto n.º 7.724/2012); a Lei de Participação do Usuário de Serviços 

Públicos e seu Regulamento (Lei n.º 13.640/2017 e Decreto n.º 9.492/2018); a Lei do 

Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) e as recentes alterações trazidas pela Lei n.º 

13.964/2019 em direção à construção do programa federal de reportantes; a Lei Geral de 

Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018); o Decreto de Compartilhamento de Dados na 

Administração Pública Federal (Decreto n.º 10.046/2019); e o Decreto de Proteção à 

Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 10.153/2019). Em comum, 

todas essas normas reafirmam expressamente a proteção da informação pessoal que possa 

identificar ou levar à identificação da pessoa a que se refira. 

 

A proteção da identidade do reportante explica-se frente ao risco de retaliação, sendo uma 

das medidas mais eficazes contra esta prática. Enquanto a identidade do autor do relato 

não é conhecida pelo público externo, especialmente pelo relatado, as chances de o 

reportante sofrer retaliação diminuem consideravelmente. Isso explica a aproximação que 
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a Lei de Acesso à Informação Pública413, a LGPD414 e o Decreto de Compartilhamento 

de Dados na Administração federal415 fazem entre proteção de identidade e a 

inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurada no 

art. 5º, inc. X, da Constituição416, pois a retaliação é medida ilícita que atinge diretamente 

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos reportantes. 

 

Na esfera administrativa, a regra é a publicidade. No entanto, para salvaguardar outros 

valores públicos, admite-se a reserva de determinadas informações. Em programas de 

reportantes, para se evitar a retaliação que pode atingir a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem dos reportantes, admite-se a reserva das informações pessoais que os 

identifiquem ou permitam a identificação. A proteção à identidade do reportante também 

funciona como incentivo aos relatos, pois ele se sente mais seguro para levar adiante a 

informação sobre os atos ilícitos. 

 

 

 

4.3.2. Abrangência da proteção da identidade do reportante 

 

A proteção da identidade do reportante se volta à informação que identifique ou permita 

identificar aquele que relatou. No sistema normativo brasileiro, esse tipo de informação 

recebe três nomenclaturas: “informação pessoal” na LAI e na Lei de Participação do 

Usuário (Lei n.º 13.640/2017)417, “dados pessoais” na LGP e “elementos de 

identificação” no Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes (Decreto n.º 

10.153/2019): 

 

Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação Pública) 

                                                 
413  Cf. Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação Pública): “[a]rt. 31. O tratamento das 

informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra 

e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais”. Nessa linha, também dispõe o 

seu regulamento (Decreto n.º 7.724/2012): “[a]rt. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: (...) V - 

informação pessoal - informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à 

intimidade, vida privada, honra e imagem”. 
414  Cf. art. 2º, inc. IV, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018): “[a] disciplina da 

proteção de dados pessoais tem como fundamentos: (...) IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e 

da imagem; (...)”. 
415  Cf. art. 3º, inc. V, do Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal 

(Decreto n.º 10.046/2019): “[o] compartilhamento de dados pelos órgãos e entidades de que trata o art. 1º 

observará as seguintes diretrizes: (...) V - nas hipóteses em que se configure tratamento de dados pessoais, 

serão observados o direito à preservação da intimidade e da privacidade da pessoa natural, a proteção 

dos dados e as normas e os procedimentos previstos na legislação; e (...)”. 
416  Cf. art. 5º, inc. , da Constituição Federal: “[t]odos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...)”. 
417  Art. 10, §7º, Lei de Participação do Usuário na Administração Pública federal: “[a] identificação 

do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei n.º 12.527, de 18 

de novembro de 2011”. 
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Art. 4º, inc. IV – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa 

natural identificada ou identificável; 

 

Decreto n.º 7.724/2012 (Regulamento da Lei de Acesso à 

Informação Pública) 

Art. 3º, inc. V - informação pessoal - informação relacionada à pessoa 

natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, 

honra e imagem; 

 

Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) 

Art. 5º, inc. I – dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável; 

 

Decreto n.º 10.153/2019 (Decreto de Proteção à Identidade dos 

Denunciantes) 

Art. 3º, inc. I – elemento de identificação – qualquer dado ou 

informação que permita a associação direta ou indireta do denunciante 

à denúncia por ele realizada; 

 

 

É indiferente a designação, informação pessoal ou dados pessoais. O que realmente 

importa é a tutela jurídica que se confere à preservação da identidade do reportante. Tanto 

assim é que a Lei do Disque-Denúncia, com as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, 

não apresenta qualquer denominação ao garantir o direito à preservação da identidade do 

informante: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia) 

Art. 4º-B. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a 

qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou 

interesse concreto para a apuração dos fatos; 

 

 

O direito à preservação da identidade do reportante deve ser lido de modo amplo, 

abarcando qualquer tipo de informação ou dado que o identifique ou leve à sua 

identificação. O Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes (Decreto n.º 

10.153/2019), por exemplo, garante a preservação da identidade do denunciante pelo 

sigilo do nome, do endereço e “de quaisquer outros elementos que possam identificar o 

denunciante”418. Assim, estão amparados: 

a) os atributos biográficos, que digam respeito aos fatos da vida como nome civil ou 

social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado 

civil, grupo familiar, endereço e vínculos empregatícios419; 

                                                 
418  Cf. art. 6, § 2º, do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes (Decreto n.º 10.153/2019). 
419  Art. 2º, inc. I, do Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal 

(Decreto n.º 10.046/2019). 
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b) os atributos biométricos, referentes às características biológicas e 

comportamentais mensuráveis para reconhecimento automatizado, como palma 

da mão, digitais dos dedos, retina ou íris dos olhos, formato da face, voz e maneira 

de andar420; 

c) os dados cadastrais, compreendidos como informações identificadoras perante os 

cadastros de órgãos públicos, como os atributos biográficos; o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); o número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); o Número de Identificação Social 

(NIS); o número de Inscrição no Programa de Integração Social (PIS); o número 

de inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(Pasep); o número do Título de Eleitor; a razão social, o nome fantasia e a data de 

constituição da pessoa jurídica, o tipo societário, a composição societária atual e 

histórica e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE); e outros 

dados públicos relativos à pessoa jurídica ou à empresa individual421; 

d) os atributos genéticos, referentes às características hereditárias da pessoa natural, 

obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por outras análises científicas422; 

e) os dados sensíveis sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 

política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 

político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico 

vinculado a pessoa natural423. 

 

 

Com a edição do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes (Decreto n.º 

10.153/2019), essa proteção passou a ser a regra no âmbito da Administração Pública 

federal. Na prática, a apresentação de qualquer denúncia a órgãos e entes administrativos, 

ressalvadas as empresas estatais independentes prestadoras de atividade econômica424, 

enseja a imediata garantia dos elementos de identificação, desde o seu recebimento425. 

Esta passa a ser a regra geral. Quando prevista em norma, a denúncia anônima também 

poderá ser recebida pelos correspondentes órgãos e entes públicos legitimados. 

 

Todos aqueles que se enquadrem como reportantes têm assegurada a proteção de sua 

identidade na esfera federal. Dúvida pode se colocar com relação à garantia da identidade 

de pessoa jurídica reportante, já que tanto a LAI e a LGPD delimitam expressamente sua 

                                                 
420  Art. 2º, inc. II, do Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal 

(Decreto n.º 10.046/2019). 
421  Art. 2º, inc. III, do Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal 

(Decreto n.º 10.046/2019). 
422  Art. 2º, inc. IV, do Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal 

(Decreto n.º 10.046/2019). 
423  Cf art. 5º, inc. II, da LGPD (Lei n.º 13.709/2018). 
424  Cf. art. 2º, inc. II e inc. III, do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes (Decreto n.º 

10.153/2019). 
425  Art. 6º, caput, do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes (Decreto n.º 10.153/2019): 

“[o] denunciante terá seus elementos de identificação preservados desde o recebimento da denúncia, nos 

termos do disposto no §7º do art. 10 da Lei n.º 13.460, de 2017”. 
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incidência na defesa dos direitos das “pessoas naturais”. A Lei do Disque-Denúncia (Lei 

n.º 13.608/2018) permite que relatos sejam apresentados por qualquer “pessoa”. Do 

mesmo modo, o Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes (Decreto n.º 

10.153/2019) faz simplesmente referência ao “denunciante” enquanto a Lei de 

Participação do Usuário (Lei n.º 13.460/2017) define o “usuário” como “pessoa física ou 

jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público”426. 

Desse modo, a proteção da identidade do reportante pessoa jurídica é assegurada por essas 

outras normas que reconhecem pessoas jurídicas como reportantes. 

 

 

 

4.3.3. O sigilo da proteção da identidade do reportante 

 

A proteção da identidade do reportante é assegurada pelo sigilo que se confere às 

informações pessoais ou dados pessoais, bem como aos elementos de identificação. Em 

linhas gerais, o sigilo é o meio de reserva da informação relativa à identidade do 

reportante; muito embora o órgão ou ente público que recebeu o relato saiba a identidade 

de quem o fez, esta não será revelada e nem compartilhada. Além do direito de não ter a 

identidade revelada, a proteção da identidade do reportante abrange o dever de 

capacitação institucional para garantir essa salvaguarda, evitando-se vazamentos ou 

ataques virtuais, por exemplo. 

 

Decreto n.º 10.153/2019 (Decreto de Proteção à Identidade dos 

Denunciantes) 

Art. 9º, parágrafo único. As unidades do Sistema de Ouvidoria do 

Poder Executivo federal disporão de instalações e de meios adequados 

para que os procedimentos de atendimento da denúncia obedeçam às 

salvaguardas das informações previstas neste Decreto. 

 

 

Pela Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018), admite-se o relato anônimo ou 

sigiloso, caso o informante se identifique427. Em sua redação original, a Lei do Disque-

Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) determina em seu art. 3º que “o informante que se 

identificar terá assegurado, pelo órgão que receber a denúncia, o sigilo dos seus dados”. 

A Lei do Disque-Denúncia também protege a identidade do informante (nome técnico 

atribuído ao reportante na Lei) em duas perspectivas. Primeiramente, afasta as denúncias 

públicas, reconhecendo-se tão somente as denúncias com reserva de identidade ou 

anônimas. Em segundo lugar, confere ao informante o direito de escolher entre um ou 

outro regime de proteção de sua identidade. Caso se identifique, o informante terá 

assegurado o sigilo de seus dados pelo órgão que recebeu a informação. Na prática, isso 

                                                 
426  Cf. art. 2º, inc. I, da Lei de Participação do Usuário na Administração Pública federal (Lei n.º 

13.460/2017). 
427  Cf. art. 1º, II; art. 3º; art. 4º-B. 
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significa que a informação pessoal referente à sua identidade não será revelada, 

apresentada ou compartilhada. Ao contrário da LAI, a Lei do Disque-Denúncia não 

apresenta qualquer exceção ou medida de flexibilização, razão pela qual a proteção deve 

ser compreendida do modo mais amplo possível. 

 

O novo art. 4º-B, inserido pela Lei n.º 13.964/2019, determina que o “informante terá 

direito à preservação da sua identidade”. Por se tratar de informação pessoal, aplica-se 

o disposto no art. 31, §1º, inc. I, da LAI para proteção da identidade do reportante: 

 

Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação Pública) 

Art. 31, §1º. As informações pessoais, a que se refere este artigo, 

relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: 

I – terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de 

sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de 

produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que 

elas se referirem. 

 

 

O art. 31, §1º, inc. I, da LAI suscita dúvidas sobre o alcance do sigilo da identidade do 

reportante. Isso porque a reserva das informações pessoais não alcança a pessoa a que as 

informações pessoais de referirem428 – essa pessoa corresponderia ao denunciado? Não. 

Neste caso, as informações pessoais se referem ao reportante, pois são os seus dados 

pessoais que se encontram abrangidos pelo sigilo. Os dados pessoais do acusado que 

forem apresentados pelo reportante se inserem no conteúdo do relato, que pode ser 

mantido em sigilo a depender de expressa previsão normativa ou quando imprescindível 

à segurança da sociedade e do Estado. 

 

Essa interpretação fundamenta outras normas que conferem a proteção da identidade e 

dos elementos de identificação do reportante, notadamente o Regulamento da Lei de 

Participação do Usuário (Decreto n.º 9.492/2018), cujo art. 24 expressamente chancela 

essa interpretação do art. 31 da LAI: 

 

Decreto n.º 9.492/2018 (Decreto da Lei de Participação do Usuário 

na Administração Pública federal) 

Art. 24. As unidades que compõem o Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal assegurarão a proteção da identidade e dos 

elementos que permitam a identificação do usuário de serviços 

públicos ou do autor da manifestação, nos termos do disposto no art. 

31 da Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

 

                                                 
428  Cf. art. 55, inc. I, do Regulamento da LAI (Decreto n.º 7.724/2012): “[a]s informações pessoais 

relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades: I – terão acesso 

restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem, independentemente de 

classificação de sigilo, pelo prazo máximo de cem anos a contar da data de sua produção”. 
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Nos termos do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal 

(Decreto n.º 10.153/2019), a proteção da identidade do reportante é garantida logo no 

recebimento do relato429. Em sintonia com as boas práticas internacionais, é prudente 

conferir garantia do anonimato ao reportante ainda que sem análise prévia de seu 

compromisso com a verdade ou do enquadramento do caso no programa de reportantes. 

Isso porque a proteção da identidade do reportante se esvaziaria se fosse conferida apenas 

em fase mais adiantada das investigações, deixando-o em posição de vulnerabilidade para 

retaliação. Retomando-se o paralelo com a legislação americana do False Claims Act, um 

referencial para o desenho de programas de reportantes globalmente, a proteção à 

identidade do reportante integra os compromissos do período “under seal”, em que o caso 

não pode ser debatido publicamente, para conferir tempo hábil às análises preliminares430. 

 

No passo seguinte, de tratamento da informação recebida no relato, procede-se à sua 

“pseudonimização” e, assim, a informação perde a possibilidade de associação direta ou 

indireta ao reportante431. Na LGPD, o processo de pseudonimização é referido como 

“anonimização”432 que resulta em um “dado anonimizado”433. A pseudonimização é uma 

medida de garantia da identidade do reportante porque limita o conhecimento da autoria 

do relato pelos diversos agentes públicos que potencialmente irão trabalhar nas 

investigações. Este processo se torna ainda mais relevante considerando a possibilidade 

de compartilhamento dos dados entre autoridades públicas, que sempre deverá ser 

sigiloso: 

 

Decreto n.º 10.046/2019 (Decreto de Compartilhamento de Dados 

na Administração Pública Federal) 

Art. 3º. O compartilhamento de dados pelos órgãos e entidades de que 

trata o art. 1º observará as seguintes diretrizes: (...) 

II – o compartilhamento de dados sujeito a sigilo implica a assunção, 

pelo recebedor de dados, dos deveres de sigilo e auditabilidade 

impostos ao custodiante dos dados; (...) 

V – nas hipóteses em que se configure tratamento de dados pessoais, 

serão observados o direito à preservação da intimidade e da 

privacidade da pessoa natural, a proteção dos dados e as normas e os 

procedimentos previstos na legislação”. 

 

                                                 
429  Cf. art. 6º, caput, do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto 

n.º 10.153/2019). 
430  Cf. item 2.3. deste Relatório. 
431  Art. 3º, inc. II, Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 

10.153/2019): “pseudonimização – tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de 

associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida 

separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro”. 
432  Art. 5º, inc. XI, da LGDP: “anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no 

momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 

indireta, a um indivíduo”. 
433  Art. 5º, inc. III, da LGDP: “dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser 

identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 

tratamento”. 
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A LAI determina – em seu art. 31, §1º, inc. I – o arbitramento pela autoridade competente 

do período de reserva das informações pessoais, nas quais se enfeixa a identidade, 

observando-se o prazo máximo de 100 anos. O Decreto de Proteção à Identidade dos 

Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 10.153/2019), porém, fixa o prazo de 100 

anos para proteção da identidade do denunciante434. Programas de reportantes veiculados 

via regulamentos devem observância à regra da LAI e podem dispor prazos diferentes 

para proteção da identidade do reportante; caso não disponham sobre este prazo, e em se 

tratando de programas de reportantes federais, aplica-se subsidiariamente a regra dos 100 

anos do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 

10.153/2019). 

 

Desse modo, o sigilo com relação à identidade do reportante se materializa em três formas 

de resguardo: (i) contra a revelação ao público; (ii) contra a abertura para os interessados 

que a pleiteiem via acesso à informação pública; e (iii) contra o compartilhamento 

identificado. Sendo uma exceção à publicidade, a definição das hipóteses de sigilo é 

matéria de reserva legal435. No caso da proteção da identidade do reportante, esta é 

garantida na Lei de Acesso à Informação Pública (Lei n.º 12.527/2011)436, na Lei do 

Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) com as alterações trazidas pela Lei Anticrime 

(Lei n.º 13.964/2019)437, na Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 

13.640/2017)438 e na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018)439. 

 

Diante desse quadro legal, os regulamentos podem avançar para trazerem disciplina mais 

detida sobre o funcionamento da reserva da identidade do denunciante440. Nessa linha, 

                                                 
434  Art. 6º, §1º, Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 

10.153/2019): “[a] restrição de acesso aos elementos de identificação do denunciante será mantida pela 

unidade de ouvidoria responsável pelo tratamento da denúncia pelo prazo de cem anos, conforme o 

disposto no inciso I do §1º do art. 31 da Lei n.º 12.527, de 2011”. 
435  Depreende-se a reserva legal para a definição de hipóteses de sigilo não apenas do fato de ser uma 

exceção ao princípio da publicidade, mas diante do disposto no art. 22 da LAI: “[o] disposto nesta Lei não 

exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial 

decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade 

privada que tenha qualquer vínculo com o poder público”. Destacamos. 
436  Cf. art. 31 da Lei n.º 12.527/2011. 
437   Cf. art. 4º-B da Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018): “[o] informante terá 

direito à preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público 

ou interesse concreto para a apuração dos fatos. Parágrafo único. A revelação da identidade somente será 

efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal.” 
438  Cf. art. 6º, inc. IV, Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017): 

“[s]ão direitos básicos do usuário: (...) IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011; (...)”. 
439  Cf. art. 2º da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018): “[a] disciplina da proteção de 

dados pessoais tem como fundamentos: I - o respeito à privacidade; II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; IV - a inviolabilidade da 

intimidade, da honra e da imagem; (...)”. 
440  Segundo o art. 3º, §4º, da IN CGU n.º 01/2014, “[a] restrição de acesso estabelecida no caput 

deste dispositivo [restrição da identidade e demais informações pessoais constantes nas manifestações 

recebidas] encontra fundamento no art. 31 da Lei n.º 12.527/2011, devendo perdurar pelo prazo de 100 

(cem) anos”. Nessa linha, cf. art. 3º, §4º, Portaria CADE n.º 292/2019. 
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vale explorar o tratamento regulamentar da proteção da identidade conferido pela CGU e 

pelo CADE. 

 

 

a) Instrução Normativa CGU n.º 01/2014 

 

A IN CGU n.º 01/2014 foi uma experiência precursora para o desenvolvimento das Leis 

e Decretos analisados nesta seção. Não por acaso se verifica a adoção de várias das suas 

fórmulas nas demais previsões normativas. Ela não faz alusão ao “informante”, 

“denunciante” ou “reportante”, mas sim ao “manifestante”. Ao se direcionar às 

manifestações, a normativa termina por apresentar caráter geral, abrangendo não apenas 

as denúncias, mas todo e qualquer pronunciamento, como reclamações e elogios441. 

 

Primeiramente, a IN CGU n.º 01/2014 propõe uma consolidação dos tipos de  

manifestações, notadamente no sistema de denúncia brasileiro. As denúncias 

apresentadas às autoridades públicas brasileiras podem ser formuladas por três regimes 

de identidade: denúncia anônima, denúncia com reserva de identidade ou denúncia 

identificada. A Instrução Normativa n.º 01/2014 da CGU pode ser tomada como 

referência de sistematização dessas duas figuras. 

 

Segundo a normativa, denúncia anônima consiste na “manifestação que chega aos órgãos 

e entidades públicas sem identificação” (art. 1º, §1º, inc. I). Neste caso, os dados do 

denunciante não são registrados e, consequentemente, jamais poderão ser revelados. Sua 

identidade é integralmente preservada e desconhecida das autoridades públicas que 

recebem a denúncia442. 

 

Já a denúncia com reserva de identidade é definida pela IN CGU n.º 01/2014 como 

“hipótese em que o órgão público, a pedido ou de ofício, oculta a identificação do 

manifestante” (art. 1º, §1º, inc. II). Em outros termos, os dados do denunciante são 

conhecidos pelas autoridades públicas que recebam a denúncia e registrados em seus 

bancos de dados. No entanto, a identidade do denunciante é mantida em sigilo e não 

revelada ao público – segundo a redação normativa, “a pedido ou de ofício, [fica] oculta 

a identificação do manifestante” (art. 1º, §1º, inc. II, IN CGU n.º 01/2014). 

 

A denúncia identificada não é prevista na IN CGU n.º 01/2014, mas pode ser depreendida 

da prática administrativa. Tome-se, por exemplo, a Resolução n.º 361/2008 do STF, que 

dispõe sobre a Central do Cidadão no STF, definida como um canal de comunicação 

                                                 
441  Cf. art. 2º, inc. V, da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Lei n.º 13.640/2017). 
442  Nem sempre o sistema de denúncia anônima alcança o resultado final de preservação da identidade 

do denunciante. Por um lado, o advento das novas tecnologias torna cada vez mais relativa o absoluto sigilo 

da fonte. Por outro, há situações fáticas que apenas pontuais pessoas têm conhecimento, de modo que a 

denúncia deste fato leva à inferência acertada da identidade do denunciante. 
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direta com o cidadão. Nos termos de seu art. 5º, inc. II, não se admitem “reclamações, 

críticas ou denúncias anônimas”, admitindo-se, claro, as denúncias identificadas. 

 

A garantia do acesso restrito à identidade será sempre deferida quando solicitada pelo 

manifestante (art. 3º, caput) e todas as informações encaminhadas aos órgãos de apuração 

dos fatos devem seguir sem a identificação, sendo o ônus de pseudonimização das 

Ouvidorias (art. 3º, §1º). A proteção da identidade do manifestante poderá ser 

flexibilizada quando “indispensável à apuração dos fatos”, permitindo que o nome do 

denunciante seja encaminhado ao órgão de apuração, que passa a ser responsável por 

restringir o acesso à identidade por terceiros (art. 3º, §2º). A perda da proteção da 

identidade ocorre se e quando configurada denunciação caluniosa ou flagrante má-fé do 

denunciante (art. 3º, §3º). 

 

 

 

b) Portaria CADE 292/2019 

 

A Portaria n.º 292/2019 do CADE disciplina o recebimento e tratamento de denúncias 

anônimas e fixa diretrizes para a reserva de identidade do denunciante, seguindo o modelo 

normativo da IN CGU n.º 01/2014. Acredita-se que a norma tenha sido editada por uma 

contingência prática já que, segundo levantamento da própria instituição, entre janeiro de 

2017 e julho de 2018, 40% das investigações abertas envolvendo carteis foram originárias 

de denúncias443. Novamente a expressão “manifestante” é empregada, mas da leitura da 

norma fica clara a preocupação com a denúncia. 

 

A Portaria CADE n.º 292/2019 praticamente reproduz a IN CGU n.º 01/2014, mas 

algumas disposições diferentes são importantes para análise. 

 

Primeiramente, a denúncia anônima é definida pela ausência de “identificação ostensiva” 

do manifestante (art. 1º, §1º, inc. I). O conceito não é técnico e possivelmente tem origem 

na prática com o recebimento das denúncias anônimas, já que nem sempre será possível 

conferir o anonimato. Especialmente em esquemas complexos de corrupção, em que 

poucas são as pessoas que têm conhecimento suficientemente robusto para formular uma 

denúncia, o tipo de informação pode levar à identificação do autor. Mencione-se, por 

exemplo, as denúncias de dumping ou de abuso do poder econômico por empresa 

monopolista. Por outro lado, eventualmente o autor da denúncia anônima pode se 

identificar erroneamente ou nas entrelinhas. Desse modo, por identificação ostensiva 

deve-se entender a manifestação expressa e inequívoca da vontade em se identificar 

quando da formulação da denúncia. 

                                                 
443  CADE, Cade reforça proteção à identidade dos denunciantes de boa-fé. Informação disponível 

em: http://www.cade.gov.br/noticias/cade-reforca-protecao-a-identidade-dos-denunciantes-de-boa-fe. 

Acesso em 10 de dezembro de 2019. 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-reforca-protecao-a-identidade-dos-denunciantes-de-boa-fe
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Outra relevante diferença na questão da proteção da identidade entre a Portaria CADE n.º 

292/2019 e a IN CGU n.º 01/2014 corresponde ao papel institucional na apuração e 

responsabilização pelo ilícito ou irregularidade noticiada. 

 

Na IN CGU n.º 01/2014, a Ouvidoria é fundamentalmente um “balcão de recebimento de 

denúncias”, que pode no máximo conduzir procedimento investigatório preliminar, se 

houver elementos suficientes para verificação dos fatos narrados. Este procedimento 

nunca terá caráter punitivo, como expressamente se prevê no art. 2º, §2º, da IN CGU n.º 

01/2014. Na sequência, a denúncia, juntamente com os elementos de prova apresentados 

pelo denunciante, ou colhidos no curso do procedimento investigatório preliminar, são 

encaminhados aos órgãos que tenham competência legal de responsabilização, para que 

instaurem processo administrativo sancionador. 

 

Já no âmbito do CADE, este recebe as denúncias, trata as informações, instaura 

procedimento preparatório de inquérito administrativo, e, se for o caso, instaura processo 

administrativo sancionador e aplica as correspondentes sanções. Sendo o CADE a 

autoridade competente para reprimir infrações à ordem econômica, por óbvio que não se 

verifica a dinâmica de encaminhamento da denúncia e do procedimento a outros órgãos 

públicos. Isso pode ser um incentivo adicional para o oferecimento de denúncias. De um 

lado, aumentam as chances de efetividade na apuração e a celeridade, pois há só uma  

instituição atuando do começo ao fim. Por outro, reforça-se a proteção da identidade, na 

medida em que menos agentes tomarão conhecimento do relato e, eventualmente, da 

autoria. Nessa linha, a Portaria CADE n.º 292/2019 é cautelosa ao determinar a 

constituição de “apartado sigiloso” para acesso exclusivo aos responsáveis pela 

investigação444. 

 

 

 

4.3.4. Limitações à proteção da identidade do reportante 

 

A proteção da identidade do reportante se apresenta em dois formatos fundamentais: o 

anonimato e o sigilo. Considerando que no anonimato as autoridades públicas não tomam 

conhecimento da autoria do relato, todas as regras de proteção da identidade se referem 

aos casos de sigilo. De modo geral, a proteção da identidade do reportante é tão ou mais 

efetiva quanto menos forem as suas exceções e limites. No sistema jurídico brasileiro, são 

fundamentalmente quatro os meios de limitação da proteção da identidade do reportante: 

(i) compartilhamento da identidade do reportante entre autoridades públicas e instituições 

privadas; (ii) acesso da identidade por terceiros, principalmente pela invocação da LAI; 

(iii) hipóteses de exclusão do sigilo; e (iv) perda de proteção da identidade. 

                                                 
444  Cf. art. 3º, §1º, Portaria CADE n.º 292/2019. 
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a) Compartilhamento da identidade do reportante entre autoridades públicas e 

instituições privadas 

 

O conjunto normativo em análise aponta para um cenário de primazia das Ouvidorias para 

recebimento dos relatos, embora elas não tenham competência apuratória das 

irregularidades e dos ilícitos reportados. O Decreto de Proteção à Identidade dos 

Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 10.153/2019) é categórico em definir a 

Ouvidoria como órgão de recebimento das denúncias (art. 4º, caput), devendo os órgãos 

e entidades assegurar o recebimento de denúncia “exclusivamente por meio de suas 

unidades de ouvidoria” (art. 4º, §1º). Ainda, o Decreto obriga outros agentes públicos 

federais, que não integrem o sistema de Ouvidoria e recebam denúncias de irregularidades 

contra a Administração Pública, que as encaminhem e orientem o denunciante de que elas 

devem ser dirigidas à Ouvidoria (art. 4º, §3º). 

 

Essa sistemática faz com que a Ouvidoria figure como um “balcão de recebimento de 

denúncias”, mas sem capacidade de apuração e responsabilização. Mesmo seus 

procedimentos investigatórios preliminares não têm natureza punitiva. Como 

consequência, coloca-se o dever de encaminhamento do relato para as autoridades 

administrativas para as quais a lei preveja competência para instaurar processo 

administrativo sancionador e, se for o caso, aplicar as correspondentes sanções. 

 

Como analisado, a regra é de encaminhamento das informações da denúncia de modo 

pseudonimizado, sem qualquer indicação da identidade do denunciante. Contudo, as 

normas preveem hipóteses de compartilhamento da identidade ou dos elementos de 

identificação do denunciante. O “uso compartilhado de dados” é definido pela LGPD: 

 

Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) 

Art. 5º, inc. XVI – uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, 

transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou 

tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e 

entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou 

entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização 

específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas 

por esses entes públicos, ou entre entes privados; 

 

 

A LGPD confere ampla autorização para que o Poder Público faça uso compartilhado de 

dados pessoais, desde que voltados a “finalidades específicas de execução de políticas 

públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas” (art. 26, caput). 

Considerando o controle interno como uma das atribuições legais dos órgãos e entidades 
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que estruturam a Administração Pública, dados pessoais dos reportantes podem ser 

compartilhados para proceder à apuração e, se for o caso, à responsabilização dos 

envolvidos. 

 

De modo geral, a LGPD veda a transferência de dados pessoais do Poder Público a 

entidades privadas em seu art. 26, §1º. Contudo, dentre as exceções a esta regra, lista a 

hipótese de esta transferência de dados pessoais “objetivar exclusivamente a prevenção 

de fraudes e irregularidades” (art. 26, §1º, inc. V), que se relaciona ao tema maior de 

discussão nesta pesquisa: a prevenção à corrupção. Parece difícil vislumbrar hipótese em 

que a revelação da identidade do reportante seja útil para que uma empresa privada, por 

exemplo, tome medidas para coibir novas práticas ilícitas de esquema de corrupção com 

participação de funcionários seus. Todavia, a legislação confere essa alternativa. É 

imprescindível que se fundamente robustamente como a revelação do nome do reportante 

pode prevenir fraudes ou irregularidades, dado que esta é uma prática na contramão da 

proteção do reportante, pois favorece em muito a retaliação. 

 

O regime do uso compartilhado de informações pessoais é traçado pela LAI; mais 

recentemente, o Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal 

(Decreto n.º 10.153/2019) trouxe disciplina especial nos casos em que a denúncia seja 

apresentada a uma Ouvidoria. 

 

A LAI trabalha com dois grandes grupos de limitação da restrição do acesso aos dados 

pessoais, ou seja, ao sigilo de identidade: (i) revelação, em que a identidade do reportante 

perde a proteção do sigilo e se torna pública, de amplo conhecimento, independentemente 

do grau de interesse na denúncia; e (ii) acesso por terceiros, em que a identidade do 

reportante passa a ser conhecida por pessoas outras que aquelas que receberam a 

denúncia. Neste segundo caso, o acesso por terceiros pode tanto envolver o 

compartilhamento da identidade quanto o atendimento de solicitação da identidade do 

reportante via LAI. A regra é que o sigilo das informações pessoais deve ser preservado, 

salvo se a revelação ou acesso por terceiros forem definidas em lei ou haja consentimento 

expresso do reportante445. 

 

Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação Pública) 

Art. 31, §1º. As informações pessoais, a que se refere este artigo, 

relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: 

II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros 

diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que 

elas se referirem. 

 

 

                                                 
445  Cf. art. 31, §1º, inc. II, da Lei de Acesso à Informação Pública (Lei n.º 12.527/2011) e art. 55, inc. 

II, do Regulamento da Lei de Acesso à Informação Pública (Decreto n.º 7.724/2012). 
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Para todos os efeitos, o consentimento do denunciante deve ser feito nos moldes do 

definido na LGDP: “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” 

(art. 5º, inc. XII). Mas esse consentimento é flexibilizado pela LAI, que não o exige nas 

seguintes hipóteses: (i) prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física 

ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusiva para tratamento médico; (ii) 

cumprimento de ordem judicial; (iii) defesa de direitos humanos; ou (iv) proteção de 

“interesse público e geral preponderante” (art. 31, §3º)446. Desse modo, em tese a 

identidade do reportante pode ser divulgada publicamente, por exemplo, para prevenção 

de epidemias, por liminar ou para proteção de “interesse público e geral preponderante”, 

o que quer que isso signifique. 

 

Com as alterações trazidas à Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) pela Lei 

Anticrime (Lei n.º 13.964/2019), passou-se a conferir maior proteção ao reportante no 

caso de revelação, já que esta apenas se verifica mediante comunicação prévia e 

concordância formal, ou seja, consentimento: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia) 

Art. 4º-B. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a 

qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou 

interesse concreto para a apuração dos fatos; 

Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada 

mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância 

formal. 

 

 

Assim, ainda que as hipóteses de flexibilização do sigilo sejam praticamente “cheque em 

branco” para que se conheça a identidade do reportante – relevante interesse público e 

interesse concreto para apuração dos fatos –, a exigência de seu consentimento torna a 

proteção à identidade forte no regime da Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 13.608/2018). 

O problema é esta garantia se referir apenas à hipótese de “revelação”, sem trazer 

disciplina quanto ao acesso por terceiros ou ao uso compartilhado das informações 

pessoais do reportante, mesmo nos outros dispositivos. Pode-se interpretar que, no regime 

desta Lei, o termo “revelação” é tomado em sentido amplo, abarcando também o acesso 

por terceiros e o uso compartilhado das informações pessoais. Porém, essa construção 

gera insegurança jurídica, pois as importantes leis instrumentais conferem tratamento 

jurídico específico ao acesso de informações pessoais por órgãos e entidades públicas ou 

instituições privadas por transferência. 

 

Por sua vez, o Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal 

(Decreto n.º 10.153/2019) trabalha com duas dinâmicas de compartilhamento da 

                                                 
446  Cf. art. 31, §3º, da Lei de Acesso à Informação Pública (Lei n.º 12.527/2011) e art. 57 do 

Regulamento da Lei de Acesso à Informação Pública (Decreto n.º 7.724/2012). 
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identidade do denunciante. A primeira hipótese corresponde ao pedido ou requisição dos 

elementos de identificação do reportante pelo órgão de apuração. Isso pode se verificar, 

por exemplo, no caso em que a autoridade competente queria estabelecer diálogo com o 

reportante para elucidar aspectos da narrativa ou obter mais informações para uma 

apuração mais efetiva das irregularidades e ilícitos. 

 

O Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 

10.153/2019) autoriza esta requisição pelo órgão processante quando “indispensável à 

análise dos fatos relatados na denúncia”447. Cabe à autoridade solicitante dos dados 

pessoais a motivação específica sobre a indispensabilidade do conhecimento da 

identidade para a apuração. Certamente que esta justificativa é casuística, mas duas 

situações podem ser aventadas. Imagine-se, por exemplo, o caso em que as provas 

apresentadas pelo denunciante e aquelas constituídas em procedimento de averiguação 

preliminar se mostrem insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade, à luz dos 

precedentes institucionais e da jurisprudência. Outra possibilidade corresponde ao 

impacto das informações recebidas em investigação já conduzida internamente, 

verificando-se, por exemplo, que o ilícito relatado tem maiores proporções que 

originalmente estimado. A motivação deve ser expressa e suficientemente comprovada, 

podendo a autoridade que recebeu o relato deferir, ou não, o pedido de compartilhamento 

dos elementos de identificação do denunciante. No caso de deferimento, a identidade do 

reportante continua a ter caráter sigiloso448. 

 

A segunda hipótese de compartilhamento da identidade do denunciante refere-se ao 

encaminhamento da denúncia com elementos de identificação do denunciante 

espontaneamente pela Ouvidoria que recebeu a denúncia a outras unidades de 

Ouvidoria. Aqui, a unidade que tenha recebido a denúncia considera ser mais eficiente o 

direcionamento não apenas da informação relatada, mas também da identidade do 

reportante. Neste caso, o Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera 

federal (Decreto n.º 10.153/2019) faz imprescindível o consentimento do denunciante449. 

Caso o denunciante não responda no prazo estimado de 20 dias ou negue-se a fazê-lo, a 

denúncia apenas poderá ser encaminhada após a sua pseudonimização (art. 8º, parágrafo 

único). O Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal 

                                                 
447  Cf. art. 7º, caput, do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto 

n.º 10.153/2019): “[o] órgão de apuração poderá requisitar informações sobre a identidade do denunciante 

quando indispensável à análise dos fatos relatados na denúncia”. 
448  “O compartilhamento de elementos de identificação do denunciante com outros órgãos não 

implica a perda de sua natureza restrita”. Art. 7º, parágrafo único, do Decreto de Proteção à Identidade 

dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 10.153/2019). 
449  Cf. art. 8º do Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 

10.153/2019): “[o] encaminhamento de denúncia com elementos de identificação do denunciante entre 

unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal será precedido de solicitação de 

consentimento do denunciante, que se manifestará no prazo de vinte dias, contado da data da solicitação 

do consentimento realizada pela unidade de ouvidoria encaminhadora”. 
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(Decreto n.º 10.046/2019) prevê o “compartilhamento específico” dos dados protegidos 

por sigilo (art. 4º, inc. III).  

 

O Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal (Decreto 

n.º 10.046/2019) prevê o “compartilhamento específico” dos dados protegidos por sigilo 

em seu art. 4º, inc. III450. O compartilhamento específico condiciona-se à “concessão de 

permissão de acesso pelo gestor de dados” e aos requisitos definidos pelo gestor de dados 

como condição para o compartilhamento (art. 14). Para o Poder Público federal, a 

aplicação do disposto no Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração 

Pública Federal significa que, além das exigências previstas nas normas analisadas, os 

órgãos e entes responsáveis pela governança dos dados sigilosos (gestor de dados)451 

poderão livremente determinar outros requisitos para o compartilhamento, considerando 

a ausência de balizas mais específicas para este fim. 

 

O principal efeito prático do compartilhamento da identidade do reportante protegida pelo 

sigilo com outras autoridades públicas é ampliar o rol de agentes com conhecimento da 

autoria do relato. Isso em nada afeta o sigilo. Para todos os efeitos, os dados pessoais e os 

elementos de identificação continuam sigilosos, mas, em termos práticos, o nível de 

proteção diminui, porque maior é a complexidade do gerenciamento da reserva da 

informação pessoal. Se mais pessoas tomam conhecimento da autoria do relato, maior 

também o risco de revelação. Desse modo, as normas expandem a obrigação de reserva 

de sigilo para quem a operar452, valendo a regra geral da LAI: 

 

Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação Pública) 

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de 

informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, 

assegurando a sua proteção. 

§1º. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada 

como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de 

conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do 

regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos 

autorizados por lei. 

§2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação 

para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. 

 

                                                 
450  Cf. art. 4º do Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal (Decreto 

n.º 10.046/2019): “[o] compartilhamento de dados entre os órgãos e as entidades de que trata o art. 1º é 

categorizado em três níveis, de acordo com sua confidencialidade: (...) III - compartilhamento específico, 

quando se tratar de dados protegidos por sigilo, nos termos da legislação, com concessão de acesso a 

órgãos e entidades específicos, nas hipóteses e para os fins previstos em lei, cujo compartilhamento e 

regras sejam definidos pelo gestor de dados”. 
451  Cf. art. 2º, inc. XIII, do Decreto de Compartilhamento de Dados na Administração Pública Federal 

(Decreto n.º 10.046/2019). 
452  Para todos os efeitos, aquele que lidar com as informações pessoais do reportante deve ser 

considerado “operador”, definido pela LGPD como “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador” (art. 5º, inc. VII). 
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Ainda, os agentes públicos que não desempenhem função de ouvidoria e recebam 

denúncias não podem dar publicidade ao elemento de identificação do reportante453. 

 

 

 

b) Acesso da identidade do reportante por terceiros 

 

O MS 24.405 coloca em evidência um problema de ordem prática que, como noticia 

MARCIO CAMARGO CUNHA FILHO, é cada vez mais recorrente no dia-a-dia das denúncias: 

são diversos os pedidos de acesso à informação que incluem a identidade do cidadão que 

formulou a denúncia da ilicitude454. 

 

Segundo o Relatório sobre a Implementação da Lei n.º 12.527: Lei de Acesso à 

Informação produzido pela CGU, em 2018, 7,3% dos pedidos de informação endereçados 

à Administração Pública federal via LAI foram negados (9.203 no total)455. O fundamento 

da negativa na grande maioria dos casos se deve ao pedido de informação de dados 

pessoais (23,58% dos casos)456. Os números relativos ao sigilo também são expressivos: 

15,28% das negativas se justifica no fato de informação solicitada ser sigilosa de acordo 

com legislação específica e, para 7,17% delas, a informação (não pessoal) era classificada 

sigilosa nos termos da LAI457. O dado é surpreendente. Fora o fundamento de pedido 

desproporcional ou desarrazoado (7,75%), que requer uma análise do mérito do pedido, 

todas as demais negativas são objetivas: processo decisório em curso (8,89%); pedido 

incompreensível (8,38%); pedido exige tratamento adicional de dados (10,15%); e pedido 

genérico (18,81%)458. 

 

A construção de programas de reportantes deve necessariamente enfrentar esse ponto, se 

quiser conferir conforto ao potencial reportante. Como analisado, a identidade do 

reportante configura dado pessoal ou informação pessoal, presumindo-se o seu tratamento 

sigiloso. No entanto, são diversas as flexibilizações da garantia do sigilo. O mesmo 

regime do compartilhamento de dados se aplica ao acesso da identidade do reportante por 

terceiro, ou seja, pelo interessado que solicitou o acesso à informação da autoria do relato 

que lhe diz respeito459. 

                                                 
453  Art. 4º, §3º, Decreto de Proteção à Identidade dos Denunciantes na esfera federal (Decreto n.º 

10.153/2019). 
454  Cf. MARCIO CAMARGO CUNHA FILHO, Revisitando a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

em Matéria de Reserva de Identidade de Denunciantes, XXX, p. 232. 
455  CGU, Relatório sobre a Implementação da Lei n.º 12.527: Lei de Acesso à Informação, 2019, p. 

9. 
456  Idem, p. 10. 
457  Idem, ibidem. 
458  Idem, ibidem. 
459  Em resumo, a divulgação da identidade do reportante requer sua manifestação prévia e 

consentimento, que não será necessário nos seguintes casos: (i) prevenção e diagnóstico médico, quando a 

pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusiva para tratamento médico; (ii) 
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Some-se a isso a existência de diversos preceitos que podem mitigar o sigilo no caso 

concreto. O art. 21 da Lei de Acesso à Informação Pública (Lei n.º 12.527/2011) dispõe 

que “[n]ão poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou 

administrativa de direitos fundamentais”. Ainda, a restrição do acesso a informações 

pessoais não poderá ser invocada “com o intuito de prejudicar processo de apuração de 

irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for 

parte ou interessado”460. 

 

O pedido de acesso a informações pessoais deve seguir o rito processual disposto no 

Regulamento da Lei de Acesso à Informação Pública (Decreto n.º 7.724/2012). Segundo 

seu art. 60, o pedido deve ser instruído com a comprovação da identidade do requerente 

e um dos fundamentos para o acesso da informação pessoal: (i) comprovação do 

consentimento expresso do reportante, por meio de procuração; (ii) demonstração da 

necessidade de acesso à informação para defesa dos direitos humanos ou para proteção 

do interesse público e geral preponderante; ou (iii) comprovação de uma das hipóteses 

em que o consentimento do titular das informações pessoais é dispensada (art. 31, §3º, 

LAI), como para o cumprimento de decisão judicial. 

 

O acesso à informação pessoal por terceiro condiciona-se à assinatura de termo de 

responsabilidade, pelo qual o interessado se compromete a utilizar as informações 

exclusivamente para a finalidade e a destinação que fundamentam a sua autorização (art. 

61, §1º, do Decreto n.º 7.724/2012), bem como assume a responsabilidade pelo uso 

indevido desta informação (art. 61, §2º, do Decreto n.º 7.724/2012). 

 

 

 

c) Hipóteses de exclusão do sigilo 

 

O art. 4º da LGPD indica os casos em que o regime de proteção dos dados pessoais 

definido pela lei não se aplica, dentre as quais se destaca o tratamento dos dados pessoais 

para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado461 ou 

para atividades de investigação e punição de infrações penais (inc. III). Isso não significa 

que os dados pessoais referentes a esses casos estejam necessariamente desprotegidos, 

                                                 
cumprimento de ordem judicial; (iii) defesa de direitos humanos; ou (iv) proteção de “interesse público e 

geral preponderante”. 
460  Art. 58, inc. I, do Regulamento da Lei de Acesso à Informação Pública (Decreto n.º 7.724/2012). 

Nessa linha, cf. art. 31, §4º, da Lei de Acesso à Informação Pública (Lei n.º 12.527/2011). 
461  No sistema norte-americano, os agentes de defesa têm o seu regime de whistleblowing definido 

pelo Military Whistleblower Protection Act (38 U.S.C. § 4311). Também nesse sistema se reconhecem os 

National Security Whistleblowers, cujos reportantes lidam com informações confidenciais de inteligência 

e segurança nacional e seguem normativas específicas, como o FBI Whistleblowing Protection Act (5 

U.S.C.A. §2303), o Homeland Security Act (6 U.S.C. § 463) e o Title VII – Whistleblower Protection for 

Intelligence Communicty (4 U.S.C.A. App. Sec. 3 § 8H). 
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mas que eles o serão nos termos de legislação específica (art. 4º, §1º, LGPD). O problema 

é que essa legislação específica ainda não foi editada. 

 

Chama atenção a LGPD afastar o seu regime de proteção de dados pessoais na 

investigação e punição de crimes, considerando que a grande maioria dos casos de 

corrupção são a um só tempo infrações administrativas e ilícitos penais. Basta mencionar 

que é o Código Penal que define os tipos de corrupção ativa e corrupção passiva. 

 

 

 

d) Perda da proteção da identidade 

 

Perde a proteção à identidade e às demais proteções definidas na Lei do Disque-Denúncia 

(Lei n.º 13.608/2018) aquele que conscientemente apresentar informações ou provas 

falsas nos termos do art. 4º-A, parágrafo único, da Lei do Disque-Denúncia (Lei n.º 

13.608/2018) com as alterações trazidas pela Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019). 

 

 

 

4.3.5. Responsabilização 

 

A responsabilização pelo uso indevido dos dados pessoais do reportante é prevista em 

praticamente todas as normas instrumentais analisadas, já que pode acarretar a 

identificação e consequente retaliação. Dentre as condutas ilícitas definidas no art. 32 da 

LAI, as seguintes têm aplicação mais direta em programas de reportantes públicos contra 

a corrupção: (i) utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 

alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a 

que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, 

emprego ou função pública (inc. II); (ii) divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou 

permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal (inc. IV); (iii) 

impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de 

ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem (inc. V); (iv) ocultar da revisão de 

autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou 

em prejuízo de terceiros (inc. VI); e (v) destruir ou subtrair, por qualquer meio, 

documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes 

do Estado (inc. VII). 

 

Além do uso indevido, a responsabilização também alcança a proatividade insuficiente 

na defesa dos dados pessoais por meio da adoção de técnicas e medidas que reforcem a 

segurança desses dados. Um dos princípios da LGPD é o da “responsabilização e 

prestação de contas”, segundo o qual o agente deve adotar medidas que observem as 

normas de proteção de dados pessoais (art. 6, inc. X). 



219 

 

 

Quanto ao regime sancionatório, são duas as bases normativas: a LAI e a LGPD462. Pela 

primeira, as afrontas à Lei se caracterizam como infrações administrativas e sujeitam o 

responsável à sanção mínima de suspensão no regime do Estatuto dos Servidores Públicos 

Civis da União (Lei n.º 8.112/90), nos termos do art. 32, §1º, inc. II. Nada se coloca com 

relação aos empregados públicos, aos comissionados e aos agentes públicos ou outros que 

exerçam função pública. O art. 32, §2º, porém, determina amplamente, para todos os 

agentes públicos, a possibilidade de responderem por improbidade administrativa. 

 

 

A LGPD define as sanções administrativas a serem aplicadas pela ANPD, quais sejam: 

(i) advertência; (ii) multa simples de até 2% do faturamento da pessoa limitada ao valor 

máximo de R$ 50 milhões; (iii) multa diária; (iv) publicidade da infração; (v) bloqueio 

dos dados pessoais até a regularização; (vi) eliminação dos dados pessoais; (vii) 

suspensão parcial do funcionamento do banco de dados pelo prazo máximo de seis meses, 

prorrogável por igual período; (viii) suspensão do exercício da atividade de tratamento 

dos dados pessoais pelo prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período; e 

(ix) proibição total ou parcial do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de 

dados (art. 52). Considerando que os canais de recebimento de denúncia estão 

compreendidos em instituições públicas, que têm por função o recebimento e o tratamento 

dos dados pessoais do reportante, entende-se que a ANPD poderá sancionar os agentes 

de tratamento apenas com advertência ou multa. 

 

O art. 42 da LGPD determina que o controlador ou o operador que causar danos 

patrimonial, moral, individual ou coletivo quando do tratamento de dados pessoais fica 

obrigado a repará-lo. Na hipótese de retaliação do reportante em função de malversação 

de seus dados pessoais, a indenização prevista no art. 4º-C, §2º, da Lei do Disque-

Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) pode inserir o controlador ou o operador no polo passivo 

da correspondente ação, além daquele que tenha praticado a retaliação. Neste caso, deve 

restar comprovado o dolo ou erro grosseiro do agente463. Ainda, a conduta ou omissão do 

controlador ou do operador no tratamento dos dados pessoais do reportante não devem se 

enquadrar em uma das excludentes de responsabilidade do art. 43 da LGPD464. 

 

                                                 
462  O Regulamento da Lei de Participação do Usuário de Serviços Públicos (Decreto n.º 9.492/2018) 

prevê a aplicação de penalidades legais ao agente público que não observar a regra de proteção da identidade 

e dos elementos que permitam a identificação do usuário de serviços públicos ou do autor da manifestação 

(art. 24, parágrafo único). 
463  Cf. art. 28 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942): “[o] 

agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro 

grosseiro.” 
464  Cf. art. 43 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018): “[o]s agentes de tratamento 

só não serão responsabilizados quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais 

que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, 

não houve violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva 

do titular dos dados ou de terceiro.” 
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4.3.6. Sigilo vs. anonimato na proteção da identidade dos reportantes 

 

Internacionalmente, os programas de whistleblowing se estruturam em torno do sigilo da 

identidade do reportante, embora também se reconheça a possibilidade de o reportante se 

valer do anonimato ou relatar publicamente. Boas práticas indicam caber ao reportante 

escolher o grau de proteção que julga ser adequado à sua identidade. A preferência pelo 

sigilo se deve à possibilidade de tornar as investigações mais efetivas pelo diálogo com o 

reportante. Desse modo, ele poderá ser acionado para dirimir dúvidas, elucidar fatos, 

opinar e trazer mais elementos de contextualização, por exemplo. No anonimato, perde-

se essa possibilidade. Por essa razão a OCDE indica que o anonimato é o pior meio de 

defesa da identidade, sendo verificado em sistemas cujas instituições são alvo de fortes 

desconfianças465. 

 

Apesar disso, o experimento de cojoint indicou que o anonimato aumenta as chances de 

relato em 10% no universo dos respondentes. Foram quatro alternativas indicadas no 

experimento: (i) anonimato – os dados do reportante não são registrados e jamais poderão 

ser revelados; (ii) identificação – os dados do reportante são públicos; (iii) reserva 

permanente – os dados do reportante ficam registrados, mas jamais serão revelados; e (iv) 

reserva relativa – os dados do reportante são registrados e poderão ser revelados por 

razões definidas em lei. Os resultados são apresentados na tabela abaixo: 

 

 

 

Tabela 16 – Proteção da identidade no conjoint 

 

Level Estimate SE Pvalue 

Anonimato 0.602 0.018 0 

Identificação 0.276 0.016 0 

Reserva permanente 0.581 0.018 0 

Reserva relativa 0.539 0.018 0.029 
 

Fonte: Grupo Público, FGV Direito SP 

 

 

A expectativa da pesquisa era mensurar a força do anonimato frente ao sigilo, assim como 

o peso das flexibilizações legais ao sigilo sobre a decisão de relatar. 

 

Com relação ao anonimato, constatou-se que esta é a medida de proteção de identidade 

mais forte entre os respondentes do experimento, resultando em maior propensão ao relato 

em programas de reportantes com garantia do anonimato. De fato, a proteção da 

identidade é uma aposta brasileira para aumentar o número de denúncias de ilícitos e 

                                                 
465  Cf. OCDE, Committing to Effective Whistleblower Protection in the Public and Private 

Sectors, p. 5. 
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irregularidades envolvendo a Administração Pública. Todo esse esforço, porém, pode ser 

insuficiente, conforme o tipo de corrupção que se relate. Especialmente em esquemas de 

corrupção mais complexos, é quase certo o conhecimento da autoria daquele que relatou. 

Considerando a qualidade da informação, apenas aquele que está muito próximo dos 

fatos, ou que desenvolva uma atividade muito particularizada, estará na posição de ser 

um reportante. Isso explica a força da delação premiada e dos acordos de leniência neste 

tipo de revelação. Desse modo, os outros mecanismos de proteção do reportante são tão 

ou mais importantes que a reserva de sua identidade. 

 

A garantia do sigilo também aumenta as chances de relato. A hipótese de sigilo sem 

flexibilizações legais eleva em 8% as chances de relatar. Esse é o exemplo da Lei de 

Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018), cujo art. 4º-B, parágrafo único, 

condiciona a revelação da identidade do reportante à sua concordância formal em 

comunicação prévia, mesmo nos casos de relevante interesse público ou interesse 

concreto para apuração dos fatos. Já a previsão da garantia do sigilo com flexibilizações 

legais eleva em 4% as chances de relatar. É o que se verifica, por exemplo, na Lei 

Orgânica do TCU (Lei n.º 8.443/92). Com a recente inclusão do §3º ao seu art. 55 pela 

Lei n.º 13.866/2019, pela qual o TCU delibera discricionariamente se confere, ou não, 

sigilo do objeto e da autoria da denúncia conforme a imprescindibilidade à segurança da 

sociedade e do Estado. 

 

Desse modo, não prever exceções à garantia do sigilo em programas públicos de 

reportantes contra corrupção aumenta em 50% as chances de relato na comparação com 

aqueles em que haja flexibilizações ao sigilo. 

 

Em situação diametralmente oposta está o relato identificado. O gráfico abaixo permite 

melhor visualização desse cenário: 
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Gráfico 14 – Proteção da identidade mais referenciada 

 
 

Fonte: Grupo Público, FGV Direito SP 

 

 

O relato público ou sem proteção à identidade (anonimato ou sigilo) diminui em 22% as 

chances de relato. Esse dado lança luzes sobre práticas recorrentes na Administração 

Pública, embora não sejam propriamente experiências de relatos de reportantes. Citem-se 

os exemplos de formulários eletrônicos de denúncia em que o campo da identificação é 

obrigatório, bem como a rotina de canais telefônicos de atendimento público 

perguntarem, em primeiro lugar, a identificação do cidadão para prosseguimento do 

atendimento. 

 

Com maior sofisticação, o dado também coloca em perspectiva a possibilidade de relatos 

serem feitos diretamente ao Legislativo pelo reportante, publicamente e televisionado, 

como se verifica no modelo norte-americano. No Brasil, a Câmara dos Deputados 

poderia, por exemplo, criar comissão especial para recebimento e análise de relatos, que 

também poderiam ser apresentados em comissões parlamentares de inquérito – CPIs466. 

Essa possibilidade é real e juridicamente viável, com exemplos concretos, mas com 

                                                 
466  A Constituição Federal prevê que CPIs podem ser instauradas mediante requerimento de 1/3 dos 

congressistas para apuração de fato determinado. Cf. art. 58, § 3º: “[a]s comissões parlamentares de 

inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos 

nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 

em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de 

fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 

Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”. Nada impede que esse 

fato certo seja o objeto de um relato de reportante. 
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menor propensão, se consideradas as repostas a este experimento. Não há óbice jurídico 

para que se criem também programas de reportantes no âmbito Legislativo com proteção 

à identidade em função do exercício do direito de relato. 

 

 

 

4.4. Medidas de enfrentamento da retaliação sofrida 

 

Muito embora a Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018) preveja o 

prêmio de 5% do valor recuperado ao informante-reportante, a grande aposta da Lei para 

aumentar o número de relatos está no tratamento da retaliação. Parte-se do pressuposto 

de que a disciplina da retaliação é, por si só, capaz de conferir conforto para relatar. 

Considerando os resultados do experimento, esta avaliação é acertada, já que 96% dos 

respondentes não relatariam, ou as chances de fazê-lo diminuiriam consideravelmente, se 

a proteção não fosse suficiente para impedir retaliações. 

 

 

Tabela 17 – Impacto da insuficiência de proteção frente a retaliações sobre a motivação para o relato 

Grau de impacto sobre o relato Percentual 

Impede 47% 

Diminui consideravelmente 49% 

Diminui pouco 3% 

Não diminui 1% 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: o gráfico foi construído a partir de 324 respostas. 

 

 

São três as linhas de tratamento da retaliação na Lei de Disque-Denúncia e Reportantes: 

(i) declaração expressa de proteção contra a retaliação; (ii) previsão de sanções àquele 

que comete retaliação; e (iii) garantia de indenização ao reportante que sofrer retaliação. 

A Lei de Disque-Denúncia e Reportantes é uma lei de proteção antirretaliação para o 

relato. 

 

A expressa garantia de proteção contra a retaliação se encontra no art. 4º-C da Lei de 

Disque-Denúncia e Reportantes, segundo o qual “será assegurada ao informante 

proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de 

relatar”. A Lei não especifica o conteúdo jurídico dessa proteção, tampouco quem a 

assegurará, se ela será devida antes ou depois da ocorrência da retaliação, seus efeitos 

práticos e jurídicos etc. De qualquer modo, o direito de relatar é o objeto da tutela jurídica. 

 

A Lei de Disque-Denúncia e Reportantes estabelece a sanção administrativa de “demissão 

a bem do serviço público” ao agente que pratique retaliação, a qual é considerada como 

falta disciplinar grave para todos os efeitos: 
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Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia e Reportantes) 

Art. 4º-C, §1º A prática de ações ou omissões de retaliação ao 

informante configurará falta disciplinar grave e sujeitará o agente à 

demissão a bem do serviço público. 

 

 

O problema do preceito é a limitação a apenas um cenário específico de retaliação: aquela 

praticada por agente público. Ocorre que esta delimitação não se coaduna com a proposta 

da Lei Anticrime de conferir um tratamento geral ao whistleblowing no Brasil, deixando 

de fora, por exemplo, atos de retaliação praticados por agentes que exerçam mandato 

político ou particulares delegatários de serviços públicos, por exemplo. Some-se a isso a 

dificuldade jurídica na aplicação da sanção de demissão aos agentes públicos 

comissionados. 

 

Por fim, a indenização em dobro pelos danos materiais sofridos com a retaliação, sem 

prejuízo dos danos morais, também é prevista na Lei de Disque-Denúncia e Reportantes: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia e Reportantes) 

Art. 4º-C, § 2º O informante será ressarcido em dobro por eventuais 

danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em 

retaliação, sem prejuízo de danos morais. 

 

 

No experimento cojoint, foram analisadas as seguintes medidas de enfretamento da 

retaliação, segundo a metodologia adotada: 

 

 Descaracterização de qualquer crime ou ilícito, como traição, difamação, 

espionagem ou vazamento de dados ou informações sigilosas; 

 Direito à imediata cessação dos efeitos da retaliação, como a reintegração no cargo 

público ou recontratação na empresa privada em caso de demissão por retaliação; 

 Indenização pelos prejuízos sofridos e indenização por danos morais 

correspondente a 2x o salário do reportante ou do ofensor (o que for maior); 

 Indenização pelos prejuízos sofridos e indenização por danos morais, cuja quantia 

será arbitrada no caso; 

 Indenização pelos prejuízos sofridos e pelo que o reportante deixou de 

razoavelmente ganhar devido à retaliação; 

 Previsão da retaliação como crime; 

 Punição daquele que cometeu ato de retaliação por sanções disciplinares; 

 Não terá proteção contra retaliação. 

 

 

Além das medidas isoladamente consideradas, buscou-se avaliar três estratégias indicadas 

como melhores práticas internacionais para prevenção de retaliações contra reportantes: 
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(i) mitigação dos efeitos da retaliação contra reportante, pela eficiência na imediata 

cessação de seus efeitos, como a readmissão ou a retomada de benefícios indevidamente 

retirados, por exemplos; (ii) indenização pelos prejuízos sofridos por conta da retaliação; 

e (iii) responsabilização daquele que praticou a retaliação. Os resultados são apresentados 

na tabela abaixo: 

 

 

 

Tabela 18 – Medidas de enfrentamento da retaliação no conjoint 

 

Value Estimate SE Pvalue 

Descaracterização de qualquer crime ou ilícito, como traição, 

difamação, espionagem ou vazamento de dados ou informações 

sigilosas 

0.508 0.024 0.732 

Direito à imediata cessação dos efeitos da retaliação, como a 

reintegração no cargo público ou recontratação na empresa privada em 

caso de demissão por retaliação 

0.577 0.026 0.003 

Indenização pelos prejuízos sofridos e indenização por danos morais 

correspondente a 2x o salário do reportante ou do ofensor (o que for 

maior) 

0.493 0.026 0.795 

Indenização pelos prejuízos sofridos e indenização por danos morais, 

cuja quantia será arbitrada no caso 
0.534 0.027 0.2 

Indenização pelos prejuízos sofridos e pelo que o reportante e pelo que 

o reportante deixou de razoavelmente ganhar devido à retaliação 
0.493 0.026 0.798 

Não terá proteção contra retaliação 0.306 0.023 0 

Previsão de retaliação como crime 0.578 0.025 0.002 

Punição daquele que cometeu ato de retaliação por sanções 

disciplinares 
0.522 0.026 0.399 

 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Os dados indicam que, pela perspectiva dos respondentes, há duas proteções contra 

retaliação que aumentam as chances de relato: o direito à imediata cessação dos efeitos 

da retaliação (7.7%) e a previsão da retaliação como crime (7.8%). A indenização pela 

retaliação é estatisticamente insignificante. Analisadas em conjunto, as variáveis passam 

a seguinte mensagem: é melhor não ter nada do que se desculpar a ter um bom pedido de 

desculpas. 

 

Os respondentes do experimento indicam que o foco de programas de reportantes deve 

ser de prevenção à retaliação e, caso ela se verifique, que seja imediatamente cessada. 

Quando os respondentes assinalam a previsão da retaliação como crime em lei, estão 

indicando que acreditam no efeito dissuasório da pena para prevenir comportamentos de 

retaliação (deterrence effect). Não se trata de simples “retribuição” ao mal imprimido por 

aquele que retaliou. Tanto é assim que a variável de punição daquele que cometeu a 

retaliação por sanções disciplinares é estatisticamente significante, pois se entende que 

pena tem maior efeito simbólico que sanções disciplinares. 

 

O gráfico abaixo fornece melhor enquadramento da força das variáveis para o relato: 
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Gráfico 15 – Tipo de proteção funcional mais referenciada 

  
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Punição daquele que cometeu ato de retaliação por sanções disciplinares 

Punição daquele que cometeu ato de retaliação por sanções disciplinares 

Não terá proteção contra retaliação 

 

Indenização pelos prejuízos sofridos e pelo que o reportante deixou de razoavelmente ganhar 

devido à retaliação 

Indenização pelos prejuízos sofridos e indenização por danos morais, cuja quantia será arbitrada 

no caso 

Indenização pelos prejuízos sofridos e indenização por danos morais correspondente a 2x o 

salário do reportante ou do ofensor (o que for maior) 

Direito à imediata cessação dos efeitos da retaliação 

Descaracterização de qualquer crime ou ilícito, como traição, difamação, espionagem ou 

vazamento de dados ou informações sigilosas 
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Se um programa de reportantes não dispuser de medidas de proteção contra a retaliação, 

as chances de relatar caem 20%. 
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5. A questão do prêmio 

 

5.1. Disciplina jurídica do prêmio pecuniário para reportantes públicos contra 

corrupção 

 

O sistema convencional de detecção de ilícitos é limitado. Não por outra razão, os 

programas de reportantes figuram na linha de frente no combate à corrupção. Diante da 

potencialidade desses programas, foram desenvolvidos incentivos, sendo o prêmio 

pecuniário o mais representativo. No sistema norte-americano, precursor da experiência 

do whistleblowing, os programas mais relevantes conferem prêmio ao reportante. 

 

Em uma alusão aos programas de whistleblowing bounty-hunter internacional – como o 

FCPA, FCA, Sox-Sarbannes e IRS WB, todos com previsão de prêmio – a Lei do Disque-

Denúncia (Lei n.º 13.608/2018) foi entendida como a introdutora do whistleblowing no 

Brasil, quando de sua edição467. 

 

Na verdade, como analisado, já existiam programas de reportantes no Brasil e vários 

Estados já dispunham de prêmio para relatos468. O que efetivamente caracteriza um 

programa de reportantes é a possibilidade de relato com proteção e, nisto, a Lei n.º 

13.608/2018 era limitada: garantia-se apenas o anonimato ou o sigilo dos dados do 

reportante que se identifique na denúncia469. Com a edição da Lei Anticrime (Lei n.º 

13.964/2019), a Lei do Disque-Denúncia foi alterada para conferir medidas de proteção 

ao reportante e estruturar os canais de denúncia junto às Ouvidorias ou Corregedorias, 

que agora devem obrigatoriamente integrar a estrutura administrativa dos órgãos ou entes 

estatais. Dispondo sobre normas gerais sobre os reportantes, ela passa a ser conhecida 

como Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018). 

 

Em sua redação original, a Lei n.º 13.608/2018 apresentava o permissivo genérico à 

previsão de prêmios nos programas de reportantes públicos contra a corrupção por 

qualquer dos entes federados. Muito embora o Fundo Nacional de Segurança Pública só 

                                                 
467  Cf. AMANDA ATHAYDE e MYLENA MATOS, Denunciante Premiado? Whistleblower no Brasil e 

o Direito Antitruste, 2018. Disponível em: 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/denunciante-

premiado-26032018. Acesso em 10 de dezembro de 2019. 
468  Em grande medida a Lei n.º 13.608/2018 reconhece as experiências estaduais e se apoia em 

redação legislativa análoga às editadas pelos Estados entre os anos 2000 e 2005. Não por outra razão a 

experiência do Disque-Denúncia com participação de entidade privadas sem fins lucrativos foi normatizada 

em seu art. 2º. Para um debate envolvendo as implicações comportamentais do prêmio sobre a dinâmica de 

denúncia no Brasil, cf. MAURÍCIO SOARES BUGARIN e TOMÁS TENSHIN SATAKA BUGARIN, Ética & 

Incentivos: devemos recompensar quem denuncia a corrupção?, 2017, passim. Os autores se posicionam 

favoravelmente à afirmativa, desde que subsista a opção de o denunciante abrir mão do prêmio pelo relato. 
469  ANNA CAROLINA MIGUEIS PEREIRA também não reconhece que a Lei n.º 13.608/2018, em sua 

redação original, não era um diploma legal sobre reportantes apesar da conexão com o tema. Cf. Entre a 

Perseguição e o Denuncismo: como a regulamentação do whistleblower pode reduzir a corrupção 

entre agentes públicos no Brasil, 2019, p. 21. 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/denunciante-premiado-26032018
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/denunciante-premiado-26032018
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possa ser utilizado para premiação, em dinheiro, de informações que levem à resolução 

de crimes (art. 5º), a referida autorização se estende a “informações que sejam úteis para 

a prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos administrativos” (art. 4º, 

caput). 

 

Contudo, mesmo sem a previsão expressa da Lei, as recompensas já era juridicamente 

viáveis. Primeiramente, nunca houve proibição legal a recompensas. Em segundo lugar, 

não é necessária autorização legal genérica expressa para fazer o pagamento de 

recompensas, bastando normas administrativas (regulamentos), pois esta não é matéria 

reservada à lei formal. O pagamento de recompensas pela Administração depende, isto 

sim, da disponibilidade efetiva de recursos e da existência de um órgão em operação e de 

procedimentos organizados. Desse modo, a disposição legal assume caráter simbólico. 

 

Com a Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019), ficou definido o valor do prêmio de até 5% 

do valor recuperado em função do relato do reportante: 

 

Lei n.º 13.608/2018 (Lei do Disque-Denúncia e Reportantes) 

Art. 4º-C, §3º. Quando as informações disponibilizadas resultarem em 

recuperação de produto de crime contra a administração pública, 

poderá ser fixada recompensa em favor do informante em até 5% (cinco 

por cento) do valor recuperado. 

 

 

O art. 4º-C da Lei de Disque-Denúncia e Reportantes define a concessão do prêmio 

pecuniário unicamente ao reportante que relate crime contra a Administração Pública. O 

prêmio de até 5% se aplica ao reportante no âmbito administrativo apenas na hipótese de 

investigação policial de crime contra a Administração Pública. Ficam de fora os relatos 

de ilícitos administrativos ou ações ou omissões lesivas ao interesse público. 

 

Se a autoridade competente para recebimento de relatos é claramente colocada pela Lei – 

unidades de Ouvidoria ou Corregedoria –, o mesmo não se verifica na atribuição do 

prêmio. Além da ausência de definição da autoridade competente para arbitramento da 

recompensa, faltam procedimentos organizados e disciplina mais específica que confiram 

segurança jurídica sobre o recebimento e transparência na atribuição de recompensa. 

 

Com o §3º do art. 4º-C, passam a ser duas as fontes para pagamento de recompensa 

pecuniária ao reportante: (i) disponibilidade efetiva de recursos, podendo-se valer dos 

recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e (ii) os valores recuperados. Ambos 

os casos dependem de disciplina regulamentar, com clara definição das autoridades 

competentes, bem como dos critérios e procedimentos para atribuição do prêmio 

pecuniário. 

 



230 

 

Apesar de voltado a incentivar o relato, o prêmio pecuniário, como disciplinado na Lei 

de Disque-Denúncia e Reportantes, pode não se mostrar efetivo. Além da necessidade de 

regulamentação específica, o recebimento dos valores pelo relato é incerto. 

 

A disponibilidade efetiva de recursos depende de previsão orçamentária, que hoje se 

notabiliza pelo caráter político. Com a finalidade última de impedir investigações, os 

recursos orçamentários poderiam não ser direcionados ao órgão ou ente administrativo. 

Apenas nos casos de empresa estatal não dependente de repasses públicos ou de órgão ou 

ente administrativo celebrar contrato de gestão repasse seria mais certo. 

 

Com relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública, vale enfatizar os recentes embates 

dos Estados com a União sobre a transferência de recursos provenientes de exploração de 

loterias aos Fundos Estaduais e Distrital, que foram contingenciados (R$ 1,1 bilhão, 

aproximadamente). Reconhecendo a transferência obrigatória de 50% desses valores no 

texto da Lei do Fundo Nacional de Segurança Pública (art. 7º, inc. I, Lei n.º 13.756/2018), 

o MIN. DIAS TOFFOLI determinou a transferência e que a União se abstenha de novos 

contingenciamentos470. Esse caso demonstra as possíveis dificuldades de efetivação dos 

prêmios pecuniários, em função da sistemática de contingenciamento federal. 

 

Por fim, a Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019) define que pode ser conferido até 5% do 

valor recuperado ao reportante, graças às suas informações (art. 4º-C). Ocorre que o valor 

recuperado apenas se verifica com a coisa julgada administrativa ou o trânsito em julgado 

judicial, o que, além de incerto, pode demorar. Há uma série de condicionantes ao prêmio: 

(i) conexão entre as informações do relato e a recuperação do produto de crime; (ii) o 

relato ter por objeto crime contra a Administração Pública; (iii) efetividade do relato na 

recuperação do produto do crime narrado; e (iv) coisa julgada administrativa ou trânsito 

em julgado judicial. O recebimento do prêmio, portanto, não é automático após o relato. 

 

 

 

5.2. Programas de reportantes devem recompensar o reportante com prêmio? 

 

A previsão do prêmio pecuniário em programas de reportantes é polêmica. Enquanto o 

sistema norte-americano dispõe de várias leis com este benefício, a França editou a sua 

lei de reportantes (“lanceur d’alert”) em 2016 sem qualquer previsão de prêmio (Loi 

Sapin II)471. 

 

MAURÍCIO BUGARIN e TOMÁS BUGARIN, em estudo publicado sobre a recompensa a quem 

denuncia corrupção a partir do PL DF 857/2012, demonstram que na ausência de 

incentivos (positivos ou negativos), as pessoas tendem a não colaborar e relegam 

                                                 
470  Cf. decisão liminar de 27 de dezembro de 2019 deferida na ACO 3329/2019. 
471  Loi n.º 2016-1691, DU 10.12.2016. 
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exclusivamente ao Poder Público o controle de desvio de recursos472. A recompensa do 

denunciante gera dois efeitos antagônicos: o “desincentivo moral”, pois a remuneração 

pode reduzir o sentimento cívico de “cumprimento do dever” e desestimular relatos, e o 

“incentivo pecuniário”, em que o benefício pecuniário material incentiva novos relatos473. 

Segundo os autores, 

 

(...) em sociedades heterogêneas, com elevado nível de desigualdade de 

renda como o Brasil e demais países latino-americanos em 

desenvolvimento, o efeito do incentivo pecuniário domina o efeito de 

desincentivo moral, de forma que o PL seria benéfico para esses 

países474. 

 

 

No experimento, 76% dos respondentes são contrários ao recebimento de prêmio pelo 

reportante. Dos favoráveis ao recebimento de prêmio, 45% consideram que a base de 

cálculo do prêmio deve ser o montante recuperado aos cofres públicos, enquanto 42% 

consideram que a relevância do relato para o resultado da investigação é a base de cálculo 

mais adequada. 

 

 

Tabela 19 – Base de cálculo do prêmio 

 
Base de cálculo  

Montante recuperado aos cofres públicos 45% 

Relevância do relato para o resultado da investigação 42% 

Valor do dano 12% 

Valor do contrato administrativo, se for o caso 1% 
    

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 86 respostas. 

 

 

Dos respondentes favoráveis às recompensas pecuniárias, 41% consideram que o valor 

do prêmio deve ser 5% sobre a base de cálculo. 

 

 

Tabela 20 – Valor do prêmio 

 

5% sobre a base de cálculo do prêmio 41% 

Valor a ser arbitrado pela autoridade pública 26% 

Valor negociado entre reportante e autoridade pública 15% 

De 5% a 15% sobre a base de cálculo do prêmio 11% 

De 15% a 30% sobre a base de cálculo do prêmio 7% 
    

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 82 respostas. 

 

                                                 
472  Cf. Ética & Incentivos: devemos recompensar quem denuncia corrupção?, 2017, p. 396-402. 
473  Idem, p. 417. 
474  Idem, p. 421. 
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O valor de 5% sobre a base de cálculo do prêmio, que majoritariamente corresponde ao 

montante recuperado aos cofres públicos, corresponde ao previsto no art. 4º-C, §3º, da 

Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018). Interessante considerar que 

os valores de prêmio mais altos foram os menos assinalados pelos respondentes. Na 

experiência norte-americana, por exemplo, as normas que conferem prêmios preveem o 

valor de 15% a 30% sobre os valores recuperados - no Brasil, essa hipótese corresponde 

a apenas 7%. Assim, os respondentes preferiram o menor montante de prêmio ao 

reportante e, na sequência, indicaram que o valor pode ser determinado pela autoridade 

pública. 

 

Esses resultados foram obtidos a partir de perguntas diretas sobre a percepção do 

respondente com relação ao prêmio. Em outro formato, apresentou-se situação em que 

dois funcionários relatam esquema de desvio de recursos públicos superior a R$ 50 

milhões e operante há mais de 8 anos. O funcionário A não recebe prêmio pelo relato e o 

funcionário B é premiado com 10% dos valores apurados. A primeira questão apresentada 

foi “quem agiu de forma ética?”. 60% dos respondentes indicaram que tanto A quanto 

B agiram de forma ética, enquanto 40% considerou que apenas o funcionário A, que 

não recebeu prêmio, agiu de forma ética. 

 

Esse dado novamente reforça o viés negativo de recompensar o reportante. Porém, 

quando questionado “quem tem maior propensão a denunciar?”, os resultados foram os 

seguintes: 

 

 
Gráfico 16 – Quem tem maior propensão a denunciar? 

 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 
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Nota: foram consideradas 320 respostas. 

 

 

Os respondentes indicaram que o funcionário B, que recebeu prêmio pelo relato, tem 

maior propensão a relatar, indicando que o prêmio é assimilado como um incentivo 

efetivo para relatar. Mantidas todas as circunstâncias do caso e alterada unicamente a 

variável do recebimento de prêmio, 71% dos respondentes consideraram que o 

funcionário B tem maior disposição para relatar. Assim, a previsão de prêmio aumenta a 

chance de relato. 

 

O dado chama ainda mais atenção na medida em que 76% dos respondentes consideram 

que reportantes não devem receber prêmio, sugerindo um cenário de “social desirability 

bias”, em que o respondente assinala a resposta que será vista do modo mais favorável 

pela sociedade. Assim, possivelmente esses respondentes se opuseram ao prêmio porque 

são mais sensíveis ao senso comum, de que as pessoas não devem tomar decisões visando 

ao lucro, mas orientadas pelo interesse público. Dos respondentes que entendem que 

reportantes não devem receber prêmio, 64% indicam que o funcionário B tem maior 

propensão a reportar. No grupo dos favoráveis aos prêmios, 91% indicam que o 

funcionário B tem maior propensão a reportar. 

 

 
 

Tabela 21 – Funcionário com maior propensão a relatar 

 

Maior propensão a 

relatar 

Respondentes contrários a prêmios 

para reportantes 

Respondentes favoráveis a prêmios 

para reportantes 

Funcionário A (sem 

prêmio) 
12% 5% 

Funcionário B (com 

prêmio) 
64% 91% 

Funcionário A e 

funcionário B 
21% 1% 

Nenhum dos 

funcionários 
3% 3% 

    

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: 241 respondentes assinalaram que reportantes não devem receber prêmios pelo 

relato, enquanto 78 deles são favoráveis aos reportantes receberem prêmios. 

 

 

De qualquer modo, o tema da premiação do reportante é controverso, apesar de 

juridicamente viável475. 

 

 

 

                                                 
475  Mesmo no grupo de pesquisa se verificaram importantes opiniões contrárias ao recebimento de 

prêmios pelos reportantes. 
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5.3. Incentivos ao relato 

 

Um programa de reportantes se caracteriza pela presença de, pelos menos, dois 

elementos: o relato e a proteção. Em torno desses aspectos outros podem ser agregados, 

como incentivos, prêmios e procedimentos especiais que confiram maior efetividade no 

tratamento dos relatos recebidos do reportante. Os programas de reportantes existentes no 

Brasil e a Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018) apostam em 

medidas de proteção para encorajar relatos de ilícitos administrativos. Esta Lei ainda 

dispõe sobre prêmio pecuniário, mas para relato de crimes contra a Administração 

Pública. Praticamente não há previsão de incentivos. 

 

Programas de reportantes podem prever incentivos em normas específicas, que trabalhem 

para aumentar as chances de relatos sérios e efetivos de corrupção pública. Nada menos 

que 93% dos respondentes do experimento são favoráveis à previsão de incentivos em 

programas de reportantes. Os incentivos mais valiosos são de apoio jurídico: direito à 

assistência jurídica gratuita (37%) e isenção do pagamento de custas e honorários 

advocatícios (21%). 

 

Uma possível explicação para o fato de mais da metade dos respondentes se mostrar mais 

sensíveis a incentivos de apoio jurídico consiste na insegurança jurídica sobre o 

comportamento das instituições com relação ao relato. Como se trata de instrumento 

novo, não há experiência consolidada a tomar como referência para relatar. O gráfico 

abaixo sistematiza os incentivos que os respondentes consideraram mais relevantes para 

relatar: 

 
Gráfico 17 – Incentivos mais relevantes para o relato 
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Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Dentre os incentivos listados, há um criado pelo grupo de pesquisa: o “certificado de 

idoneidade”476. À semelhança do que se verifica com o cadastro positivo, que confere 

benefícios como juros menores e acesso a crédito com menos burocracia, o certificado de 

idoneidade poderia conferir benefícios ao reportante pela sua colaboração com as 

apurações. Como exemplos de vantagens, podem ser citadas a pontuação em concurso 

público, na fase de títulos, e a consideração do relato como atenuante na dosimetria de 

sanções. 

 

  

                                                 
476  No experimento, o respondente se deparava com o seguinte texto explicativo do certificado de 

idoneidade na variável: “recebimento de certificado de idoneidade, que confira direitos e vantagens ao 

reportante, como pontuação em concurso público na fase de títulos”. 
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6. Outros fatores que influenciam a decisão de relatar 

 

 

6.1. Fatores determinantes e impeditivos do relato 

 

 

Afinal, quais fatores se mostram mais decisivos para que uma pessoa relate casos de 

corrupção pública? O gráfico abaixo apresenta as variáveis que os respondentes do 

experimento consideraram ser as mais relevantes: 

 

 

Gráfico 18 – Fatores determinantes para o relato 

 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

De acordo com os resultados apresentados no experimento, um programa de reportantes 

públicos contra a corrupção não pode deixar de prever proteção à identidade, que se 

mostrou altamente sensível não apenas nesse gráfico, mas em toda a análise. 

Particularmente, a garantia contra a revelação da identidade do autor do relato (garantia 

do anonimato) mostrou-se particularmente importante. Nem a possibilidade de relato 

coletivo ou com apoio de associações (ONGs), sindicatos ou entidades de classe, que 

potencialmente confere maior segurança ao reportante, foi suficiente para relativizar a 

importância da garantia da identidade. 

 

Outro aspecto fundamental corresponde à clareza quanto às regras de proteção aos 

reportantes, ou seja, à previsibilidade quanto às medidas de proteção. Princípios e 
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conceitos indeterminados não formam bom programas de reportantes públicos contra a 

corrupção. É fundamental que haja regras claras para a pessoa calcular os riscos e as 

vantagens do relato. 

 

A efetividade de programas de reportantes também passa pela previsão de que o relato 

pode ser apresentado por diferentes formatos (pessoalmente, por correspondência, 

mediante formulário eletrônico, por e-mail, por telefone, via mensagem de WhatsApp 

etc.). Revelou-se ser um grande incentivo o reportante poder escolher o meio de 

apresentar o seu relato, optando pela forma com a qual se sinta mais confortável. 

 

Os respondentes também assinalaram como relevante à decisão de relatar a existência de 

canal de comunicação para dirimir dúvidas e obter orientação sobre o processo de relato, 

verbalmente ou por meio de cartilhas e guias. Diante da novidade do tema no Brasil, os 

dados apontam para a necessidade de a Administração Pública conferir mais informações 

e esclarecimentos sobre o seu funcionamento, se quiser receber relatos de corrupção. 

Assim, o seu trabalho vai muito além da regulamentação. Trabalho pedagógico de 

instrução e sensibilização para o relato se mostra fundamental477. 

 

Sobre os elementos que impedem o relato, eles foram apresentados ao longo da pesquisa. 

Aqui, estão reunidos para viabilizar análise comparativa e sistematizada: 

 

                                                 
477  No sistema norte-americano existe desde 2002 a Notification and Federal Employee 

Antidiscrimination and Retaliation Act – No-FEAR Act, que tem caráter eminentemente pedagógico 

visando ao encorajamento de novas denúncias de whistleblowers. Além de trabalhar com a motivação para 

que os agentes públicos relatem, reforçando a importância do instituto, a Lei também reforça a 

responsabilização por atos de retaliação. 
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Gráfico 19 – Grau de impedimento ao relato por cenários 

 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: Para todos os cenários, foram analisadas 324 respostas, com exceção da variável “ausência de medidas pata cessar a retaliação”, que contou com 323 

respostas.  
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Novamente a proteção da identidade do reportante é indicada como variável determinante 

da decisão de relatar: caso haja possibilidade de o reportante ser identificado com a perda 

do sigilo, 69% dos respondentes deixariam de relatar. Trata-se do impedimento mais 

forte, na comparação. Na sequência, outros dois fatores impeditivos são a proteção não 

ser suficiente para impedir retaliação (48%) e a ausência de medidas para cessar a 

retaliação ou para responsabilizar aquele que a pratique (47%). Desse modo, identidade 

e retaliação são os grandes temas na estruturação de programas públicos de reportantes 

contra corrupção. 

 

 
 

Tabela 22 – Impacto da perda de sigilo e identificação do reportante para o relato 

 
Grau de impacto sobre o relato Percentual 

Impede 69% 

Diminui consideravelmente 26% 

Diminui pouco 4% 

Não diminui 1% 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: o gráfico foi construído a partir de 324 respostas. 

 

 

Outros cenários diminuem consideravelmente as chances de relato, embora tendam a não 

o impedir. Assim se verifica nos seguintes casos: (i) as autoridades públicas consideram 

as provas apresentadas pelo reportante insuficientes, falsas ou obtidas por meio ilícito 

(54%); (ii) ser do reportante o dever de comprovar a retaliação, e não do acusado (54%); 

e (iii) canais frágeis de recebimento de relatos, com inefetividade da apuração (63%). 

 

Por fim, o cenário em que o reportante é constantemente acionado para esclarecimento 

dos fatos foi o menos rejeitado na comparação, com 43% dos respondentes indicando que 

essa situação não diminuiria ou diminuiria pouco a motivação para relatar. Esse dado 

pode ser tomado como bom indicativo da predisposição das pessoas em colaborar com as 

investigações. 

 

 

 

6.2. Pretexto e motivo: o cenário de corrupção importa para o relato? 

 

Avaliação de cenários de corrupção é um desafio complexo e cujos resultados são 

dificilmente generalizáveis. Ainda assim, a análise de um caso concreto não deixa de ser 

interessante. Assim, elaborou-se experimento para verificar como determinadas 

características do cenário de corrupção influem para a tomada de decisão de reportar. 

Dentre as várias alternativas que se poderia considerar, foram selecionadas aquelas que 

têm mais relação com os fatos, deixando de fora incentivos e proteções, já analisados por 

outros métodos estatísticos. 
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A situação fática de fundo selecionada – esquema de corrupção envolvendo contratos de 

varrição de rua – era relativamente simples, para facilitar a compreensão dos 

respondentes. Os elementos da narrativa considerados para a análise foram: (i) porte da 

empresa; (ii) gênero do reportante; (iii) tipo de esquema de corrupção; (iv) elemento de 

prova; e (v) valores envolvidos. Mais especificamente, foram consideradas as seguintes 

descrições por elemento: 

 

(i) Porte da empresa: (a) microempresa e (b) sociedade de economia mista; 

(ii) Gênero: (a) feminino e (b) masculino; 

(iii) Tipo de esquema de corrupção: (a) propina para o Prefeito por vencer a 

licitação, (b) caixa 2 para financiamento do partido político do Prefeito em 

cuja gestão se deu a licitação; e (c) esquema de cartel em licitação de varrição 

de rua; 

(iv) Elemento de prova: (a) rumores; (b) e-mail em que é copiado pelo supervisor; 

(c) dossiê de contrato com planilha de custos; (d) gravação de conversa com 

supervisor; 

(v) Valores do superfaturamento: (a) 25% acima dos valores de mercado; (b) 50% 

acima do valor de mercado; (c) dobro; e (d) triplo. 

 

 

Abaixo está a transcrição da situação concreta (hipotética) com as variáveis do 

experimento: 

 

A [microempresa XPTO / empresa XPTO S.A.] venceu licitação da Prefeitura 

para varrição de rua. [Funcionário / Funcionária] da empresa XPTO, que 

trabalha há mais de 15 anos no setor de varrição, verifica que os valores 

negociados para aquisição de material de limpeza da empresa “Limpeza 

Ltda.” são muito elevados, praticamente [25% a mais / 50% a mais / o 

dobro / o triplo] preço habitual. [Ele / Ela] [grava conversa com seu 

supervisor / ouve rumores entre colegas / é (copiado / copiada) em e-

mail de seu supervisor / acessa o dossiê do contrato com a planilha de 

custos] e descobre que o superfaturamento é, na verdade, [recursos de 

caixa 2 para financiamento do partido político do Prefeito em cuja 

gestão se deu a licitação. / propina para o Prefeito por vencer a 

licitação. / para manter esquema de cartel em licitação no serviço de 

varrição de ruas.] Acreditando dispor de prova do ato de corrupção, [ele 

/ ela] decide relatar o caso às autoridades públicas. 

 

 

O experimento apresentou quatro questões aos respondentes: 

(1)  As informações são suficientes para relatar? 

(2)  O quão forte é a prova? 
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(3)  O quão forte são os motivos para o relato? 

(4) Ainda com base na situação anterior, quais são os resultados mais relevantes do 

relato? 

 

Os resultados deste experimento são comparativos, de modo que foi necessário 

estabelecer um cenário de referência, a partir do qual a análise se desenvolve. Assim, 

definiu-se o seguinte cenário: 

(i) Porte da empresa: microempresa; 

(ii) Gênero: masculino; 

(iii) Tipo de esquema de corrupção: propina para o Prefeito por vencer a licitação; 

(iv) Elemento de prova: rumores; 

(v) Valores do superfaturamento: 25% acima dos valores de mercado. 

 

A tabela abaixo consolida os resultados sobre a suficiência das informações para relatar, 

ou seja, se a narrativa apresentada contém indícios suficientes de ilicitude para que o 

relato tenha efetividade na apuração da corrupção: 

 

 

 

Tabela 23 – Suficiência de informações para relatar no conjoint 

 
Value Estimate SE Pvalue 

Intercept 0,483 0,079 0 

Tamanho: S.A. 0,023 0,039 0,564 

Gênero: Feminino -0,019 0,04 0,643 

Esquema: Caixa 2 0,067 0,051 0,184 

Esquema: Cartel 0,088 0,052 0,095 

Prova: E-mail 0,388 0,066 0 

Prova: Dossiê 0,329 0,071 0 

Prova: Gravação 0,338 0,071 0 

Valor: 50% acima do valor de mercado -0,022 0,058 0,709 

Valor: Dobro do valor de mercado 0,031 0,053 0,554 

Valor: Triplo do valor de mercado 0,004 0,063 0,95 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Porte da empresa, gênero e valor do superfaturamento na compreensão da suficiência de 

informações pelos respondentes. O tipo de esquema importa relativamente: quando o 

relato é referente a cartel, e não a propina, aumentam as chances de as pessoas 

considerarem a informação suficiente em 24.7%. Já quando o esquema é de Caixa 2, e 

não propina, as chances se elevam em 23.56%. 

 

O que realmente importa para a avaliação da suficiência de informações para o relato é a 

qualidade das evidências. Passar de rumores para e-mail aumenta em 74.68% as chances 

de a pessoa considerar as informações suficientes. Passar de rumores para dossiê aumenta 
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em 61.02% essas chances. Passar de rumores para gravação aumenta em 76.44% as 

chances. 

 

Os dados sugerem que a simples narrativa dos fatos não é suficiente para levar uma pessoa 

a relatar, na perspectiva dos respondentes do experimento. Por mais sério que seja o 

esquema de corrupção, e por mais que ele seja amplamente conhecido na repartição 

pública, o experimento indica ser improvável o relato sem provas. Nessa linha, o risco de 

relato falso, em que sabidamente a pessoa apresenta informações ou provas falsas478, 

talvez não seja tão sério como se pode pressupor em um primeiro momento. 

 

Com relação à força das provas, a tabela abaixo sistematiza os resultados encontrados: 

 

 

 

Tabela 24 – Força das provas no conjoint 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão P. Valor 

Intercept 0,239 0,083 0,004 

Tamanho: S.A. 0,096 0,052 0,064 

Gênero: Feminino 0,019 0,052 0,717 

Esquema: Caixa 2 0,04 0,064 0,531 

Esquema: Cartel 0,039 0,063 0,536 

Prova: E-mail 0,473 0,073 0 

Prova: Dossiê 0,381 0,074 0 

Prova: Gravação 0,341 0,079 0 

Valor: 50% acima do valor de mercado -0,084 0,072 0,249 

Valor: Dobro do valor de mercado 0,002 0,071 0,973 

Valor: Triplo do valor de mercado -0,02 0,077 0,794 
 

Fonte: Grupo Público, FGV Direito SP 

 

 

Na visão dos respondentes, o e-mail do superior com cópia para o reportante é o meio de 

prova mais forte: passar de rumores para e-mail aumenta em 47.3% a chance de a pessoa 

considerar a prova forte. Na sequência está o dossiê com planilha de custos e a gravação 

de conversa com supervisor, que, respectivamente, aumentam as chances de os 

respondentes considerarem a prova forte em 38.10% e 34.10%. De modo geral, com 

exceção dos rumores, as provas trabalhadas no experimento são consideradas fortes pelos 

respondentes, dado o alto percentual de favorecimento do relato.  

 

Neste caso, constatou-se que o porte da empresa influi sobre a avaliação da força da 

prova: passar de microempresa para S/A aumenta em 9.60% a chance de o respondente 

considerar a prova forte. O fato de sociedades de economia mista terem estrutura 

empresarial mais sofisticada, dispondo de departamento de compliance, e estarem sujeitas 

                                                 
478  Cf. art. 4º-A, parágrafo único, Lei de Disque-Denúncia e Reportantes (Lei n.º 13.608/2018). 
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a diferentes fontes de regulação e autorregulação, pode explicar a leitura de que as provas 

produzidas nesse âmbito serem fortes. 

 

O tipo de esquema de corrupção, o gênero do reportante e os valores de superfaturamento 

não são estatisticamente relevantes para a avaliação da força da prova. 

 

Sobre a motivação para relatar, ou seja, o quão forte é a circunstância fática para motivar 

o relato, a tabela abaixo sistematiza os resultados: 

 

 

 

Tabela 25 – Motivação para relatar no conjoint 

 

Variáveis Estimativa Erro Padrão P. Valor 

Intercept 0,863 0,055 0 

Tamanho: S.A. 0,006 0,03 0,844 

Gênero: Feminino -0,028 0,031 0,363 

Esquema: Caixa 2 -0,027 0,031 0,394 

Esquema: Cartel -0,091 0,038 0,018 

Prova: E-mail 0,123 0,051 0,016 

Prova: Dossiê 0,084 0,056 0,133 

Prova: Gravação 0,146 0,049 0,003 

Valor: 50% acima do valor de mercado -0,012 0,048 0,809 

Valor: Dobro do valor de mercado 0,038 0,042 0,358 

Valor: Triplo do valor de mercado 0,04 0,043 0,352 
 

Fonte: Grupo Público, FGV Direito SP 

 

 

O porte da firma, o gênero e o valor do superfaturamento são estatisticamente irrelevantes. 

Esse dado desconstrói suposições como a de que quanto maiores forem os valores 

envolvidos na corrupção, maior será a propensão ao relato, bem como que as pessoas têm 

mais disposição a denunciar quando grandes empresas e conglomerados estiverem 

envolvidos. Ainda, suposições de gênero não se confirmaram nesse universo de 

respondentes: o fato de mulheres serem reportantes não torna as provas mais ou menos 

fortes, tampouco se evidencia que elas tenham maior motivação a denunciar que os 

homens. 

 

Contudo, o tipo de corrupção importa para a motivação: ao se passar de propina para 

cartel, diminui em 9.10% a força da motivação para o relato. Isso significa que as pessoas 

têm mais disposição para relatar propina que cartel, no cenário apresentado. Não há 

contradição entre este resultado e o restante dos achados de pesquisa, que apontam a 

propina como a última opção de relato479. Aqui, a propina integra um esquema de 

corrupção, enquanto no Gráfico 12 ela é indicada como pequena e está associada a 

irregularidades simples. Novamente, o tipo de prova interfere na motivação para o relato: 

                                                 
479  Cf. item 2.3.3. deste Relatório. 
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passar de rumores para e-mail aumenta em 12.30% a força da motivação para o relato, 

enquanto passar de rumores para gravação a aumenta em 14.60%. 

 

Em resumo, o experimento demonstra que, na avaliação dos fatos relacionados à 

corrupção, a prova é elemento decisivo. Para todas as percepções – suficiência das 

informações, força da prova e força do motivo –, a variável prova esteve presente em alto 

grau, sugerindo que este é fator primordial para a tomada de decisão de relatar casos de 

corrupção em programas de reportantes. 

 

 

 

Tabela 26 – Prova como elemento decisivo 
 

 Informações suficientes? Força da prova Força do motivo 

 E-mail Dossiê Gravação E-mail Dossiê Gravação E-mail Dossiê Gravação 

Rumores 74.68% 61.02% 76.44% 47.30% 38.10% 34.10% 12.30% X 14.60% 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Apesar disso, há muitas dúvidas jurídicas sobre a produção válida dessas provas480. Tendo 

em vista o peso das provas para o relato, pela perspectiva dos respondentes do 

experimento da pesquisa, é oportuno disciplinar no programa de reportantes os tipos de 

provas que podem ser apresentados e antever as principais dificuldades práticas que 

possam se verificar. 

 

Sem a pretensão de exaurir o tema, o que demandaria trabalho específico no assunto, a 

jurisprudência do STF pode ser uma boa linha de partida para disciplina da produção de 

provas pelo reportante, especialmente na temática dos poderes de investigação das CPIs 

e da investigação policial. Outra fonte importante é a jurisprudência trabalhista. As atuais 

polêmicas com relação à produção de provas em casos de denúncia devem igualmente ser 

consideradas481. 

 

Na análise de cenários de corrupção para o relato, o experimento demonstrou que os 

efeitos do relato são igualmente importantes. Qual é a implicação prática do relato? Como 

o relato do reportante ajuda no enfrentamento da corrupção reportada? Essas duas 

questões estão compreendidas nos efeitos dos relatos. No survey, pediu-se que os 

respondentes ordenassem os resultados mais relevantes ao relato considerando o cenário 

de corrupção do experimento, sendo 1 o mais importante e 5 o menos importante. As 

opções conferidas foram: 

 Descoberta de esquema de corrupção que jamais seria detectado por investigação; 

                                                 
480  No sistema norte-americano, questões relacionadas a evidências são as que mais movimentam a 

jurisprudência, mostrando-se extremamente complexas para a formação do relato. 
481  Dentre os casos mais relevantes está a recente denúncia do MPF, em tramitação na 10ª Vara 

Federal Criminal do DF, sobre suposta invasão de dispositivos informáticos investigados na Operação 

Spoofing. 
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 Esclarecimento dos fatos que já são investigados; 

 Identificação de todos os envolvidos no esquema de corrupção; 

 Desmantelamento de esquema de corrupção consolidado há anos na repartição 

pública; 

 Recuperação dos recursos públicos desviados. 

 

 

As tabelas abaixo apresentam os resultados sobre a leitura dos respondentes da 

importância de cada uma dessas finalidades: 

 

 
 

Tabela 27 - Grau de importância do relato que tenha por efeito a descoberta de esquema de corrupção 

que jamais seria detectado por investigação 

 

1- Mais importante 32% 

2 18% 

3 18% 

4 16% 

5- Menos importante 16% 
   

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 332 respostas. 

 

 
 

Tabela 28 - Grau de importância do relato que tenha por efeito o esclarecimento dos fatos que já são 

investigados 

 

1- Mais importante 8% 

2 6% 

3 11% 

4 21% 

5- Menos importante 55% 
   

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 332 respostas. 

 

 

 
 

Tabela 29 - Grau de importância do relato que tenha por efeito a identificação de todos os envolvidos 

no esquema de corrupção 

 

1- Mais importante 5% 

2 26% 

3 31% 

4 29% 

5- Menos importante 10% 
   

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 332 respostas. 
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Tabela 30 - Grau de importância do relato que tenha por efeito o desmantelamento de esquema de 

corrupção consolidado há anos na repartição pública 

 

1- Mais importante 30% 

2 31% 

3 17% 

4 15% 

5- Menos importante 7% 
   

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 332 respostas. 

 

 
 

Tabela 31 - Grau de importância do relato que tenha por efeito a recuperação dos recursos públicos 

desviados 

 

1- Mais importante 25% 

2 19% 

3 23% 

4 20% 

5- Menos importante 12% 
   

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 332 respostas. 

 

 

Para melhor visualização dos resultados consolidados, apresentamos duas tabelas: 
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Gráfico 20 – Resultados mais relevantes de um relato em um cenário de corrupção em números porcentuais 

    

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 332 respostas. 
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Gráfico 21 - Resultados mais relevantes de um relato em um cenário de corrupção em números absolutos 

    

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: foram consideradas 332 respostas. 
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A principal finalidade que leva uma pessoa a reportar, de acordo com os respondentes da 

pesquisa, é a recuperação dos recursos desviados, com 90% das respostas na margem de 

1 a 3 no grau de importância. Na sequência vem o desmantelamento do esquema de 

corrupção, ou seja, o efeito de o esquema em funcionamento cessar em decorrência do 

relato. Este efeito recebeu 80% das respostas na faixa de 1 a 3 no grau de importância. 

 

O resultado pode indicar uma preferência de colaboração dos respondentes da pesquisa 

no caso concreto, e não no enforcement. Isso explica o fato de a descoberta de esquema 

de corrupção, o esclarecimento dos fatos apurados e a identificação dos envolvidos não 

terem sido indicados como a principal finalidade do relato em um programa de reportantes 

–todas elas são variáveis de responsabilização dos acusados pela prática de ilícito. Ao 

assinalarem que relatos devem favorecer a recuperação dos recursos desviados e o 

desmantelamento do esquema de corrupção, os respondentes da pesquisa mostram uma 

preocupação com o caso concreto, sentindo-se mais estimulados a relatar se as suas 

informações forem utilizadas para minimizar os efeitos do ato de corrupção relatado. 

 

Por essa razão é interessante que os programas de reportantes prevejam o dever de as 

autoridades públicas que receberam o relato prestarem esclarecimentos aos reportantes 

sobre a utilização das informações por eles apresentadas. Não se trata apenas de 

cumprimento do dever legal de reposta, mas de medida de retribuição pela colaboração. 

Demonstrar concretamente a utilidade dos relatos valoriza o instituto, ao mesmo tempo 

que incentiva outros relatos sérios e efetivos. 

 

A descoberta do esquema de corrupção como o efeito mais importante do relato foi a que 

recebeu mais respostas (32%), inclusive acima da recuperação de recursos desviados 

(30%). Contudo, ela foi a segunda mais indicada como menos importante (25%). Há duas 

interpretações possíveis para essa discrepância. 

  

A primeira está na confiança nas instituições de apuração e nos correspondentes 

instrumentos jurídicos. Apesar de a variável indicar expressamente que o esquema de 

corrupção jamais seria detectado por investigação, aqueles que têm mais confiança no 

sistema de apuração brasileiro desconsideraram esse dado e o assinalaram como não 

importante. Ao contrário, quem desconfia da eficiência deste sistema indicou que a 

descoberta de esquemas de corrupção é muito importante; sem o relato, eles nunca seriam 

conhecidos. 

 

A outra hipótese é que a descoberta de esquemas de corrupção surge como “a segunda 

melhor alternativa” na comparação com os efeitos do relato sobre o caso concreto 

(recuperação dos recursos desviados e desmantelamento do esquema de corrupção). Entre 

revelar um novo esquema e mitigar efeitos do esquema já conhecido, os respondentes da 

pesquisa preferiram este. 
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6.3. O melhor programa de reportantes para os respondentes do experimento 

 

E qual seria o melhor programa de reportantes na visão dos respondentes da pesquisa? A 

tabela abaixo sistematiza os elementos que devem informar o programa de reportantes 

ótimo para este universo: 

 

 

Tabela 32 - Elementos que otimizam os relatos em programa de reportantes 

 

Canal de denúncia Servidor concursado de órgão estatal especializado em corrupção 

Proteção à 

identidade 
Anonimato 

Proteção contra 

retaliação 
Previsão de retaliação como crime 

Proteção funcional Contra a demissão motivada pela denúncia 

Proteção pessoal 
Proibição de ter a identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 

fotografado ou filmado sem prévia autorização 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

Nota: os elementos assinalados refletem a preferência dos respondentes dos experimentos 

e dos surveys da pesquisa. 
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7. Considerações finais 

 

A pesquisa empírica aplicada permitiu levantar o leque de opções de desenho de 

programas públicos de reportantes contra a corrupção, os elementos de reflexão 

obrigatória, a análise da viabilidade jurídica dessas alternativas, bem como as que se 

mostram mais propensas a otimizar o relato. Muito embora esses elementos devam ser 

cotejados em cenários delimitados, e empiricamente estudados, vale pontuar os principais 

aspectos do tema do whistleblowing no Brasil. 

 

Frente à desconfiança nas instituições públicas ou nos seus processos de recebimento e 

apuração do relato, os respondentes do survey preferem o anonimato. Recomenda-se que 

a estruturação de programas públicos de reportantes contra a corrupção que adotem o 

sigilo venham acompanhados de sensibilização sobre a importância da colaboração e de 

incentivos para que o relato aconteça. O maior incentivo é o apoio jurídico, em que o 

reportante conte com o suporte de advogado para relatar. Sem adentrar no mérito da 

relevância da estabilidade aos servidores públicos estatutários, pelo menos no que tange 

ao relato, ela não propicia conforto para o relato. 

 

É imprescindível que o programa de reportantes seja definido com clareza, sem exceções 

às proteções e nem conceitos jurídicos indeterminados que favoreçam uma avaliação 

subjetiva do destino do reportante. No universo dos respondentes, há propensão ao relato, 

mas eles esperam antes calcular os riscos e a utilidade de sua exposição. Há grande 

disposição para o relato em casos envolvendo esquemas de corrupção mais complexos, 

em que o reportante perceba que o seu relato fez diferença para recuperar valores 

desviados ou desmantelá-los. A polêmica do prêmio, mesmo internamente ao grupo de 

pesquisa, parece funcionar como incentivo ao relato. 

 

Desse modo, entendemos o melhor modo de potencializar relatos que efetivamente 

colaborem com o enfrentamento da corrupção e evitem o denuncismo irresponsável é 

estruturar programas públicos estruturados de reportantes contra a corrupção. O órgão 

ou ente administrativo pode eleger o tipo de corrupção que entenda ser mais difícil ou 

custoso de detectar pelas vias investigativas normas para definir programas de reportantes 

customizados. Os exemplos são vários, como cartel de licitação internacional, sonegação 

fiscal ou manipulação de mercado. Também os programas de reportantes, com ênfase em 

proteção, devem ser considerados nos casos em que o anonimato seja inviável porque, 

devido às peculiaridades do reportante, automaticamente após o relato se teria 

conhecimento de sua identidade. 
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