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RESUMO 

 
 

O trabalho analisa a corrupção como fenômeno político e o seu papel na degradação do 

Estado Democrático de Direito. Entre concepções distintas e palavras polissêmicas, foram 

estabelecidos os requisitos estruturais desse modelo de Estado como integrado pelo Estado de 

Direito, pela República e pela Democracia, com base na legitimidade histórica extraída da 

evolução humana. Esses requisitos, por sua vez, deram ensejo à formação de três reinos 

próprios, quais sejam, os reinos da legalidade, da responsabilidade e da soberania popular 

militante, consolidando parâmetros de conduta que devem ser seguidos pelos gestores da 

coisa pública, em especial os agentes políticos, dado que estes ocupam a cúpula da 

Administração estatal e conduzem os destinos de determinada sociedade. Apesar da 

identificação dos requisitos e seus respectivos reinos, apontou-se que a concepção idealizada 

de Estado Democrático de Direito passou a sofrer distorções ao longo do mesmo período 

histórico, muitas vezes por força da própria corrupção política como fenômeno atemporal. As 

disposições sobre a corrupção como fenômeno político passaram a ser paulatinamente 

aprofundadas a partir de uma apresentação conceitual e do delineamento de seu perfil. 

Verificou-se, então, que a corrupção política, como corrupção praticada pelos agentes 

políticos, gera significativa afetação econômica e social nos lugares em que se estabelece. A 

corrupção também afeta o processo político-eleitoral e o legislativo, sendo ainda fomentada 

pela interpretação constitucional, que acaba funcionando como instrumento de reprodução do 

status quo e de impedimento de seu efetivo combate. O modelo idealizado de Estado 

Democrático de Direito dá lugar à formação de um Estado Cleptocrático de Direito, um 

Estado Vâmpiro, que tende a utilizar-se da constitucionalidade e da legalidade como seus 

mecanismos de afirmação. 

 

Palavras-chave: Corrupção política. Estado Democrático de Direito. Agentes políticos. Estado 

Cleptocrático de Direito. Estado Vampiro. 



 
 

ABSTRACT 

 
 

This paper analyzes corruption as a political phenomenon and its role in the degradation of the 

Democratic State of Law. Between different conceptions and polysemic words, structural 

requirements were established of these State models as integrated by the Rule-of-Law State, 

by the Republic and the Democracy, based on the historical legitimacy extracted from human 

evolution. These requirements, in turn, gave origins to the formation of three realms, namely 

the realms of legality, of responsibility and of popular sovereignty activist, consolidating 

conduct parameters that should be followed by the public affairs administrators, especially the 

political agents, as they occupy the summit of the State Administration and lead the destiny of 

a given society. Despite the identification of the requirements and their respective realms, it 

was pointed out that the idealized conception of the Democratic State of Law has suffered 

distortions along the same historical period, often due to the political corruption itself as a 

timeless phenomenon. The provisions on the corruption as a political phenomenon became 

gradually deepened from its conceptual presentation and profile design. Thus, it was seen that 

the political corruption, as the corruption practiced by the political agents, generates 

significant economic and social impact on places where it is established. Corruption also 

affects the political and electoral process and the legislative branch, as well as it is even 

encouraged by the constitutional interpretation, which ends by working as the instrument of 

the status quo reproduction and prevention of its effective combat. The idealized model of the 

Democratic State of Law gives place to a Cleptocratic State of Law, a Vampire State, which 

tends to use constitutionality and legality as their affirmation mechanisms. 

 

Keywords: Political corruption. Democratic State of Law. Political Agents. Cleptocratic State 

of Law. Vampire State. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Estudou-se neste trabalho a corrupção como fenômeno político e seu papel na 

degradação do Estado Democrático de Direito.  

A metodologia de trabalho, apesar de contar com a coleta de dados empíricos de forma 

excepcional, pautou-se essencialmente em uma ampla revisão bibliográfica. Como a 

padronização da Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais quanto à apresentação das 

citações segue o sistema de chamada autor-data, optou-se pela utilização de rodapé para a 

transcrição de citações relacionadas com dados oriundos de órgãos públicos e organizações, 

para não se inviabilizar a identificação da fonte. 

Quanto à coleta de dados empíricos, de forma própria, houve a preocupação com a 

produção da coleta de dados na situação específica da Promotoria de Justiça responsável pela 

curadoria do patrimônio público em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante dois dias, em 

janeiro de 2011, compareceu-se na sede da Promotoria de Justiça em questão, quando se 

contou o número de procedimentos apuratórios instaurados e de ações civis públicas 

propostas em face de agentes políticos.  

Considerou-se o número de procedimentos apuratórios catalogados em meio 

eletrônico até dezembro de 2010, constatando-se a existência de 1.557 expedientes 

apuratórios. O número de ações civis foi encontrado através de consulta manual nos arquivos 

físicos de ações propostas, alocados em armários de aço, sendo que as ações estavam 

catalogadas ano a ano, considerando-se o período de 2001 a 2010, tendo sido encontradas 460 

ações.  

Os dados estavam catalogados em ordem cronológica, sendo percebido que, no âmbito 

dos procedimentos apuratórios, vários feitos arquivados por manifestação do membro da 

Instituição e respectiva homologação do Conselho Superior do Ministério Público tinham sido 

excluídos da lista, enquanto outros ainda permaneciam com a indicação da situação de 

arquivamento. Tendo em vista que os procedimentos apuratórios arquivados não podiam ser 

contados em sua integralidade – visto que, como dito, vários foram retirados da lista ao longo 

dos anos –, não se computaram os relacionados com a situação de arquivados na contagem 

estabelecida.  

O resultado relacionado com o número de agentes políticos que figuraram em 

expedientes apuratórios como suspeitos ou no polo passivo das ações propostas foi inserido 

no tópico que versa sobre a falta de aparelhamento dos Tribunais e dos Ministérios Públicos. 
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Quanto à pesquisa bibliográfica, realizou-se ampla revisão em fontes nacionais e 

internacionais. Os Capítulos 2 e 3 assimilaram profunda revisão teórica decorrente da 

conformação do Estado Democrático de Direito. O Capítulo 4 também assimilou parcela de 

revisão teórica, desta feita sobre a corrupção como fenômeno político, mas incursionada na 

apresentação de estudos e pesquisas que contabilizaram referências numéricas calcadas em 

bases estatísticas sobre a corrupção e seus efeitos na seara do modelo de Estado cogitado. 

Em sede estrutural, o trabalho foi divido em três capítulos centrais, tendo os Capítulos 

2 e 3 natureza introdutória, enquanto o Capítulo 4 analisou a corrupção como fenômeno 

político a repercutir sobre o modelo de Estado Democrático de Direito, sem prejuízo do que 

foi externado nos capítulos anteriores. 

Nesse sentido, o Capítulo 2 destinou-se a traduzir o perfil desse modelo de Estado de 

acordo com uma leitura contemporânea, com a identificação de suas bases estruturais 

extraídas da história humana e nela fundamentadas, pois muito se fala em Estado 

Democrático de Direito até como reflexo da atual fase de desenvolvimento estatal, mas, ao se 

debruçar sobre o estudo concreto do tema, esbarra-se em um complexo contexto teórico e 

evolutivo, marcado por dissensões, palavras e expressões polissêmicas e realidades históricas 

distintas. Destacou-se o desenvolvimento do estudo a partir de três pilares de sustentação do 

modelo de Estado Democrático de Direito – o Estado de Direito, a República e a Democracia 

–, independentemente das críticas que possam ser tecidas, em razão da ausência de 

uniformidade sobre os múltiplos contextos abordados. 

Buscou-se apontar as bases estruturais desse modelo de forma mais idealizada para 

que se pudesse analisar, nos capítulos subsequentes, o fenômeno da degradação paulatina, que 

impede sua plena funcionalidade ou chega mesmo a coarctar a possibilidade de sua 

implementação. 

Definida a fisionomia do Estado Democrático de Direito, destinou-se o Capítulo 3 a 

analisar que o próprio modelo concebido já enfrentou déficits de concretização desde a 

identificação de suas bases de sustentação. Como a corrupção política não deixou de exercer 

influência sobre os déficits identificados de forma exemplificativa, o capítulo aludido 

funcionou como um tópico híbrido, que tratou da gama desses déficits sem deixar de 

equacioná-los com o prenúncio da fenomenologia da corrupção política, trabalhada com 

maior profundidade no Capítulo 4. 

Já no Capítulo 4, dedicou-se à análise da corrupção como fenômeno político com 

ênfase na atuação dos agentes políticos. De início, abordou-se a figura do agente político para 

que se pudesse compreender, dentro do gênero ‘agentes públicos’, quais estariam inseridos 
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nessa classificação. Após, seguiu-se com a definição de corrupção como fenômeno político, 

somada à indicação de posições que valoraram a corrupção em geral. A corrupção foi focada 

em uma ordem descendente, da cúpula para a base do Estado, sob o amparo de pesquisas e 

estudos citados no texto.  

A confirmação da degradação do Estado Democrático de Direito foi concretizada pelo 

estudo dos efeitos causados pela corrupção e, consequentemente, pela corrupção política 

sobre a via econômica, a via social, o espaço cedido à afirmação de um Estado Cleptocrático 

de Direito, a comparação da situação brasileira no âmbito das nações, a afirmação da 

corrupção no processo político-eleitoral, no processo legislativo e, por fim, na aplicação das 

normas através da interpretação constitucional como instrumento de reprodução dos status 

quo e de impedimento do efetivo combate à corrupção.  
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2 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

Este capítulo destina-se ao estudo do Estado Democrático de Direito, como base 

essencialmente teórica, com a pontuação de características que o consolidaram como modelo 

de Estado mais festejado por autores que ainda serão mencionados e condensa as conquistas 

amealhadas pela experiência humana ao longo da história como legado a ser seguido pelo 

administrador público.   

Apresenta-se uma teorização que parte da própria concepção de Estado Democrático 

de Direito, sem a preocupação com o esgotamento ou a adesão teórica, para, na sequência, 

enveredar-se pela abordagem de suas bases estruturais dissecadas e sustentadas pela 

experiência histórica humana que nos permite visualizar e defender a existência de seu viés 

mais idealizado no sentido de implementar, em uma visão contemporânea, a fixação de 

parâmetros de atuação aos agentes políticos, e mesmo públicos, como gênero, nos moldes 

estatuídos pelos reinos da legalidade, responsabilidade e soberania popular militante. Tem-se 

o Estado Democrático de Direito traduzido para o mundo contemporâneo. 

A história da evolução humana é marcada por discussões teóricas sobre a relação da 

vida social e a estrutura política apresentada. Desde antes de Cristo, os teóricos debruçam-se 

sobre o estudo das concepções de democracia, república e outras peculiaridades que 

compunham a relação da vida em sociedade, como se verá. 

Os anos decorridos, principalmente nos últimos séculos, acabaram por indicar o 

reconhecimento do modelo de Estado Democrático de Direito como apto a reunir as 

conquistas da bagagem histórica pertinente, de modo a satisfazer as expectativas mínimas que 

pudessem proporcionar ao ser humano a realização da vida humana em sua plenitude. O 

respeito à igualdade, à liberdade e à diferença é exemplo dessas expectativas, que 

encontrariam nesse modelo de Estado a possibilidade de se concretizar. É, entre outros, o 

sentido do pensamento de Neves (2001b, p. 348), quando aduz que o Estado Democrático de 

Direito é o modelo jurídico-político mais satisfatório para realizar a justiça como igualdade na 

sociedade global complexa contemporânea, já que assegura a autonomia operacional tanto da 

política como do direito. 

A satisfatoriedade registrada por Neves é ainda corroborada pela teorização jurídico-

filosófica referente ao Estado Democrático de Direito, embora talhada sob a nomenclatura de 

concepções democráticas. Como forma de sintetizar as várias concepções, registram-se os 



16 
 

esforços empreendidos por Canotilho (2003, p. 1.409-1.421) e por Sampaio (2003, p. 741-

823). Na linha de pensamento de Sampaio, com a advertência de se ingressar em um território 

impreciso, as concepções, a partir do paradigma das liberdades, foram destacadas em três 

linhas de desenvolvimento centrais. A das teorias liberais, que colocam as liberdades no 

centro do sistema jurídico-político, a das teorias não-liberais, que enfatizam a igualdade “ou 

privilegiam os direitos de participação sobre os de liberdade”, e, por fim, as teorias ecléticas 

ou mistas, que amealham aspectos das duas outras teorias (SAMPAIO, 2003, p. 750).  

As concepções liberais arregimentam-se nos trilhos das teorias pluralista de 

democracia, elitista, econômica e da democracia social. A pluralista é a que se concentra na 

diversidade e na valorização do pluralismo de ideias na sociedade, com destaque para Hegel 

(1940, p. 269), que reforça o papel da sociedade civil no nascimento do Estado, e Dworkin 

(2002), para quem a democracia se constrói com a parceria dos cidadãos ainda quando estes 

reajam contra os seus representantes. A elitista é a que afirma o exercício da democracia a 

partir da formação de uma elite, a exemplo de Platão (2004), que defendia a ideia de um 

governo exercido por um rei filósofo, de Aristóteles (2004, p. 115 e 173), para quem a 

democracia como governo de muitos era uma forma de governo corrupta, “onde o governo 

emprega seu poder em benefício próprio”, de Tocqueville (1987, p. 170), que apontou para o 

fato de a aristocracia retratar menos corrupção, de Hauriou (1927, p. 218), que dividia as 

elites na democracia entre os funcionários públicos como concursados e os homens políticos 

eleitos, e mesmo a advertência de Schumpeter (1971, p. 362) no sentido de que os cidadãos 

apenas aceitam ou rechaçam os que se apresentam para governá-lo através das eleições. A 

econômica é a que se volta para a valorização das relações de trabalho por meio do 

fortalecimento dos sindicatos e entidades de representação dos trabalhadores e da defesa de 

uma participação mais ativa da própria classe trabalhadora na relação de emprego, através da 

co-gestão (SCHERER, 2004, p. 65; GOTTSCHALK, 1996, p. 232), da participação nos 

lucros (BRITO, 1996, p. 30-34; ALBUQUERQUE, 1991, p. 74), enfim. Como última das 

teorias liberais, a teoria da democracia social sintoniza-se com a evolução do Estado Social, 

com a valorização dos direitos econômicos, sociais e culturais na busca de uma igualdade 

material (VERDÚ, 1955; DAHL, 1989, p. 252).  

As concepções não liberais dividem-se entre as teorias da democracia popular e as da 

democracia comunitarista e republicana. As primeiras são visualizadas como mecanismo de 

equilíbrio político-social que conduziu ao Comunismo ou mesmo à inspiração da liderança 

carismática, em que se sobressai a ideia de governo das massas populares (FABRE, 1950, p. 

11; MARX; ENGELS, 2000, p. 93; LENIN, 1979, p. 145; MARX, 1974, p. 5), e mesmo a 
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facções neopopulistas (SELIGSON, 2002, p. 430). A teoria da democracia comunitarista e 

republicana enraíza-se, em um primeiro aspecto, na noção de comunidade, cidade (PLATÃO, 

2004, p. 143), mas desemboca na preocupação com o coletivo, destacando-se as esferas 

privada e pública (HIRST, 1996, p. 101) como intercambiáveis, dado que os seres humanos 

são seres de natureza social (BARBER, 1984, p. 214) e política (SULLIVAN, 1994, p. 191) 

com a valorização do espírito de solidariedade humana, o fortalecimento da opinião pública, a 

participação popular, em decorrência das tradições (MACINTYRE, 2001, p. 372) ou como 

metas de uma sociedade integrativa, capaz de desenvolver ações comuns a partir da educação 

cívica que prima pela virtude das atitudes e participações institucionais (BARBER, 1984, p. 

117).  

Por fim, as concepções ecléticas que assimilam aspectos liberais e republicanos 

subdividem-se em procedimentalismo deliberativo amplo, democracia deliberativo-discursiva, 

teoria da democracia participativa ou semidireta e teoria radical pluralista, pós-moderna ou 

transformacional. Em sede de procedimentalismo deliberativo, destaca-se uma busca por 

formas de decisão que logrem conferir maior legitimidade aos resultados através de processos 

discursivos que observem princípios racionais, em variações fracas e fortes desse modelo 

(SAMPAIO, 2003, p. 776). As fracas relacionam-se com a restrição da participação de um 

grande número de pessoas na vida política ou reforçam a formação de pequenos grupos de 

participação, a exemplo de Rawls (2002, p. 334; 2000, p. 262), que admite a seleção da 

participação pela aptidão, ao passo que as amplas defendem a ampliação da participação dos 

membros da coletividade no processo deliberativo (YOUNG, 2003, p. 103; BENHABIB, 

1992, p. 70; COHEN, 1997, p. 72), de modo que preconizam o estabelecimento das bases da 

razão pública em condições de igualdade (COHEN, 1997, p. 412; PETTIT, 2003, p. 139). A 

democracia deliberativo-discursiva consagra um procedimento discursivo mais apurado, em 

que alguns aspectos ventilados pela democracia deliberativa como os ideais de fala ou a 

reciprocidade de fala são retomados, mas integram um resultado depurado em um 

procedimento aperfeiçoado, por exemplo, a partir dos discursos de justificação e aplicação do 

direito (HABERMAS, 2003a, p. 50). A teoria da democracia participativa ou semidireta é a 

que valoriza o exercício da atuação direta e indireta dos cidadãos no processo democrático 

(FLEINER; FLEINER, 2009, p. 379; KEINERT, 2007, p. 91). Já a teoria radical pluralista, 

pós-moderna ou transformacional volta-se para o acolhimento do dissenso como 

complementação democrática, considerando-se que o conflito faz parte do cotidiano 

democrático e evoca a reconexão da ética com a política e o respeito às diferenças no seio do 

multiculturalismo (DALLMAYR, 2001. p. 34; MOUFFE, 2001, p. 21; PUTNAM, 2002, p. 
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102; WOLKMER, 2001, p. 172). As concepções ecléticas marcam a passagem da democracia 

deliberativa como concepção de governo democrático centralizado na discussão racional da 

vida política (COOKE, 2009, p. 143), muitas vezes com a inclusão de princípios substantivos, 

e não apenas procedimentais, e a observação da reciprocidade na efetivação da deliberação 

como forma de justificação das leis e políticas públicas (GUTMANN; THOMPSON, 2009). 

Os esforços teóricos apontados não apenas indicaram a presença de uma preocupação 

com o ciclo de desenvolvimento jurídico-filosófico que se refletiu sobre o modelo do Estado 

Democrático de Direito como também revelaram que a construção desse modelo não se 

apartou das bases consagradas pelas conquistas históricas amealhadas pela experiência 

humana, o que, mais uma vez, reforça a visão de Neves sobre sua satisfatoriedade anunciada. 

A teorização aludida, ao fortalecer o apelo ao senso ético, a busca pela preservação dos 

direitos fundamentais, o respeito à diferença e outras peculiaridades, traça a linha de 

desenvolvimento do modelo de Estado Democrático de Direito sobre os pilares de sustentação 

do Estado de Direito, da República e da Democracia. 

O Estado Democrático de Direito, na realidade, passa a ser compreendido como 

integrado pelo Estado de Direito, pela República e pela Democracia. Claro que a abordagem 

do Estado Democrático de Direito com a composição apresentada pode representar uma 

construção não acolhida de maneira uniforme por aqueles que se dedicam a estudar o tema. 

Alguns fatores poderiam contribuir para essa circunstância, como o fato de a teoria jurídico-

política não encontrar uma posição uníssona sobre praticamente nenhum assunto; as 

contribuições para a construção de o modelo partirem de fontes variadas, como a filosofia, a 

ciência política, a ciência do direito, enfim, e mesmo o aspecto de os marcos teóricos da 

conformação atual terem se consolidado ao longo dos anos. Platão, por exemplo, reproduz a 

abordagem da democracia dentro de uma obra que reflete o estudo de uma República ideal 

governada por um rei filósofo (PLATÃO, 2004, p. 11-319). 

A opção empreendida, no entanto, não gera nenhum prejuízo sobre as contribuições 

decorrentes, já que a pretensão deste capítulo inicial é a de apontar que o Estado Democrático 

de Direito foi construído a partir de pilares que consagram a sua essência e impõem aos 

gestores da coisa pública, principalmente aos agentes políticos, uma atuação mais responsável 

e voltada para a realização das expectativas apontadas a título exemplificativo. 

O destaque atribuído aos agentes políticos decorre da percepção das potencialidades 

de definição da realidade estatal a partir da atuação desses agentes como guardiães da 

governabilidade. Talvez, se a teoria jurídico-política pudesse prestar mais atenção a esse 

apontamento, as implementações teóricas poderiam ganhar novas conformações que 
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contribuíssem de forma mais objetiva para a recomposição dos desvios que corroem o modelo 

aludido, a partir da corrupção patrocinada pelos mesmos agentes. A categorização dos agentes 

políticos, como espécie de agentes públicos, ora assinalada, é trabalhada com maior ênfase no 

capítulo referente à corrupção como fenômeno político. 

O Estado Democrático de Direito depara-se permanentemente com os desafios de uma 

sociedade global complexa (LUHMANN, 1995, p. 46), de uma modernidade radicalizada que 

se desenvolve a partir da organização social emergente na Europa do Século XVII 

(GIDDENS, 1991), onde a própria razão passa paulatinamente a ser afetada pelo princípio da 

dúvida radical, em que todo conhecimento toma a forma de hipótese (GIDDENS, 2002, p. 10) 

e, mesmo pensado de forma mais particularizada, sob o âmbito de determinado país ou nação, 

precisa manter-se fiel às diretrizes estruturais que o consagraram como modelo jurídico-

político mais satisfatório festejado.  

Daí, torna-se importante delinear os seus alicerces a partir do Estado de Direito que 

engloba o desenvolvimento da fixação e efetividade1 dos direitos fundamentais, do 

Constitucionalismo em si e da separação de poderes como marca do que poderia se 

convencionar de reino da legalidade. A República, por sua vez, traz o reino da 

responsabilidade, ao reforçar o viés da responsabilidade em si, da igualdade e da demarcação 

do ethos da coisa pública. Já a democracia atrela-se a uma participação popular mais efetiva, 

ao reafirmar o reino de uma soberania popular militante. 

 

 

2.1 Estado de Direito 

 

 

A preocupação do ser humano com a fixação de disposições que possam regular a vida 

em comum não é nova e, praticamente, revela-se desde a formação dos agrupamentos 

humanos mais remotos, o que, já sob o ciclo daquela realidade, poderia indicar a presença 

embrionária do Estado de Direito, a exemplo da experiência ateniense em face do Estado-

Poder, simbolizado por Esparta (VERDÚ, 1955, p. 9). 

                                                 
1 Não há uma preocupação neste trabalho com a distinção estabelecida entre eficácia e efetividade. Não obstante, 
Minhoto (2007, p. 62) aponta que a efetividade representa a aplicação concreta dos dispositivos e das previsões 
normativas, ao passo que a eficácia reclama um resultado, um efeito, uma resposta prática, real, palpável, 
incidindo sobre o objeto de sua aplicação. 
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O fato é que o desenvolvimento das relações humanas tornou-se cada vez mais 

complexo e, diante da exploração gerada, exigiu uma revisão das regras que permeavam essas 

relações, até mesmo através de momentos de ruptura, com a adesão à guerra e à revolução. 

Os séculos XVII e XVIII são significativos nesse ciclo histórico, pois marcam o 

nascimento propriamente do Estado de Direito (DÍAZ, 1975, p. 24; FERREIRA FILHO, 

2007, p. 2; MELLO, 1968, p. 26 e 36) que assimilou a fixação de direitos de forma mais 

contundente, a consolidação do Constitucionalismo e a separação de poderes. Os abusos do 

passado, como os patrocinados pelos detentores de funções estatais, conduzem ao 

levantamento das massas que rompem com a realidade existente, na esperança de construção 

de um Estado voltado para o respeito a direitos mínimos, fixados por uma estrutura legal e 

condizente com uma divisão de tarefas, para que um exercente de função não se sobreponha a 

outro. Somadas às experiências do Estado Liberal ainda se encontram as do Estado Social e 

do Democrático, de modo que se poderia falar em Estado de Direito liberal, social e 

democrático, de acordo com a integração dos direitos individuais e civis, os de prestação e os 

de participação política (PECES-BARBA; FERNÁNDEZ; ASÍS, 1999, p. 120), mas também 

sugerem a existência de um Estado de Direito único, que assimila o resultado dessas 

experiências de forma progressiva. 

Na concepção de Bonavides (1985, p. 109), o Estado de Direito não é forma de Estado 

ou de governo, mas um status quo institucional, que reflete a confiança depositada pelos 

cidadãos nos governantes que assumiram a gestão da coisa pública, os quais figuram como 

fiadores e executores das garantias constitucionais. Observa-se um esforço de construção de 

um modelo em que o gestor da coisa pública passa a encontrar mais limites ao atuar. O 

respeito à lei, a adesão do sistema à rigidez da separação de poderes e mesmo a fixação dos 

direitos que se revestiram da característica de fundamentais como reforço das conquistas 

históricas contra a opressão, já com a possibilidade de responsabilização pessoal desses 

gestores, são marcas que concretizam o reino da legalidade, com deveres que se impõem nos 

dias atuais.  

Trata-se da consolidação de um real sistema autopoiético que não apenas clama, a todo 

o momento, pela observação de suas diretrizes, como também denuncia os desvios cometidos, 

permitindo a adoção de esforços tendentes a resgatar e restaurar eventuais desequilíbrios 

gerados que, no caso deste trabalho, são revelados pela corrupção em si. O moderno Estado 

de Direito vale como Estado constitucional e caracteriza-se pelo fato de toda atividade do 

Estado estar submetida ao princípio da Administração legal (FISCHBACH, 1949, p. 40), 

sendo certo que o Estado de Direito não é patrimônio de uma classe determinada, mas de 



21 
 

todas as classes que compõem a sociedade (VERDÚ, 1955, p. 13). Passa-se, então, a estudar 

individualmente cada uma das peculiaridades do Estado de Direito. 

 

2.1.1 Fixação e efetividade dos direitos fundamentais 

 

 

A fixação de direitos em maior ou menor proporção, como já se indicou, acompanhou 

a história humana desde seus primórdios. O transcurso do tempo sob a influência da 

sedimentação das relações humanas ainda levou ao reconhecimento da categorização de 

vários direitos como fundamentais, essenciais à vida humana, a partir de antecedentes 

históricos como a elaboração, em 1215, da Magna Carta, na Inglaterra (HEADRICK, 2004, p. 

6; MIRANDA, 1990, p. 13). Ocorre que, no período do Estado Liberal, norteado pelos 

séculos XVII e XVIII, a demarcação desses direitos não apenas passou a figurar como uma 

das preocupações centrais de países como França, Inglaterra e Estados Unidos da América do 

Norte, como também reuniu uma gama de direitos, principalmente civis e políticos, essenciais 

à vida humana, razão do reconhecimento do período como marco de firmamento do Estado de 

Direito (DÍAZ, 1975, p. 24-25). 

Os direitos fundamentais assumem relevância neste tópico como um dos patamares do 

Estado de Direito, mas não se ignora que o ciclo evolutivo desses direitos apresenta 

dissonâncias, a começar pela ausência de consenso terminológico, as quais, contudo, não vão 

afetar o viés garantista e de implementação de padrões mínimos de agir, trazidos por esses 

direitos. Expressões como direitos do homem (ROSHWALD, 1959, p. 354; ALSTON, 1995, 

p. 24), liberdades públicas (ESMEIN, 1927, p. 37; COLLIARD, 1975, p. 15; RIVERO; 

MOUTOUH, 2003, p. 24), liberdades individuais (HAURIOU, 1927, p. 92), direitos naturais 

(PAINE, 1989, p. 58), direitos humanos (PERRY, 1991, p. 19; STEINER, 2002, p. 320), 

direitos humanos fundamentais (FERREIRA FILHO, 2007, p. 14), direitos individuais 

(AUBERT, 1967, p. 624; HORTA, 2003, p. 213) foram utilizadas na contextualização dos 

direitos fundamentais. Essa variação terminológica decorre da própria conjuntura histórica, 

mas acaba assumindo menor importância no contexto geral ao se perceber, como adverte 

Sampaio (2004, p. 22), que os direitos fundamentais funcionam como sistema integrado que 

importa na revelação de assimetrias de poder político, econômico e social, de modo a 

desmascarar relações de dominação que ficam encobertas pelas formas do direito.  

A preferência pela expressão ‘direitos fundamentais’ é uma constante neste trabalho, 

porém, o foco de estudo desses direitos é norteado pela percepção de existência de uma base 
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diretiva da conduta de agentes políticos, razão pela qual importa traduzir a essência da matéria 

sem um apego exacerbado à dimensão terminológica e mesmo conceitual. Essa linha diretiva 

demarca e denuncia a conduta de agentes obstinados à prática de irregularidades, por mais 

sutis que sejam. 

A dificuldade terminológica também acompanha a ausência de uniformidade 

conceitual e de fundamentação na linha evolutiva dos direitos fundamentais. Sobre a 

uniformidade conceitual e a dinâmica de fundamentação dos direitos fundamentais, revelam-

se esforços doutrinários (SHESTACK, 2000, p. 31-66; SAMPAIO, 2004) destinados a 

agrupar as linhas de pensamento decorrentes.  

Dentro da fixação de uma conceituação (SAMPAIO, 2004, p. 22-34), apontam-se as 

concepções materiais, como aquelas atentas ao conteúdo dos direitos, e as formais, como 

aquelas mais atentas à definição de forma. As primeiras assumem perspectivas positivas, com 

indicação de bens ou interesses fundamentais (ROSHWALD, 1959, p. 379; MARTÍNEZ, 

2002, p. 64), não positivas, como as que revelam aspirações morais do ser humano (BOBBIO, 

1992, p. 17), e ecléticas, como as que misturam as linhas mestras das anteriores (LUÑO, 

1999, p. 48). As segundas seguem perspectivas teóricas, com a identificação de atributos dos 

direitos fundamentais (FERRAJOLI, 2009, p. 39; NICKEL, 1987, p. 561), e dogmáticas, com 

alusão a um sistema de direitos determinado (HESSE, 1998, p. 225).  

Sob o crivo de fundamentação dos direitos fundamentais, a situação é até mais 

complexa, variando entre concepções subjetivistas, transubjetivas, intersubjetivistas e 

pluridimensionais (SAMPAIO, 2004, p. 59-133), sem prejuízo de outras sintetizações 

(LUNÕ, 1999, p. 132-175). As subjetivas são as que mesclam as noções do direito natural 

com um grau de racionalidade em que a pessoa é considerada portadora de dignidade e possui 

pretensões oponíveis às outras e ao Estado (LOEWENSTEIN, 1970, p. 390; SAMPAIO, 

2004, p. 59), inclusive, sob uma perspectiva liberal, com apelo a uma abordagem moral 

(RAWLS, 2002, p. 12; DWORKIN, 2002, p. 283) ou econômica dos direitos humanos, com o 

respeito atribuído à propriedade, a um mercado livre (HAYEK, 1995, p. 202; DEMSETZ, 

1967, p. 347); as transubjetivistas são as que reconhecem direitos como algo externo ao 

indivíduo e independente de sua vontade (SAMPAIO, 2004, p. 59), como ordem externa de 

valores (COING, 1961, p. 124), a exemplo da justiça (MESSNER, 1989, p. 46), ou como 

decorrência do processo de positivação (KELSEN, 1998, p. 157; ESPIELL, 2000, p. 348), ou 

derivados da vida em comum, sem a necessidade de imposição por autoridade, como 

mecanismo de promoção da própria sociedade, com a possibilidade de participação no 

processo cívico (MICHELMAN, 1989, p. 257); as intersubjetivas são as que valorizam a 
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busca do consenso ou respeito das diferenças a partir dos processos de comunicação 

(HABERMAS, 2003b, p. 92), e, por fim, as pluridimensionais são as que sustentam um 

diálogo intercultural como mecanismo de formatação dos direitos fundamentais (ALSTON, 

1995, p. 26; STEINER; ALSTON, 2000, p. 366). 

Os apontamentos das divergências cogitadas são relevantes para a formação de uma 

percepção não estanque sobre o desenvolvimento dos direitos fundamentais e revelam que a 

adesão a qualquer conceituação é passível de críticas. Nesse sentido, a alusão a uma definição 

mais cerrada como aspecto central deste tópico sucumbe à pretensão de indicar, mais uma 

vez, que os direitos fundamentais enaltecem o reino da legalidade como diretiva que impõe 

aos agentes políticos a prática de uma gestão que respeite os direitos fixados e trate de efetivá-

los.  

De qualquer forma, a título exemplificativo e sob o crivo conceitual que desponta para 

o desfecho do Estado de Direito, os direitos fundamentais podem ser considerados normas, 

direitos iguais, habilitação dos homens, isto é, dos cidadãos, a uma participação ativa e 

fundamentam juridicamente uma sociedade libertária (MÜLLER, 2003, p. 63), um estado 

democrático (CANOTILHO, 2003, p. 289). Concretizam ainda em cada momento histórico as 

perspectivas da dignidade (MARTÍNEZ, 2002, p. 65), da liberdade, da igualdade, da vida 

humana em si (EIDE, 2000, p. 128), que ensejam o reconhecimento dos ordenamentos 

jurídicos em âmbitos nacional e internacional (CASTRO et al., 1979, p. 43; LAFER, 2005, p. 

36), inclusive sob o aspecto cultural (SYMONIDES, 2000, p. 128) e de proteção das minorias 

(HANNUM, 2000, p. 277), como mulheres (TOMASEVSKI, 2000, p. 231), crianças 

(KOLOSOV, 2000, p. 259), indígenas (DAES, 2000, p. 301) e a civilização migratória 

(KORAY, 2000, p. 327). 

A atenção dedicada ao ciclo histórico aponta que esses direitos também buscaram 

equacionar, em maior ou menor grau, a conduta dos agentes políticos. Nasceram sob a 

influência dos excessos patrocinados por esses agentes (FERREIRA FILHO, 2007, p. 1) e 

transcenderam os limites dos períodos anteriores para impor-se até os dias atuais. Como 

ressalta Tobeñas (1976, p. 43), o reconhecimento e o respeito aos direitos fundamentais 

impõe-se às autoridades e representantes de poder, com a obrigatoriedade de garantirem a 

efetivação desses direitos por meio de suas atuações. A necessidade de efetivação passa a ser 

cada vez mais necessária, e sua não observação, entre alguns aspectos, gerou outros 

momentos de ruptura quando novos direitos foram assimilados, após o período do Estado 

Liberal, até desembocarem na dinâmica do Estado Democrático de Direito, com suas atuais 

demandas. 
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Nesse sentido, a realidade dos séculos XVII e XVIII, apontados como épocas 

decisivas de delineamento de um Estado de Direito construído de forma mais homogênea e 

voltado para uma fixação mínima de direitos, não deixou de funcionar como resposta à 

opressão gerada pelo próprio Estado na figura dos agentes políticos da época, em especial a 

figura do Rei, sob o império da monarquia absolutista, então considerado representante da 

divindade na Terra. Se o Estado pré-liberal não admitiu a fortaleza dos direitos individuais por 

força do despotismo e do arbítrio (FAORO, 2001, p. 198), o desenvolvimetno do Estado 

Liberal levou os direitos fundamentais a ocuparem o centro e o foco da ideologia política, não 

apenas dos filósofos, mas, principalmente, do homem de ação, e foi o efetivo slogan dos 

revolucionários (ROSHWALD, 1959, p. 372). 

As histórias inglesa, norte-americana e francesa assumem destaque nesse período e 

influenciam os ânimos de outras nações com os ideais liberais que desembocaram até mesmo 

nas declarações de independência de colônias que, paulatinamente, conquistaram a soberania 

como país. 

A experiência histórica inglesa atinente à construção do Estado Liberal é refletida com 

maior ênfase na Revolução Gloriosa, que culminou com a afirmação do poder da burguesia e 

a edição de uma declaração de direitos (Bill of Rights), com treze dispositivos, de modo a 

refletir “a vitória da supremacia do Parlamento sobre o direito divino dos reis” (SAMPAIO, 

2004, p. 168). O problema da fome, a nascente burguesia, que necessitava de maior liberdade 

para se desenvolver (HILL, 1988), e o agravamento dos problemas sociais, em razão do 

envolvimento da Inglaterra em duas guerras civis (PEROT, 2001, p. 124), conduziram ao 

desfecho de 1689, quando o Rei Jaime II foi deposto e substituído por Guilherme III. Tratou-

se de um evento histórico em que se deu a substituição da monarquia absolutista pela 

monarquia parlamentar, de forma que o Rei passou a submeter-se ao Parlamento. Ao limitar o 

poder real, a Revolução Gloriosa resguardou os direitos individuais (TUMINI, 2001, p. 182). 

Pela primeira vez na história, um rei foi trazido a julgamento, seu poder foi questionado e 

restringido, empreendeu-se a tolerância religiosa com o Protestantismo e a propriedade das 

terras reais e da Igreja foram redefinidas, o que foi vivido e revivido em outras sociedades e 

em outras eras (STONE, 1972, p. 146). 

A contribuição norte-americana relaciona-se com os ideais de independência. As treze 

colônias norte-americanas, unidas com base em um sentimento antibritânico decorrente da 

própria exploração colonial (KARNAL, 1990, p. 12), proclamam a independência em 4 de 

julho de 1776. Optam pela formação de uma confederação de Estados em 1781 para, em 

1787, instituírem a federação, por meio de uma Constituição, o que marcou o nascimento dos 
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Estados Unidos da América do Norte como país soberano. Schmitt (1927, p. 182) chega 

mesmo a indicar que as declarações de direitos formuladas pelas colônias norte-americanas, 

ao fundarem a própria independência a partir da declaração de Virgínia, de 12 de junho de 

1776, a primeira das colônias a fazê-la, marcam propriamente o começo da história dos 

direitos fundamentais. 

Na França, ocorre a Revolução Francesa, com o apogeu em 1789, que, para Higonnet 

(1988, p. 280) deveria ser lida com a norte-americana, por serem complementares de uma 

mesma história. Surge como resposta a um processo marcado pela exploração de duas ordens 

ou Estados (a Nobreza, ou Primeiro Estado, e o Clero, ou Segundo Estado) sobre uma terceira 

(Terceiro Estado, como marca da burguesia), que, no entanto, não se caracterizavam como 

classes sociais, por força das dissidências existentes dentro de cada uma (MOTA, 1989). 

Entre a convocação dos Estados Gerais (FAYARD; FIERRO; TULARD, 1998, p. 34), com a 

produção de documentos como o de Sieyès, em que se preleciona a adoção de critérios mais 

justos na votação que se seguirá (SIEYÈS, 2001, p. 16-25), o rendimento da Bastilha 

(CHAUSSINAND-NOGARET, 1989, p. 87), a proclamação da Câmara do Terceiro Estado 

como Assembleia Nacional e mesmo a decapitação do Rei anos após, a burguesia ascende ao 

poder (ALBA, 1963, p. 20).  

A Revolução Francesa, após derrubar a aristocracia e o absolutismo da dinastia dos 

Bourbons, abre caminho para a Monarquia Constitucional (1791) e leva à implantação da 

Primeira República (1792-1804) (MOTA, 1989, p. 14). Aflora-se a insatisfação burguesa com 

as privações decorrentes da intervenção do Estado absolutista na regulamentação da vida das 

pessoas e passa a impor-lhe a observação de obrigações de não fazer em respeito às liberdades 

individuais. Com a Revolução Francesa, generaliza-se a fórmula do que, depois, seria 

chamado de Estado de Direito (DÍAZ, 1975, p. 24).  

A comparação da Revolução Francesa com a norte-americana traz algumas diferenças 

significativas. Para os franceses, a tirania a derrotar era a de todo um sistema do Antigo 

Regime, enquanto que, para a americana, a ameaça era externa, o tirano era um poder público 

definido que atuava de maneira ilegítima, e não todo um sistema. A Revolução Francesa 

coloca os direitos e liberdades nas mãos de um legislador virtuoso, em razão de ser altamente 

representante da nação, enquanto a revolução americana desconfia das virtudes de todo 

legislador, dada a sua experiência histórica com o Parlamento inglês, inclusive do eleito 

democraticamente, de modo a confiar os direitos e liberdade à Constituição como 

possibilidade de limitar o legislador com uma norma de ordem superior, somada à 
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independência dos juízes e à autonomia da autoridade do Executivo (FIORAVANTI, 1996, p. 

82). 

As revoluções que acompanharam a evolução do Estado de Direito demonstraram que 

a massa popular que as apoiou estava preocupada com a contenção dos abusos de quem tinha 

o poder de imprimir outra realidade ao quadro que se apresentava, mas se quedou inerte, ainda 

que mais tarde tivesse ficado evidente que essa mesma massa popular foi colocada em 

segundo plano (TUMINI, 2001, p. 182) e apenas usada para ascensão de uma nova classe ao 

poder, a burguesia, quando novas cenas de exploração se repetiriam (SOARES, 2000, p. 69), 

também sob a influência de outros agentes políticos fortalecidos pela realidade do Estado 

Liberal, como os membros do Legislativo. O Estado Liberal acabou funcionando a serviço da 

burguesia (LUNÕ, 1999, p. 222; CRUZ, 2001, p. 207; HONESKO; HONESKO; BARBOSA, 

2006, p. 264; SAMPAIO, 2004; HABERMAS, 2003c, p. 135), mas encontrou como proposta 

de reformulação o surgimento do Estado Social, com a fixação de nova gama de direitos. 

O Estado Social passa a incorporar uma nova safra de direitos fundamentais 

(SOARES, 2000, p. 70), o que dá ensejo ao Estado Social de Direito (VERDÚ, 1975, p. 91). 

No Estado Social, segundo Singer (2005, p. 235), o bem-estar foi erigido à posição de direito, 

e novos direitos sociais, trabalhistas e coletivos foram revelados (CRUZ, 2001, p. 208), mas a 

evolução ainda seguiu novos rumos com o Estado Democrático de Direito. A inclusão de 

direitos não deixa de ser um reflexo das revoluções socialistas, da luta liberal contra o 

colonialismo, imperialismo, fascismo, racismo, fudamentalismo religioso e outras ideologias 

que suprimem a liberdade e a dignidade dos seres humanos (NOWAK, 2000, p. 69). 

Isso deixa claro que o Estado Liberal forneceu subsídios à conformação de uma sólida 

base pautada na fixação de direitos fundamentais, mas estes continuaram a reproduzir-se em 

períodos posteriores sem uma solução de continuidade (BUERGENTHAL, 2000, p. 24), até 

alcançarem a atual configuração do Estado Democrático de Direito como resposta ao próprio 

Estado Social (BERCOVICI, 2005, p. 17; CLARK, 2001, p. 44), em que o cidadão passou a 

interagir cada vez mais no seio social, diminuindo, assim, as distâncias de separação da 

dicotomia Estado/sociedade. Bobbio (1992, p. 28) chega mesmo a reconhecer a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, assinada em Paris, em 1948, como a maior conquista dos 

direitos humanos fundamentais (MORAES, 2007, p. 17) pelo fato de vislumbrar, pela 

primeira vez, a aceitação de um sistema de direitos fundamentais pela maioria dos seres 

humanos que vivem no planeta Terra, de modo a retratar a existência de direitos supraestatais 

(FERRAJOLI, 2009, p. 59) e, consequentemente, a internacionalização dos direitos humanos 

(PIOVESAN, 2009, p. 13). 
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A órbita de direitos fundamentais seguiu, assim, um padrão de reconhecimento 

considerado, sob um prisma cronológico de surgimento, organizado em gerações, para uns 

(MORAES, 2004, p. 61), ou dimensões, para outros (NOWAK, 2000, p. 69; HOESCH; 

BARCIA, 2000, p. 9), havendo correntes que sustentam a existência de pelo menos cinco 

gerações (OLIVEIRA JÚNIOR, 2000, p. 86; BONAVIDES, 2006, p. 22) ou mesmo sete 

dimensões (HOESCH; BARCIA, 2000, p. 10). O que remanesce dessa consagração é a 

afirmação de um reino da legalidade, integrado ainda pelas noções de constitucionalização e 

de separação de poderes, que não pode ser desconsiderado pelo exercente de função estatal, 

sob pena de descaracterizar o modelo do Estado Democrático de Direito, integrado em sua 

essência pelas bases desse reino. 

Sob o âmbito do Estado Democrático de Direito, a fixação e a efetividade dos direitos 

fundamentais, no dizer de Sampaio (2004, p. 128), retratam a força emancipatória do discurso 

dos direitos fundamentais que têm antes um alicerce na construção de uma cultura ou 

consciência de dignidade, de tolerância e de valor do homem, como ser autônomo e como 

membro de uma sociedade. Eis uma uniformidade conclusiva que pode, enfim, ser externada. 

Os direitos fundamentais, nesse passo, devem funcionar como meio tendente a desmascarar 

quadros opressivos (HUNT, 1993, p. 228), servindo de propósito às consciências nacional e 

mundial para a realização da redução das desigualdades (CRENSHAW, 1989, p. 293). 

Interagem na ordem jurídica e na ordem política como elementos deontológicos, inspirados 

em valores cambiantes e, ao mesmo tempo, em ideias de universalidade, para viabilizar a 

emancipação do homem de seu estado de opressão, miséria e ilegítimo domínio (SAMPAIO, 

2004, p. 133; FARIA, 2004, p. 131). Antes de tudo, impõem as obrigações de respeito, 

proteção, facilitação e providência (EIDE, 2000, p. 135-141). São fontes de invalidação e de 

deslegitimação, além de legitimação (FERRAJOLI, 2009, p. 56). 

 

 

2.1.2 Constitucionalismo 

 

 

O elo que firma o Estado de Direito também é integrado pela evolução do 

constitucionalismo como sistema normativo que, embora possa assumir facetas mais 

restritivas que o reduzam à realidade de um determinado ordenamento jurídico, como revela 

Bulos (2002, p. 7), evoca o senso da estrita legalidade como mecanismo de limitação de 

poder, de modo a repercutir sobre a ação dos governantes para tolher-lhes pretensões que 



28 
 

possam fazer prevalecer seus interesses pessoais no desenvolvimento de suas funções. A 

preocupação de Bulos também é sentida por Canotilho, mas este utiliza o argumento da 

individualidade dos ordenamentos jurídicos para apontar que as experiências de cada nação 

indicam que não há um constitucionalismo, mas vários constitucionalismos, pelo que seria 

preferível dizer “movimentos constitucionais” (2003, p. 51). 

Se a fase embrionária do processo de formatação do Estado de Direito pode ser 

identificada em período remoto da evolução humana, o Estado Liberal resvala no 

delineamento de um constitucionalismo caracterizado pelo fomento de um sistema de 

hierarquização das normas, não propriamente como novidade do período, mas como 

mecanismo de registro das conquistas humanas que incorpora a gama de direitos 

fundamentais decorrentes das experiências históricas em uma Constituição, embora o 

constitucionalismo não possa ser reduzido apenas a esse procedimento de hierarquização. O 

que antes estava consolidado em declarações de direitos passa a integrar textos escritos, sob o 

crivo de uma Constituição (HAURIOU, 1972, p. 277), como consagração do fenômeno da 

universalização da Constituição escrita (LOEWENSTEIN, 1970, p. 159), sem prejuízo da 

identificação de exceções, como o exemplo da Inglaterra, que adere a textos escritos esparsos 

(JELLINEK, 1970, p. 402) e ainda se pauta na afirmação de disposições consuetudinárias 

(CAENEGEM, 2009, p. 454), da Nova Zelândia e de Israel (DIPPEL, 2005, p. 153), de modo 

a marcar, neste trabalho, o prenúncio da divisão do constitucionalismo em antigo e moderno. 

O constitucionalismo antigo revela-se como um “conjunto de princípios escritos ou 

consuetudinários alicerçadores da existência de direitos estamentais perante o monarca e 

simultaneamente limitadores do seu poder” (CANOTILHO, 2003, p. 52). É que a presença de 

um corpo de normas fundamentais sempre foi sentida nos diversos ordenamentos jurídicos 

(DAVID, 2002, p. 1), senão com a noção atual de constitucionalismo, mas com a ideia de 

supremacia de determinadas matérias sobre outras (MORAES, 2003, p. 74), a exemplo de 

Atenas, que estabelecia uma hieraquia normativa entre documentos semelhantes a leis em 

cotejo com outros que se assemelhavam aos decretos regulamentares (CAPPELLETTI, 1992, 

p. 50). 

Lassale (1995, p. 49), com sua compreensão de existência de uma Constituição real 

concretizada pelos fatores reais de poder, vai até mais longe, ao entender que todos os países 

possuem e sempre possuíram em todos os momentos de sua história uma Constituição real e 

verdadeira. Heller (1961, p. 268) acrescenta que, embora os fatores reais de poder 

permaneçam em constante movimento e mudem a cada momento, contribuem para a 

organização do Estado, sendo certo que a Constituição é uma forma aberta por onde a vida 
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passa, em que pese o fato de o emprego da palavra “constitucionalismo” ser relativamente 

recente (MACIEL, 2002, p. 13). 

O constitucionalismo moderno é caracterizado pelo aparecimento da Constituição 

como documento escrito e, nos termos da complementação de Baracho (1986, p. 29), 

“sistematizado e único”, que possui força normativa própria (HESSE, 1991. p. 24). As 

Constituições escritas reforçaram a fiscalização constitucional (MELLO, 1968, p. 36). O 

marco histórico é o lapso temporal das revoluções burguesas, principalmente a francesa e a 

norte-americana, com suas respectivas Constituições escritas, de 1791 (FAYARD; FIERRO; 

TULARD, 1998, p. 79) e 1776. O período é caracterizado pela preocupação do ser humano 

em constituir declarações de direitos de modo escrito como forma de limitação do poder 

estatal, dando ensejo à própria criação das Constituições, momento em que divergências sobre 

pontos discutidos foram colocadas de lado para o estabelecimento de um resultado promissor. 

Tornou-se célebre a frase de Benjamin Franklin em seu discurso de encerramento da 

convenção de Filadélfia quando expôs: “Eu confesso que não aprovo integralmente esta 

Constituição neste momento, mas Senhor, eu não tenho certeza de que nunca a aprovarei” 

(tradução livre)2 (BAILYN, 1993, p. 3). 

O resultado da Revolução Francesa desponta-se como modelo universal, mas as 

peculiaridades do constitucionalismo norte-americano revelam a opção por um mecanismo de 

controle mais apurado. Se o constitucionalismo moderno é a ideologia que sustenta o 

princípio do governo limitado com finalidade de garantia, deve-se dizer que os Estados 

Unidos, e não a França, é o país por excelência desse constitucionalismo, já que é neles, e não 

em outro lugar, que se forma a doutrina e a prática da Constituição rígida em conexão com o 

controle de constitucionalidade, pois aos constituintes da Revolução Francesa estava proibida 

a projeção de qualquer controle de constitucionalidade, dadas as restrições impostas aos juízes 

em face do legislador, o que também repercutia nas limitações impostas ao Executivo 

(FIORAVANTI, 1996, p. 93). 

Outro aspecto que implementa a experiência norte-americana reside na significativa 

diferença que separa a Bill of Rights dessa nação (inclusão das dez primeiras emendas na 

Constituição dos Estados Unidos da América do Norte) dos direitos natos dos ingleses e da 

Declaração francesa, pois os dois últimos trazem barreiras ao Executivo, porém a Declaração 

francesa, em nenhuma de suas disposições, limita o poder da assembleia legislativa, sendo 

                                                 
2 “I confess that I do not entirely approve of this Constitution at present, but Sir, I am not sure I shall never 
approve it”. 
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que coube a Bill of Rights norte-americana figurar como o documento que, pela primeira vez 

na história, impôs restrições a atos do Congresso (HEADRICK, 2004, p. 3). 

Remanesce daí o reforço do Estado de Direito que prima pela observação da 

legalidade, no caso, da estrita legalidade como parâmetro de construção do Estado, mas, 

acima de tudo, como reforço da ideia de limitação dos abusos e da preservação dos direitos 

fundamentais (ARATO, 2000, p. 316) conquistados para que nenhum gestor da coisa pública 

incorpore a condição de seu dono e passe a imprimir posturas degradantes que só 

descaracterizam as raízes de padrões humanos sedimentados a duras penas. Como assevera 

Kahn (2003, p. 2.705), o constitucionalismo não é uma estrutura política que realça os 

interesses de uma facção com a preterição dos outros, assim como “a elaboração ou a 

apropriação técnico-burocrática do texto constitucional” tendente a modelar o povo3 como o 

seu objeto ou objeto do Estado é autoritarismo (CARVALHO NETO, 2003, p. 83). 

O constitucionalismo moderno, portanto, blindou ainda mais a consagração de direitos 

ao buscar como norte o estabelecimento de uma Constituição como texto escrito (HELLER, 

1961, p. 293) para que não houvesse dúvida alguma sobre o que tinha sido elencado de forma 

prioritária, como metanormas (SWEET, 2009, p. 626), ainda que esse elenco, mesmo em 

relação aos direitos fundamentais (NEDELSKY, 1994, p. 500), possa variar entre os países, 

até pelo fato de uma regra de direito eventualmente ser encarada como expressão de uma 

prática cultural (KAHN, 2003, p. 2677).  

As diferenças entre o constitucionalismo antigo e o moderno destacam ainda mais essa 

blindagem, do que se percebe que figuram como características do primeiro: a) existência de 

texto não codificado, b) surgimento do Parlamento4 como fonte criadora do direito, como 

órgão integrado por representantes do povo, c) irresponsabilidade do soberano, d) inexistência 

de sanção contra o príncipe, salvo o exercício da força revolucionária, e) noção mais restrita 

de constitucionalismo, de modo a garantir apenas o respeito aos direitos fundamentais, f) 

Parlamento não subordinado nem limitado por instrumento formal, g) supremacia do 

Parlamento, com impossibilidade do exercício do controle de constitucionalidade dos atos 

parlamentares; e como características do segundo: a) texto escrito e sistematizado em 

documento único, b) supremacia da Constituição, com vinculação de todos os Poderes do 

Estado, c) responsabilização do soberano e dos exercentes de funções públicas perante a 

Constituição, d) força normativa do texto constitucional, e) supremacia da vontade popular 

                                                 
3 Não há uma preocupação neste trabalho com as várias acepções da palavra povo. Sobre essas acepções, ver o 
trabalho de José Adércio Leite Sampaio (SAMPAIO, 2003, p. 746). 
4 Não há uma preocupação neste trabalho com a distinção entre Congresso e Parlamento, ora tratados como 
palavras sinônimas. 
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por meio do exercício do Poder constituinte originário, f) surgimento da ideia de controle de 

constitucionalidade, g) necessidade de alteração constitucional por procedimentos legislativos 

especiais, h) globalização da proteção dos direitos fundamentais (MORAES, 2003, p. 76-80). 

O ser humano não quer ser espoliado pelo gestor da coisa pública, pelo comandante da nau. 

A Constituição, como documento escrito adotado pela maioria dos países, é um dos 

reforços do Estado de Direito na implementação do reino da legalidade e, embora possa 

assumir conceituação distinta (CANOTILHO, 2003, p. 52), traz para o centro das atenções a 

opção por um sistema normativo destinado a regulamentar a estrutura estatal a partir da 

preservação dos direitos fundamentais, não apenas como norma fundamental de garantia, mas 

também como norma diretiva fundamental que dirige os poderes públicos e condiciona os 

particulares para a realização dos valores constitucionais (FIORAVANTI, 1996, p. 82). A 

Constituição é a fonte de legitimidade do poder, mas sem a observação das outras conquistas 

do Estado de Direito irá se descaracterizar (ENTERRÍA, 1985, p. 41-44). No Brasil, por 

exemplo, a ênfase constitucional segue o caminho do respeito aos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito que primam pela valorização da cidadania e da dignidade da pessoa 

humana para, após demarcar os objetivos fundamentais, como a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, introduzir a estrutura estatal (artigos 1º e 3º da Constituição Federal). 

 Como criação do Século das Luzes (FERREIRA FILHO, 2007, p. 3), organizadora do 

Estado (JELLINEK, 1970, p. 381; NALINI, 1998, p. 99) e do exercício do poder 

(BURDEAU, 1968, p. 62) (CANOTILHO; MOREIRA, 1991, p. 177), deve iluminar a 

atuação dos agentes políticos, algemando-a às bases de sua estrita legalidade. A Constituição 

ocupa o topo de uma pirâmide normativa hierarquizada (KELSEN, 1998, p. 247), servindo de 

parâmetro para a produção legislativa (STARCK, 1994, p. 16) e para a atuação administrativa 

(CANOTILHO; MOREIRA, 1991, p. 41) que estão, portanto, vinculadas à observação da 

estrita legalidade do texto constitucional (FERRAJOLI, 2009, p. 71). Duguit (1926, p. 276) 

chegou a afirmar a existência de um governo despótico quando em uma monarquia, 

aristocracia ou democracia o governante não se orientar pela observação de uma lei geral 

regularmente constituída, o que também se aplica, com maior intensidade, ao desvio da 

Constituição, embora a ascensão de Hitler, como exemplo de modelo de regime autoritário, 

não tenha sido marcada pelo emprego de nenhum slogan que indicasse a opção por um 

discurso democrático (ARENDT, 1989, p. 407). A compreensão de direitos e liberdades não 

somente serve como expressão da consciência humana, mas também envolve demandas e 

expectativas de definição pelas instituições sociais e políticas (ROSHWALD, 1959, p. 357). 
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O constitucionalismo liberal, caracterizado por obrigações de não fazer impostas ao 

Estado, pela fixação da separação de poderes, em uma separação mais nítida entre sociedade e 

Estado e ainda na consolidação dos direitos fundamentais nos moldes descritos, ganhará o 

impulso do constitucionalismo social (BRITTO, 2006, p. 81) e do constitucionalismo 

democrático, ou direito constitucional da democracia participativa, para Bonavides (2001, p. 

33), por meio das experiências históricas decorrentes, o que contribui para que a Constituição 

assimile uma gama de novos direitos destinados a resguardar ainda mais os seres humanos, ao 

funcionar como garantia, programa e linha de direção para o futuro (CANOTILHO, 1994, p. 

151). 

Já se indicou que o Estado de Direito, a República e a Democracia formatam o Estado 

Democrático de Direito. Porém, mesmo os que evidenciam uma tensão entre 

constitucionalismo e democracia em razão da relação estabelecida entre direitos individuais e 

a soberania popular, na medida em que, quanto mais democrático é o regime político, mais a 

vontade popular impera e menos limites são impostos a esta, não reconhecem a existência de 

contradições entre ambos, desde que democracia e constitucionalismo trabalhem em um 

mesmo compasso (CARVALHO NETO, 2003, p. 82-85). Isso evidencia que a Constituição, 

como um dos mecanismos de formatação do Estado de Direito, direciona-se com a República 

e a Democracia para a construção de um modelo de Estado que implemente as conquistas do 

passado sem se deixar persuadir pela contundente ação da corrupção, da improbidade 

administrativa. Incorporadora ainda dos frutos colhidos pela realidade que se seguiu à fase do 

Estado Liberal, a Constituição desponta como documento-chave da fisionomia política do 

Século XXI e não pode ser levianamente descartada ou pré-moldada ao sabor dos interesses 

pessoais de quem integra o jogo político nos seus primeiros escalões.  

Não se ignora que o desenvolvimento do constitucionalismo moderno sofreu críticas 

como as atribuídas ao modelo norte-americano por Arato (2000, p. 321-325), que aponta as 

dificuldades da opção pela eleição indireta, a impossibilidade de dissolução parlamentar, que 

precisa aguardar um novo período eleitoral, e a força da Suprema Corte, que pode 

desenvolver atividade legislativa, ou mesmo a indicação de Friedrich (1946, p. 37), quando 

assinala que o constitucionalismo não teve um começo democrático, mas aristocrático, pois 

havia dentro dos movimentos revolucionários uma preocupação acentuada com o exercício do 

poder por uma massa popular despreparada.  

Se algumas críticas, de fato, pontuam aspectos do constitucionalismo, não é 

impertinente indicar que seu espírito chamou a atenção mundial para frutos menos amargos, 

deixados como herança na tentativa de aprimoramento da vida humana digna, elencados por 
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Dippel (2005, p. 156-158) em dez, como sendo a soberania popular, a universalização de 

princípios, o estabelecimento de direitos fundamentais, a ideia do governo representativo, a 

Constituição como parâmetro da lei, a separação de poderes, a limitação do governo, a 

responsabilidade e prestação de contas (accountability) do governo, a independência e a 

imparcialidade judiciais e o direito das pessoas de reformarem o próprio governo. No dizer de 

Canotilho, “o constitucionalismo procurou justificar um Estado submetido ao direito”, regido 

por leis e pela separação de poderes, ou seja, “tentou estruturar um Estado com qualidades” 

que fazem dele “um Estado Constitucional” (CANOTILHO, 2003, p. 93), onde o governo é 

governado pela Constituição (PAINE, 1989, p. 60). O constitucionalismo buscou o meio mais 

eficaz para formatar e limitar o poder político, primeiro do governo e depois de todos e cada 

um dos detentores do poder (LOEWENSTEIN, 1970, p. 68), como herança deixada ao Estado 

Democrático de Direito. Cabe ao ser humano trabalhar essa herança. 

 

 

2.1.3 Separação dos poderes 

 

 

A separação dos poderes desponta-se como outra base estrutural do Estado de Direito 

destacada no período do Estado Liberal, sem prejuízo de todo seu desenvolvimento em épocas 

anteriores. Aristóteles (2004. p. 199), por exemplo, no Século IV antes de Cristo, é lembrado 

como o primeiro (SOUZA, 1978, p. 31), ou um dos primeiros (POLÍBIOS, 1985, p. 332), a 

distinguir as funções de dar a lei, executar e julgar, o que não aplaca o reforço de Locke 

(2004. p. 106) sobre a questão, quando preconiza a divisão em poder legislativo, executivo e 

federativo da comunidade e, posteriormente, de Montesquieu (2004. p. 165), quando 

reconhece “o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das 

gentes e o poder executivo daquelas que dependem do direito civil”. Montesquieu faz 

referência expressa ao poder de julgar, ao defender que os poderes de criar as leis, de executar 

as resoluções públicas e o de julgar os crimes e as querelas dos particulares não devem estar 

centralizados em um mesmo homem ou em um mesmo corpo de nobres, principais (no 

sentido da realeza) ou do povo (MONTESQUIEU, 2004, p. 166).  

Embora a separação possa ser aferida em sentido amplo como um método tendente a 

dificultar que qualquer classe ou grupo da comunidade possa apoderar-se do poder e subjugar 

outras classes ou grupos (FRIEDRICH, 1946, p. 183), extrai-se de seu cerne a ideia de 

contenção dos abusos empreendidos pelos detentores de funções estatais (BURDEAU; 
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HAMON; TROPER, 1995, p. 101), pois, segundo Montesquieu (2004. p. 164), “para que não 

se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder contenha o 

poder”. 

A compreensão da separação dos poderes ganha formatação mais precisa a partir do 

período liberal (DIPPEL, 2005, p. 155), com a valorização do governo das leis, e não dos 

homens (SCHWARTZ, 1977, p. 82), em que pesem os apontamentos sobre o aprimoramento 

paulatino da ideia de separação ou mesmo a presença de divergências quanto à tripartição. 

Como aspecto do primeiro, destaca-se a pontuação de Mello (1968, p. 18), para quem, nos 

trabalhos de Locke (1632 a 1704) e Montesquieu (1689 a 1755), não surgiu de forma 

perfeitamente delineada e definida a teoria da separação tripartida, pois faltava uma melhor 

conceituação do poder ou função judicial, uma vez que se sente o pouco ou inexpressivo valor 

dado ao Judiciário, que não era idealizado com o caráter de permanência (SCHMITT, 1927, p. 

214), de modo que a valorização do Poder Judiciário só se tornará realidade com a 

experiência norte-americana, principalmente por meio da organização da Suprema Corte 

(ACHESON, 1961, p. 20). Como aspecto do segundo, denota-se que a tripartição não foi 

pacificamente aceita, pois, naquela época, 1861, já havia quem sustentasse, por exemplo, uma 

divisão em número maior, como a proposta de Benjamin Constant (2006, p. 19), que 

reconhecia na monarquia constitucional cinco poderes, como sendo “1º o poder real; 2º o 

poder executivo; 3º o poder representativo durável; 4º o poder representativo de opinião; 5º o 

poder judiciário” (tradução livre).5 Constant (2006, p. 19) considerava que o poder real era o 

confiado ao chefe de Estado, sob qualquer título que portasse, o poder representativo durável 

residia em uma assembleia hereditária, o poder representativo de opinião, em uma assembleia 

eleita, o poder executivo era confiado a ministros e o poder judiciário, aos tribunais, sendo 

que as leis eram feitas pelo poder representativo durável e pelo poder representativo de 

opinião. 

A tripartição, porém, acabou consagrada pelos atos e documentos da independência 

norte-americana e pela Revolução Francesa, de modo a se refletir na Constituição Americana 

de 1787, embora não de forma expressa, na Constituição Francesa de 1791, tendo sido ainda 

assimilada pela maioria dos ordenamentos jurídicos (BORJA, 1991, p. 118), como ocorreu no 

Brasil (artigo 2º da Constituição Federal), sem prejuízo de concepções que a identificam até 

nos governos absolutos (MARTINS, 2006, p. 195; MELLO, 1968, p. 11). O exercício das 

funções estatais ficou dividido entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo 

                                                 
5 “1º le pouvoir royal; 2º le pouvoir exécutif; 3º le pouvoir représentatif de la durée; 4º le pouvoir représentatif de 
l’opinion; 5º le pouvoir judiciaire.” 
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menos como registro de um ideário inicial, que representou um reforço na construção de 

mecanismos tendentes a equilibrar o sistema constitucional contra o abuso de poder, no caso, 

espelhado pela concentração do poder.  

Não se ignora que o poder é consagrado como único e indivisível, sendo exercido pelo 

Estado (como dispõe o artigo 1º, parágrafo único, da Constituição da Republica Federativa do 

Brasil), o que enalteceria a opção pela nomenclatura separação de funções (LOEWENSTEIN, 

1970, p. 56; FISCHBACH, 1949, p. 145), até pelo fato de que todos os poderes estão abaixo 

da Constituição (FREIRE JÚNIOR, 2004, p. 38). Não obstante, a utilização da palavra 

“poder” atrelada aos órgãos indicados não será afastada neste trabalho, quer por estar 

sedimentada na expressão da cultura popular, quer por ser reproduzida sem maiores 

conjecturas nos dispositivos constitucionais pátrios. 

Da mesma forma, a opção pela tripartição não afastou o implemento de discussões 

sobre uma redefinição desse sistema. Ruffia (1984, p. 159), nesse sentido, cita algumas dessas 

iniciativas, a começar pela pretensão de anulação de uma das categorias independentes, de 

modo a encaixar a função jurisdicional na executiva, o que também foi apontado por Esmein 

(1927, p. 538); a consideração das três funções como movimentos sucessivos de um único 

processo de formação do direito; a tentativa de criação de uma quarta função de governo 

distinta das outras; o estabelecimento de uma dupla divisão em função política e função 

administrativa, em que permaneceriam alocadas na primeira as grandes decisões das funções 

de governo e legislativa e, na segunda, os atos de menor relevância política, próprios das 

funções executivas e jurisdicionais.  

Também se verificam posições que discutem o aumento do rol com base no real 

exercício de função estatal com a inclusão na divisão de órgãos como o Ministério Público e 

outros (MAGALHÃES, 2005, p. 195). Nada disso, porém, logra afastar a contribuição que a 

separação de poderes implementa no cenário mundial, como garantia da preservação da 

ordem e da liberdade (PRUTHI, 2005, p. 22). 

Não se trata apenas de combater os desvios por meio da fixação da ideia de 

preservação da independência de cada um dos detentores de função estatal (SAINT-GIRONS, 

1881, p. 139) ou de buscar a especialização no exercício de cada função (TROPER, 1993, p. 

95), mas de verificar que a divisão de poderes é um mecanismo que limita as atribuições dos 

órgãos do Estado por meio de um sistema de freios e contrapesos, no qual o poder detém o 

poder e impede os abusos de autoridade (BORJA, 1991, p. 115). Através do sistema de 

verificação e balanço (VOVELLE, 2004, p. 27), de distribuição e controle do exercício do 

poder político (LOEWENSTEIN, 1970, p. 55), criam-se dispositivos de controle recíproco do 
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poder, como a possibilidade de veto presidencial aos projetos de lei do Congresso, no direito 

norte-americano (BURDICK, 1922, p. 143). A separação completa-se com a teoria dos freios 

e contrapesos (PECES-BARBA; FERNÁNDEZ; ASÍS, 1999, p. 117) e firma a presença de 

um mecanismo de alerta contra a concentração de poderes que leva à tirania (WALKER, 

2008, p. 520). 

É preciso que se diga ainda que a realidade francesa acabou aderindo a um modelo 

mais rígido de separação dos poderes, enquanto a norte-americana aceitou um modelo 

relativizado, de forma a estabelecer muito mais uma relação de colaboração entre os poderes 

(MELLO, 1968, p. 24), o que Fischbach (1949, p. 152) distinguirá como separação absoluta e 

separação relativa. A versão mais atualizada da tripartição de poderes reflete a adesão à 

relativização norte-americana, já que cada um dos três poderes passou a desempenhar uma 

função principal, mas, excepcionalmente, realiza as outras de acordo com o ordenamento 

jurídico de cada país. A separação rígida do poder implicaria em uma luta entre os poderes 

que conduziria ao despotismo (MALBERG, 1948, p. 780), à paralisação do Estado 

(MALBERG, 1962, p. 110), o que não se coaduna com o perfil do Estado de Direito 

(BASSIOUNI, 1998, p. 53; PECES-BARBA; FERNÁNDEZ; ASÍS, 1999, p. 117). De 

qualquer forma, um dos pontos de desenvolvimento mais discutidos na atualidade reside na 

vertente da colaboração dos poderes institucionais que compõem o Estado de Direito e a 

garantia dos direitos fundamentais para o bom funcionamento do Estado e a plenitude de 

realização de um governo moderado (PAUVERT, 2007, p. 157). 

A separação de poderes é mais uma das bases do Estado de Direito (ALBA, 1963, p. 

51) que se insere na construção do Estado Democrático de Direito como mecanismo de 

contenção do arbítrio e, consequentemente, da opressão dos seres humanos por outro ser 

humano que passa a desempenhar funções estatais.  

De uma divisão liberal, apoiada em uma interpretação estrita do conceito de lei, a 

separação de poderes vai evoluir e apoiar o Estado Democrático de Direito por meio do 

princípio discursivo em que o Legislativo retrata o exercício de competência legislativa 

pertencente à totalidade dos cidadãos, de modo a impor ao Executivo a observação do 

princípio da legalidade, que encontra no Judiciário as amarras do controle dos atos praticados, 

o que é revitalizado reciprocamente entre os detentores de funções estatais (HABERMAS, 

2003a). Ainda segundo Habermas, a lógica da divisão dos poderes está inserida na 

fundamentação dos princípios que refletem a organização política do poder público sob a 

ótica da teoria do discurso como reforço do princípio da soberania popular, do princípio da 

ampla proteção jurídica do indivíduo e o da legalidade, uma vez que “a organização do Estado 
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de direito deve servir à auto-organização política autônoma de uma comunidade, a qual se 

constituiu, com o auxílio do sistema de direitos, como uma associação de membros livres e 

iguais do direito” (HABERMAS, 2003a, p. 220; ROCHA, 2008).  

A separação de poderes remanesce como um princípio orgânico “destinado a 

assegurar, a por-se em prática, a moderação e a controlabilidade de todos os órgãos do poder 

do Estado” (SCHMITT, 1927, p. 212). O núcleo imutável da separação de poderes, “como 

princípio da moderação, racionalização e limitação do poder político estatal, no interesse da 

liberdade” deve ser permanentemente lembrado (SUORDEM, 1995, p. 54). Dada a divisão 

equacionada com a tripartição, em que compete ao legislador fazer as leis, ao administrador 

executar e ao juiz o ato de julgar (ERHARD, 1993, p. 326), parte-se para a efetivação de 

apontamentos sobre cada um desses exercícios funcionais, até como forma de 

complementação das ideias que serão apresentadas no próximo capítulo. 

 

 

2.1.3.1 Poder Executivo 

 

 

Ainda sob a dinâmica da separação de poderes demarcada pelo período liberal, a 

fixação da autonomia e respectiva estruturação do Poder Executivo assumiu conotação 

distinta, de acordo com as opções de cada país. Como funções precípuas (ALBA, 1963, p. 

52), em geral, compete ao Executivo a prática dos atos de chefia de estado, de governo e de 

administração (MORAIS, 2004, p. 435). Como funções atípicas, pode ser lhe atribuído o 

papel de legislar, como ocorre com a elaboração de medidas provisórias, no Brasil, ou de 

julgar, como ocorre com o contencioso administrativo. Sua grande vantagem é a flexibilidade 

(CAMPBELL, 2004, p. 19). 

Costuma-se ainda estabelecer a distinção entre o papel do chefe de governo e o do 

chefe de estado. O chefe de governo é “o responsável em maior parte pela administração do 

país”, enquanto o chefe de estado é o responsável pela “representação da nação” (PEREIRA, 

1993, p. 19). No sistema presidencialista, o Presidente da República incorpora os dois papéis. 

Já no sistema parlamentarista, a função de chefe de governo é exercida pelo Primeiro-

Ministro ou Conselho de Ministros, e a de chefe de estado, pelo Presidente da República ou 

Monarca, o que tende a se refletir em toda a estrutura estatal nos âmbitos das divisões 

territoriais estabelecidas como União, Estados, Municípios, Regiões, Territórios. Há variações 

desses modelos, no entanto. É que os países que adotaram os modelos presidencialista e 
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parlamentarista acabaram inserindo peculiaridades da sua própria realidade, o que deu ensejo 

a vários sistemas semelhantes, mas não necessariamente iguais. O Presidente da República da 

França, por exemplo, assume certas responsabilidades de governo, pois, além de ser o 

comandante-chefe das forças armadas, preside o Conselho de Ministros e ainda nomeia o 

primeiro-ministro, que presta contas simultaneamente ao Presidente e ao Parlamento 

(PEREIRA, 1993, p. 23). Isso tudo ainda sofre a influência de regimes autoritários, com 

formatações próprias na definição das relações de poder. 

No Brasil, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos 

Ministros de Estado (artigo 76 da Constituição Federal) e conta com os Conselhos da 

República e de Defesa Nacional como órgãos de consulta. O Executivo ainda costuma ser 

dividido em órgãos variados. No caso do Brasil, só no âmbito federal, os órgãos da 

Presidência da República e dos Ministérios foram estruturados por pelo menos dezesseis 

outros órgãos, nos termos das Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.869, de 13 de 

maio de 2004. 

Sobre o modelo brasileiro, destaca-se a influência da experiência norte-americana. A 

estrutura do modelo de Estado norte-americano foi, em parte, copiada pelos idealizadores do 

modelo de Estado Federal brasileiro a partir da proclamação da República. A experiência do 

federalismo norte-americano, com a divisão territorial interna adotada e mesmo a divisão dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, marca profundamente o modelo nacional, embora 

o Brasil não tenha deixado de incorporar especificidades próprias. O Poder Executivo 

brasileiro agasalhou o presidencialismo, tendo na figura do Presidente da República a 

consolidação das funções de chefe de governo e chefe de Estado (BASTOS; MARTINS, 

1996, p. 188), porém, diferentemente do federalismo norte-americano, o brasileiro afigura-se 

mais enfraquecido sob a ótica da autonomia dos Estados, já que a iniciativa de consolidação 

da federação partiu do próprio governo central (ROCHA, 1996, p. 174), que não tinha 

interesse real em garantir a construção de Estados-Membros com a autonomia retratada no 

modelo da América do Norte, mas apenas em redimensionar a fase republicana recém 

inaugurada, com vistas a afastar as raízes do Império Brasileiro que se impunham até aquele 

momento (BASTOS, 1975, p. 20; VIANNA; CARVALHO, 2008, p. 143).  

Impende considerar que o Poder Executivo absorve a experiência do Estado de 

Direito, o que impõe aos agentes públicos que o integram a necessária observação do 

conteúdo jurídico-histórico apresentado até aqui. A força do Executivo está em ligação 

estreita com a responsabilidade (MIRKINE-GUETZÉVITCH, 1933, p. 305). 
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2.1.3.2 Poder Legislativo 

 

 

Se a atividade legislativa decorreu de um fato natural, não se consagrando inicialmente 

a opção por um legislador específico (COULANGES, 1975, p. 152; FUNARI, 2004, p. 85), 

ou ainda se revelou por meio de documentos que remontam à era cristã (HAMURABI, 2002, 

p. 9; BOUZON, 1992, p. 22), o fato é que, no período de demarcação do Estado de Direito, 

assume destaque a figura do Parlamento como voz da nação na definição das leis, embora a 

figura parlamentar não fosse desconhecida como realidade de épocas anteriores, a exemplo da 

própria Inglaterra, na primeira metade do Século XVI, com a Câmara dos Lordes e dos 

Comuns (PEROT, 2001, p. 108; FRIEDRICH, 1946, p. 173), e da França, onde a noção de 

um parlamento já se encontrava revitalizada desde 1715 (MOTA, 1989, p. 36). 

O Estado Liberal implementa as duas missões principais do Legislativo que tenderão a 

se refletir no cenário mundial contemporâneo. Trata-se da missão de elaboração dos atos 

normativos (ALBA, 1963, p. 52; CAMPBELL, 2004, p. 22) e da missão de fiscalização da 

Administração Pública. Excepcionalmente, compete ao Legislativo a função de julgar, como 

ocorre no Brasil, na hipótese dos crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da 

República (artigo 52, I, da Constituição Federal), ou mesmo de administrar, quando dispõe 

sobre sua organização, provendo cargos e contratações. 

A função de elaborar atos normativos observa os parâmetros constitucionais quanto ao 

procedimento estabelecido para cada espécie normativa. A função de fiscalizar, no Brasil, 

entre outros dispositivos, está retratada nos artigos 48, X, 51, 52, 58, § 3º, 70 e 71 da 

Constituição Federal. Inclui-se na função de elaboração de disposições normativas o próprio 

papel da revisão constitucional ou mesmo a construção de um novo diploma constitucional 

(MALBERG, 1948, p. 1173).  Já o poder de fiscalizar, que nem precisaria estar escrito, por 

afetar a essência do Legislativo (SALGADO, 2001, p. 12), pode ser empreendido pelas Casas 

legislativas, pelas comissões, em especial a comissão parlamentar de inquérito, contando 

ainda com auxílio do Tribunal de Contas como influxo do controle externo da administração 

direta e indireta. Há mesmo quem valorize o trabalho das comissões parlamentares de 

inquérito como instrumentos políticos de apuração da corrupção (LAZZARINI, 2002, p. 101). 
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A investigação do Poder Legislativo ocorre sob os aspectos político-administrativo, financeiro 

e orçamentário (BARACHO, 2001, p. 6). 

As bases de sustentação do Estado de Direito exploradas até aqui, atreladas às 

conformações republicana e democrática, sedimentam as atividades empreendidas pelo 

Legislativo nos campos destinados à formação legislativa e ao desenvolvimento da função de 

fiscalização da Administração Pública no sentido de impor aos membros desse poder a 

execução de um trabalho isento da troca de favores como instrumento de afetação das 

decisões tomadas, da adoção de postura responsável no desenvolvimento de cada uma destas 

atividades, etc.  

Já se evidenciou que a construção francesa valeu-se do Estado legiferante parlamentar 

em uma formatação mais pura, em que o legislador ordinário passou a legislar de forma 

exclusiva, obstando o desenvolvimento da criação de leis por órgão diverso do Parlamento, o 

que não foi integralmente acolhido por outras experiências históricas da época, como a norte-

americana. Valia aqui a observação de Schmitt no sentido de indicar que “no Estado 

legiferante parlamentar, legislador é sempre o legislador ordinário” (SCHMITT, 2007a, p. 

20), pois toda concorrência de legisladores de natureza diferente destrói o próprio Estado 

legiferante.  

Conformações legislativas posteriores também excepcionaram a rigidez da versão do 

Estado legiferante parlamentar. A Constituição de Weimar (1919 a 1933 - Constituição alemã 

do período pré-nazista), por exemplo, admitia três legisladores extraordinários: o legislador 

extraordinário ratione materiae, em que o próprio legislador observava um quórum 

diferenciado para votação de determinadas matérias, de modo a romper com a confiança 

depositada no legislador ordinário; o legislador extraordinário ratione supremitatis, quando o 

povo, exercendo a legitimidade plebiscitária, implementava de forma direta a criação 

legislativa, e, por fim, o legislador extraordinário ratione necessitatis, em que o Presidente do 

Reich é que inovava na seara legislativa (SCHMITT, 2007a). O Presidente do Reich ainda foi 

apontado por Schmitt (2007b, p. 193) como o guardião neutro da Constituição, sendo 

colocado ao lado dos outros poderes constitucionais, e não em posição de superioridade, além 

de não desempenhar uma atividade contínua de comando, mas apenas intermediária, 

reguladora, defensora e só ativa em caso de emergência. Mais tarde, essas ideias, respaldadas 

ainda pelas peculiaridades da evolução do Estado Social e do Estado Democrático de Direito, 

levarão a novas discussões sobre a dinâmica dos três poderes e mesmo à fragilização do 

princípio da separação de poderes, sob a premente atuação dos agentes políticos, o que será 

paulatinamente trabalhado no contexto dos capítulos que se seguirão. 
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Outra marca do Legislativo reside na incorporação da ideia de representação popular 

(ESMEIN, 1927, p. 85) como destaque do que Ackerman e Rosenkrantz (1991, p. 19) 

chamam de monismo constitucional em oposição ao dualismo, que já contaria com tomadas 

de decisão do próprio povo e do governo. Como a complexidade do Estado só aumentou, 

constatou-se que o governo do povo, ora exercido direto e integralmente por este, estava 

inviabilizado por barreiras intransponíveis, a começar pelas dificuldades físicas em se 

reunirem tantas pessoas para se chegar a um consenso sobre tantos assuntos e de maneira 

permanente. A partir dessa percepção, inventa-se a fórmula da representação, que repousa 

sobre o princípio de que o povo é a fonte única de todos os poderes sociais, o que se deu pela 

primeira vez na Inglaterra, através da representação no Parlamento decorrente da evolução 

histórica marcada no Século XVI (BORJA, 1991, p. 125). A representação assenta-se na 

soberania popular, já que o povo autoriza os representantes a agirem em seu nome, de modo a 

dar ensejo à representação democrática (TOCQUEVILLE, 1987, p. 50; CANOTILHO, 2003, 

p. 293). Em princípio, a noção de representação surge com o Parlamento, mas, com o tempo, 

estende-se para os chefes de Estado e juízes, com respaldo na concepção norte-americana de 

que todos representam o povo (BORJA, 1991, p. 126).  

No Brasil, a Constituição do Império, no seu artigo 13, já trazia a previsão de um 

modelo bicameral imperial, com uma Assembleia Geral composta por duas Câmaras: a 

Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores ou Senado. As Províncias poderiam contar 

com o Conselho Geral da Província para propor, discutir e deliberar sobre os negócios mais 

relevantes (artigos 71 e 81 da mesma Constituição). A situação do Legislativo, no entanto, era 

muito peculiar e seu poder era limitado pela influência do imperador, que contava com o 

Poder Moderador no curso do governo de Dom Pedro II para fazer valer sua vontade. O Poder 

Moderador formatava a experiência parlamentarista brasileira no curso do Império como uma 

monarquia constitucional (SOUZA, 1978, p. 43) e consolidava, nas mãos do Imperador, 

direitos como os de adiar a Assembleia Geral, dissolver a Câmara dos Deputados, suspender 

magistrados, perdoar penas impostas, anistiar (artigo 101 da Constituição de 1824).  

Essa realidade só foi alterada com a proclamação da República, oportunidade em que a 

influência norte-americana (TOCQUEVILLE, 1987, p. 71) fez-se sentir novamente. A 

separação em duas casas legislativas no âmbito federal seguiu o modelo norte-americano, 

impulsionada por ideias como as de Madison, que valorizava a existência do Senado 

(MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 401), ou mesmo de Burdeau (BURDEAU, 1968, p. 

501), no mesmo sentido. A divisão de competências constitucionais entre a União, Estados-

Membros, Distrito Federal e Municípios, mesmo com experiência histórica distinta, também 
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foi uma cópia do modelo de repartição de competências norte-americano (ROCHA, 1996, p. 

184). Destacou-se o Congresso Nacional dividido em duas casas legislativas, integrado pelo 

Senado Federal, composto por representantes dos Estados e pela Câmara dos Deputados, 

composta por representantes do povo, nos termos dos artigos 44 a 46 da Constituição Federal 

de 1988. A definição da representação proporcional da Câmara dos Deputados e da 

representação em igualdade de condições por Estado-Membro no Senado Federal também 

decorre da versão norte-americana adotada. Os Estados-Membros, o Distrito Federal e os 

Municípios seguiram a vertente unicameral, com foco no sistema de repartição de 

competências. 

Toda esta estrutura jurídica também representou igual desenvolvimento físico com a 

consagração de membros do Legislativo em âmbito federal e nas outras esferas de divisão 

estatal. Tudo para que o resultado das atividades desenvolvidas pelo Legislativo pudesse fluir 

com desenvoltura e eficácia. 

 

   

2.1.3.3 Poder Judiciário 

 

 

A missão essencial do Poder Judiciário, confiado aos juízes (ALBA, 1963, p. 52), é a 

de julgar, de solucionar conflitos como forma de pacificação social (CAMPBELL, 2004, p. 

25), de manutenção da paz interior estatal (FRIEDRICH, 1946, p. 105) e de proteção dos 

indivíduos nos vários ambientes sociais (RAZ, 1995, p. 378). Excepcionalmente, o Judiciário 

também assimila as funções de legislar, quando, por exemplo, os Tribunais estabelecem o 

respectivo regimento interno, ou a de administrar, quando determinado órgão do aludido 

poder define a abertura de concursos, gerencia o pessoal. Essas atividades, entretanto, não 

podem se afastar das bases de desenvolvimento do Estado de Direito como corpo diretivo de 

conformação de controle do exercício arbitrário do poder, do exercício tendente à 

improbidade administrativa ou à corrupção em si. 

Da posição de aplicação praticamente mecânica da lei, da qual se desponta a 

experiência francesa no período liberal (MALBERG, 1948, p. 628), o Poder Judiciário 

paulatinamente passou a ganhar força e a destacar-se ainda no desempenho do controle de 

constitucionalidade (TOCQUEVILLE, 1987, p. 83), principalmente a partir de 1803 e 

independentemente dos antecedentes desse controle (CRUZ, 2004b, p. 86), quando John 

Marshall, juiz da Suprema Corte norte-americana julgou o caso Marbury versus Madison, que 
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retratava uma contenda estabelecida entre Willian Marbury, nomeado juiz de paz para o 

Distrito de Columbia pelo Presidente Adams, e James Madison, Secretário de Estado do 

Presidente Thomas Jefferson, que se recusava a entregar a comissão de juiz, documento 

formal que viabilizava a Marbury oficiar como juiz, sendo certo que a nomeação já tinha sido 

aprovada pelo Senado e a comissão já tinha sido lavrada, subscrita pelo Presidente e 

encontrava-se selada com o selo dos Estados Unidos (MARSHALL, 1997, p. 2). Madison, 

mesmo notificado, nem sequer apresentou defesa. Quanto ao mérito da decisão, o Tribunal, 

embora tenha reconhecido que a retenção do título de comissão era um ato não permitido pela 

lei, espoliador de um direito legítimo, e que as leis dos Estados Unidos facultavam a Marbury 

o direito de recurso, em especial, o judicial, decidiu declarar sem efeito a notificação, uma vez 

que a legislação que estabelecia aos tribunais judiciários a competência para expedir alvarás 

de mandamus a funcionários públicos violava a Constituição como lei superior, predominante 

e imutável pelas formas ordinárias (MARSHALL, 1997).  

O controle de constitucionalidade decorrente da experiência norte-americana era 

essencialmente o difuso (KELSEN, 2003, p. 311). “A jurisdição não é apenas a sujeição do 

juiz à lei, mas é também análise crítica de seu significado para controlar a legitimidade 

constitucional” (FERRAJOLI, 2009, p. 73). 

A forma judicial concentrada surgirá no cenário mundial tempos mais tarde, com 

destaque para a Constituição da Áustria de 1920, que estatuiu a criação de uma Corte 

Constitucional (MIRKINE-GUETZÉVITCH, 1951, p. 264) por influência direta de Hans 

Kelsen, seu idealizador e um dos primeiros juízes da Corte em questão. Com a Constituição 

austríaca de 1920, a Áustria, que era um Estado unitário (império), assumiu a conformação de 

um Estado federativo de perfil democrático-parlamentar (FURLAN, 2010, p. 134).  A Corte 

Constitucional estava apta a fazer o controle de constitucionalidade de leis e atos 

administrativos individuais dos Estados-Membros e da União (KELSEN, 2003, p. 19). A alta 

corte constitucional foi consagrada como órgão, cuja função, independentemente do 

Judiciário, era guardar e respeitar a Constituição (MELLO, 1968, p. 55). Claro que o exercício 

do controle concentrado de constitucionalidade não era a única atividade desenvolvida pela 

Corte. Por vezes, desempenhava o controle de legalidade, apesar da existência de um Tribunal 

Administrativo, e ainda decidia recursos após o esgotamento da cadeia de instâncias 

(KELSEN, 2003). O controle difuso só era admitido pela Constituição austríaca de forma 

muito limitada, em especial, na aferição de questões preliminares que não autorizavam o 

ingresso na apreciação de mérito da matéria constitucional em si, como a verificação da mera 

existência da publicação de uma lei (KELSEN, 2003, p. 40). Para Cruz (2004b, p. 122-124), 
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Kelsen, por não identificar a presença de uma distinção qualitativa entre as funções de 

legislar, julgar e administrar, entendia que o Legislativo, o Judiciário e o Executivo criavam o 

direito a ser aplicado. A diferença era meramente quantitativa, já que o primeiro acabava por 

criar normas gerais e impessoais. Por essa razão, não rejeitava a possibilidade de existência de 

uma Corte Constitucional que pudesse atuar como legislador negativo, admitindo a 

manutenção de um controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, objetivo e sem 

contraditório. 

A experiência austríaca consagra a identificação do órgão de cúpula do Judiciário 

como uma Corte Constitucional, independentemente de notabilizar acirradas discussões 

contemporâneas (CAPPELLETTI, 1993, p. 49) sobre o fato de esse órgão de cúpula figurar 

como guardião exclusivo ou final da Constituição, principalmente em decorrência dos 

apontamentos de estudiosos, como Grossman e Epp (GROSSMAN; EPP, 2002, p. 105), Cruz 

(CRUZ, 2004b) e outros, que abordam o desenvolvimento de um ativismo judicial e a 

incorporação da figura de um legislador positivo, como críticas direcionadas às atividades da 

Corte. É o caso do Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal, criado no período republicano 

como instrumento de conservação da República e de contenção de iniciativas parlamentares 

que apoiassem o retorno da monarquia (CRUZ, 2004a, p. 210) e que teve como fonte de 

inspiração a Suprema Corte norte-americana (LIMA, 2000b, p. 103), passa a atuar como 

Corte Constitucional (BARACHO, 1979, p. 113; STRECK, 2002, p. 156), de modo a 

empreender papel decisivo no exercício da jurisdição constitucional como procedimento 

judicial de controle de constitucionalidade (SÁNCHEZ, 1998, p. 341; MENDES, 2009, p. 86; 

SWEET, 2009, p. 640). 

A arte de julgar empreendida pelos membros do Poder Judiciário revela outra gama de 

agentes políticos que se vincula às matrizes do Estado de Direito, seja através do 

desenvolvimento da jurisdição ordinária, seja por meio da jurisdição constitucional, como 

reino de fixação de parâmetros de conduta que levam à consagração do Estado Democrático 

de Direito. 

 

 

2.2 Da República 

 

 

A República, como assinalado, é o segundo componente enfatizado de forma 

autônoma do Estado Democrático de Direito a ser abordado. A preocupação inicial quanto à 
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ausência de uniformidade sobre a forma de se discorrer sobre o Estado Democrático de 

Direito volta a surgir. É que a palavra “República”, utilizada inclusive na antiguidade 

(PLATÃO, 2004, p. 143), revela mais de uma acepção amealhada ao longo de seu ciclo 

histórico de desenvolvimento, sendo uma das mais antigas (JELLINEK, 1970, p. 505) e 

comuns àquela que se contrapõe à monarquia. Ocorre que atribuir à República apenas a ideia 

de uma forma de governo em oposição à forma monárquica é reduzir seu campo de 

desenvolvimento (FISCHBACH, 1949, p. 163). 

Atento à polissemia da palavra “República”, Canotilho (1993, p. 483-488) logrou 

condensar as várias possibilidades de sua utilização como contraposição à monarquia, 

oposição ao regime autoritário, res publica, Estado, como forma de governo não pessoal, 

como sinônimo de democracia, fundamento do Estado de Direito e, por fim, como ethos.  

De fato, a República, com critérios meritocráticos de exercício do poder e 

transitoriedade em razão, no geral, de um sistema eleitoral que permite a renovação dos 

exercentes (MADISON; HAMILTON, 1993, p. 354), já foi empregada como contraponto à 

monarquia visualizada com a substituição no poder, marcada, em regra, pelo critério da 

hereditariedade (PAINE, 1989, p. 116), e como governo de um só, ainda nas primeiras 

referências escritas sobre o tema (HERÔDOTOS, 1988, p. 177). Como oposição ao 

autoritarismo (BIGNOTTO, 2008, p. 57), a República revela-se como regime que agasalha a 

preservação das liberdades públicas, a preservação das principais conquistas da humanidade 

no desenvolvimento dos direitos fundamentais. Como res publica assume a acepção que se 

direciona para a coisa pública, “de todo o povo, a esfera dos interesses comuns, do bem 

comum” (CARDOSO, 2008, p. 32), somatório dos interesses pessoais (CARVALHO, 2008, 

p. 121), chegando mesmo, em um período mais recente, a ser utilizada como sinônimo de 

comunidade, de coletividade política (CANOTILHO; MOREIRA, 1991, p. 88). Como Estado 

(FABRE, 1970, p. 3), onde também se insere o pensamento de Maquiavel, para quem só havia 

principados e repúblicas (MAQUIAVEL, 2004, p. 29), segue-se o exemplo da formatação 

brasileira concebida como República Federativa do Brasil (artigo 1º da Constituição Federal). 

Como forma de governo não pessoal, revela-se sua ligação com a noção de governo misto, 

que já era discutido por Políbios, aproximadamente no ano 280 a. C., como governo que 

condensava as características essenciais da monarquia, da aristocracia e da democracia 

(POLÍBIOS, 1985, p. 326-327), até ganhar uma formatação aperfeiçoada, entre outros, com 

Rousseau (1966, p. 117), que separa o Estado do governo, de modo a viabilizar compreensões 

como as de Schmitt (1927, p. 338), quando fala em monarca republicanizado da monarquia 

parlamentarista, ou mesmo de Kriegel (1994, p. 89), quando endossa que as monarquias do 
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antigo regime na Europa eram em parte monarquias republicanas, onde a República é 

valorizada como princípio, o princípio republicano do agir não pessoal (CANOTILHO, 1993, 

p. 484). Como sinônimo de democracia (RIBEIRO, 2008, p. 13), verifica-se a sustentação de 

uma pretensão comum no sentido de valorização da vontade popular, como o exercício do 

sufrágio e a garantia dos direitos e das liberdades fundamentais. Como fundamento do Estado 

de Direito, assume o sentido de um Estado que tira sua legitimidade de uma organização da 

sociedade voltada para o bem viver, em que o direito remanesce como atributo principal de 

seu funcionamento (KRIEGEL, 1994, p. 91). Por fim, a República como ethos representa o 

ideal republicano que se afirma “como cultura cívica e política, como ethos comunitário (res 

publica), como amititia do povo (res populi), como reino de liberdade estética e cultural”, 

convertendo-se “na possibilidade de constituição de uma sociedade mais livre, justa e 

fraterna” (CANOTILHO, 1993, p. 488). 

Ao lado da polissemia conceitual ainda se percebe uma simbiose entre os períodos 

históricos no que tange ao surgimento e aprimoramento dos institutos. Assim, aspectos do 

Estado de Direito passam pela contextualização republicana e democrática, adquirindo um 

perfil menos solipsista, razão pela qual a República não fica reduzida ao Estado de Direito 

(CARDOSO, 2008, p. 29). Trata-se de um apanhado que não se apega a uma experiência 

histórica única, mas logra congregar o resultado da longa tradição humana, “de um longo 

caminho de democratização da esfera pública” (VIANNA; CARVALHO, 2008, p. 131-133). 

Embora esse aspecto reforce a indicação de que o estudo do Estado Democrático de Direito 

adere a nuances que poderiam redimensionar a forma de trabalhá-lo ou mesmo que não se 

pode compreender a evolução histórica a partir de cortes epistemológicos absolutos, não há 

comprometimento da contextualização formulada neste capítulo como assimilação do 

espectro deste modelo de Estado. 

A República, então, passa a ser valorizada pelo ideal republicano que norteia a 

construção do Estado Democrático de Direito. Madison, após reconhecer as dificuldades de 

pontuar as características do ideal republicano, assevera que esse ideal é retratado pela 

existência de um governo que extrai todo o seu poder da maioria do povo, sendo administrado 

por pessoas em cargos transitórios ou enquanto exibam bom comportamento (MADISON; 

HAMILTON; JAY, 1993, p. 278). O ideal republicano é afetado cada vez mais por uma visão 

coletiva, com um relance de resgate da liberdade dos antigos, mas impulsionado pelos atuais 

apelos do desenvolvimento humano, o que o diferencia da própria demarcação do Estado 

Liberal, que primava pela liberdade dos modernos como liberdade negativa a ser observada 

pelo Estado (CARVALHO, 2008, p. 105). Os apelos do desenvolvimento humano foram 
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guarnecidos pela evolução dos meios de comunicação de massa, da engenharia genética, do 

potencial de destruição das armas, das viagens espaciais (JASMIN, 2008, p. 72), ao lado da 

pobreza, da fome e da escassez de recursos. Chega-se mesmo, em uma visão mais 

contemporânea, a dimensionar o ideal republicano a partir do respeito cravado pelo direito à 

diferença (CRUZ, 2005, p. 210; FRASER, 2001, p. 245).  

Essas visões sobre o ideal republicano contribuem para que a República seja percebida 

como o marco de fixação de outro reino. As conquistas da República implementam a marcha 

de um outro reino que serve de base ao Estado Democrático de Direito já integrado pelo reino 

da legalidade, nos termos do que foi debatido. Agora, a República traz ao modelo do Estado a 

fixação generalizada do reino da responsabilidade e que, direcionada aos agentes políticos, 

impõe-lhes a submissão a um tratamento mais invasivo, a adesão ao ethos da coisa pública, 

inclusive com o reforço da obrigação de prestação de contas a partir da accountability, que 

chegou a ser anunciada no curso do Estado de Direito. Evoca-se a possibilidade de 

responsabilização civil, criminal e política dos titulares de cargos políticos (CANOTILHO, 

1991, p. 89). O constitucionalismo, mais do que um governo com uma base no Estado de 

Direito, significa um governo responsável (LOEWENSTEIN, 1970, p. 71), com a manutenção 

da virtude pública e privada, a unidade interna, a solidariedade social e a vigilância contra a 

corrupção do poder (SHALHOPE, 1982, p. 335).  

 

 

2.2.1 A submissão a um tratamento mais invasivo 

 

 

O tratamento mais invasivo refere-se à submissão desses agentes a uma maior 

fiscalização pública, pois gerenciam o poder e precisam indicar o que fazem com as 

prerrogativas institucionais e funcionais que amealharam ao longo da mesma experiência 

histórica. Aliás, o próprio reflexo do período liberal já indicava que o poder estava 

consagrado nas mãos da nação, ao passo que aos membros do Legislativo, por exemplo, 

caberia apenas cumprir os parâmetros ditados pelo próprio povo. Tudo como forma de 

asseverar que o ser humano também estava cansado da exploração perpetrada pelos detentores 

de função estatal, de modo que os ares da libertação se impunham. As contribuições do 

Estado Social e do Democrático mantiveram o mesmo apelo voltado à contenção dos abusos 

e, no âmbito de atuação dos agentes políticos, aprimoraram os mecanismos de publicidade das 

condutas e gastos públicos. Daí resultou, por exemplo, a criação do Tribunal de Contas no 
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Brasil, na fase inicial republicana, e mesmo o reforço de valorização do papel do Ministério 

Público como defensor da sociedade, a partir da Constituição Federal de 1988.  

Torna-se imperioso compreender que o ideal republicano fortalece a imposição de 

medidas de fiscalização sobre o patrimônio e a atuação desses agentes, uma vez que 

respondem pela gestão de uma coisa que não lhes pertence, senão como parte do todo. São 

ainda os que mais precisam de fiscalização, já que figuram como os chefes sem chefes diretos 

e ainda são norteados por toda a estrutura do Poder, o que facilita os desvios e a busca do 

interesse pessoal. As prerrogativas, então, não podem frear o espírito republicano inserido na 

formatação do Estado Democrático de Direito, sob pena de este se descaracterizar ou nunca 

existir nos moldes consagrados pela experiência histórica potencializada. 

Mais ainda, a submissão a uma fiscalização mais incisiva revela que os parâmetros de 

consideração do que representaria uma violação do princípio da privacidade pertinente a esses 

agentes também deveriam ser mais alargados justamente para que a aferição da conduta 

regrada nos moldes republicanos não seja esvaziada. Um bom exemplo seria a divulgação 

mensal das contas de cada agente político, o que ainda é uma utopia, algo diametralmente 

oposto ao que tem sido praticado na atualidade, como se verá, sob o fundamento de 

preservação da privacidade. Afinal, como preconizava Kant (1995, p. 165), embora sob os 

auspícios do exercício funcional, são injustas todas as ações que se referem ao direito dos 

outros e que permanecem alheias à publicidade. Al Gore (2008, p. 68) arremata, ao 

conjecturar que, quando a publicidade é estendida às operações governamentais como um 

todo, com a viabilidade da abertura à discussão e ao debate popular, torna-se mais difícil 

esconder o uso corrupto do poder público para ganhos particulares. 

 

 

2.2.2 A observação do ethos da coisa pública 

 

 

Da mesma forma, segue-se a vinculação dos agentes políticos ao ethos da coisa 

pública. A comunidade política reuniu seus direcionamentos mais precisos no seio 

constitucional, mas ainda deu o norte da adequada interpretação de suas disposições, ora 

incorporado pelo espírito republicano. Segue-se por uma República muito mais vivida, muito 

mais sentida, do que definida, o que também se repete com a democracia (BONAVIDES, 

1985, p. 110), mas tão bem delineada que qualquer desvio é facilmente percebido. Eis o ethos 

da coisa pública, imposto como padrão de conduta a todos, mas que tem uma significação 
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especial quando se individualiza a figura do agente político, uma vez que este, como 

realizador das funções estatais, é seu principal executor. O ethos considerado não autoriza a 

inversão de valores, em que o gestor da coisa pública coloca-se em um pedestal como ser 

supremo e inatingível. Mais uma vez, as prerrogativas funcionais devem compatibilizar-se 

com a realização desse ethos, e não inviabilizá-lo. 

O norte interpretativo apontado, ora extraído do ciclo histórico de desenvolvimento 

humano e captado ao longo deste trabalho, consagra e garante a manutenção do espírito 

republicano. Interpretações que sufoquem as disposições constitucionais como forma de 

garantir a imposição de novos abusos, a demora na concretização das normas programáticas 

eventualmente inspirada no implemento da improbidade administrativa e todas as outras 

posturas que sigam esse caminho distorcido não se coadunam com a legalidade e a 

legitimidade republicanas. Afinal, quando os servidores públicos genuinamente servem os 

interesses públicos, o efeito reflexivo rende associações solidárias e maior coerência 

(DEWEY, 1954, p. 71). 

Conclui-se que a Constituição não é uma colcha de retalhos que pode ser interpretada 

ao sabor das conveniências políticas, a partir do momento em que se percebe toda uma 

construção republicana que vai marcar a responsabilidade dos gestores da coisa pública de 

acordo com os parâmetros fixados pelo viés interpretativo trazido à custa do sofrimento 

humano.  

 

 

2.2.3 O dever de prestação de contas decorrente da noção de accountability 

 

 

A palavra accountability pode ser traduzida como responsabilidade (MCCORMICK, 

2006, p. 147). Com esse sentido, tende a se confundir com a acepção genérica da 

responsabilidade já demarcada pela República como reino autônomo e ainda previamente 

anunciada no curso da abordagem do reino da legalidade através do ciclo revolucionário 

burguês sinteticamente registrado. Não obstante, a República revitalizará a accountability, 

imprimindo-lhe em sua corporificação a ênfase da prestação de contas (MILESKI, 2003, p. 

238) como um dos conceitos incorporados pela própria palavra account. Significa que as 

pessoas têm não apenas o direito de esperar de outras, no caso, agentes políticos, que sejam 

observados os padrões de atuação consagrados pelo ordenamento jurídico, de modo a 

empenhar a própria responsabilidade pessoal no caso de desvio e, consequentemente, sujeitar-
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se à aplicação de sanções (GRANT; KEOHANE, 2005, p. 30), mas contar com uma prestação 

de contas constante (GARCIA, 2003, p. 113), como obrigação que se renova a cada segundo e 

independente da vontade do agente. 

O dever de prestação de contas mantém certa relação com a nota traduzida pela 

fiscalização pública, mas também pode ser trabalhado de forma autônoma, dado que seu 

maior valor está na criação de uma obrigação que não depende de provocação e que deve ser 

concretizado de ofício pelo agente em lapsos temporais mínimos que permitam a efetivação 

de uma fiscalização regular e eficiente. Como dever decorrente da noção geral de 

accountability, revela-se a presença de uma obrigação objetiva no sentido de que se impõe 

independentemente da vontade do agente (MOSHER, 1968, p. 7) ou mesmo de previsão 

constitucional ou legal expressa. Trata-se de uma obrigação externa que se atrela a um 

controle externo (DAHL, 2006, p. 6). 

A observação de prestar contas resgata a valorização do respeito dedicado ao 

tratamento do público pela Administração Pública, ao mesmo tempo em que cria no público a 

imagem do zelo pela coisa pública, pelo dinheiro público, de modo a romper com os 

meandros de uma aceitação passiva do favoritismo, do nepotismo, da corrupção em si, com 

todas as suas teias (CAMPOS, 1990, p. 31). Mecanismos para uma adequada prestação de 

contas precisam ser criados para que o governo possa ser considerado legítimo (GRANT; 

KEOHANE, 2005, p. 29), e o ideal republicano, fortalecido (MOSHER, 1968, p. 11). 

A obrigação de prestar contas, essencialmente, não está concentrada apenas na figura 

do agente político, pois deve afetar toda a estrutura da Administração Pública. A publicização 

dos atos é um imperativo da res publica como mecanismo de informação do cidadão 

(LIMBERGER, 2006, p. 68). O temor de uma accountability ascendente, ora caracterizada 

pela fragilidade dos controles monocráticos empreendidos por uma autoridade concentrada no 

topo (CAMPOS, 1990, p. 34), cede espaço ao aprimoramento do dever de prestar contas. No 

caso, a ênfase da prestação de contas pelos agentes políticos é tomada como influxo de 

desenvolvimento deste trabalho, mas evidentemente não se afasta de uma contextualização 

geral. 

A fiscalização sobre o cumprimento desse dever costuma recair sobre a cidadania 

organizada (CAMPOS, 1990, p. 35), porém o ideal republicano ainda forja outra obrigação 

que se adere ao dever de prestação de contas. Trata-se da criação de mecanismos que 

facilitem esse controle pela cidadania organizada, sem prejuízo da prestação de contas 

periódica e de ofício pelo gestor público, como se equacionou. Quem mais participa da 

concentração do poder também é o que deve ser mais fiscalizado e ainda dar o exemplo, de 
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modo a tornar transparente cada um de seus passos. Talvez um dia se torne possível acessar a 

movimentação bancária mensal ou mesmo diária de qualquer agente político como ônus 

cívico da função ou cargo ao qual optou por aderir. 

 

 

2.3 Da Democracia 

 

 

‘Democracia’ revela-se como outra palavra polissêmica, de acepções muitas vezes 

opostas (HESSE, 1998, p. 115), sendo certo que cada pessoa ostenta um conceito próprio, 

como grito de guerra dos dias atuais (FRIEDRICH, 1946, p. 13). Para Hesse (1998, p. 122), 

democracia é, na estrutura constitucional da Lei Fundamental, uma forma de racionalização 

do processo político, de limitação do poder estatal.  Kelsen, por sua vez, relaciona a 

democracia com a liberdade e com a igualdade, dispondo que, para sermos realmente iguais, 

deveremos deixar-nos comandar. É que a existência do Estado impõe a definição de um 

regulamento obrigatório que irá reger as relações entre os seres humanos, transformando a 

liberdade natural em liberdade social ou política, sendo certo que a participação no governo 

deve ser vista como a característica essencial da democracia (KELSEN, 2000). Entende ainda 

por liberdade democrática a liberdade positiva ou política, correspondente à “participação dos 

governados no governo”, e a liberdade negativa ou intelectual, a que consiste na liberdade 

“assegurada por direitos humanos fundamentais” (KELSEN, 2000, p. 265). O ideal 

democrático é garantido para Kelsen (2000) quando os indivíduos submetidos a uma ordem 

estatal participam da criação desta, independentemente de: a) o mesmo Estado vir a tolher a 

liberdade individual, b) o governo não ser eleito pelo povo ou c) o sistema eleitoral restringir 

a livre expressão da vontade política. Davies (1956, p. 42) coloca-a não apenas como governo 

do, pelo e para o povo, mas ainda como governo que reconhece o valor de cada indivíduo e, 

por meio da cooperação mútua, os homens livres podem organizar uma sociedade de 

possibilidades ilimitadas. Ainda para Dewey (2008, p. 141), a democracia é um modo de vida, 

“a crença na habilidade da experiência humana de gerar os objetivos e métodos pelos quais 

uma experiência ulterior irá crescer numa riqueza ordenada”. 

A democracia – que assumiu como uma de suas primeiras e mais antigas acepções a 

ideia de uma forma de governo (HERÔDOTOS, 1988, p. 176) ou mesmo forma de Estado 
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(BODIN, 1993, p. 179-180),6 com discussões travadas no âmbito de se tratar de um modelo 

corrompido ou não de exercício do governo por uma massa popular (POLÍBIOS, 1985, p. 

326-327; MACHIAVELLI, 2000, p. 24; ROUSSEAU, 1966, p. 107; HOBBES, 1969, p. 129; 

VICO, 1979, p. 182; MONTESQUIEU, 2004. p. 23; HEGEL, 1963, p. 44) – experimentou a 

marca da evolução histórica que a deslocou da mera acepção de forma de governo para 

pontuá-la como o último dos reinos do Estado Democrático de Direito, no caso, o reino da 

soberania popular militante, com ênfase para a versão procedimentalista, anunciada entre as 

teorias ecléticas na parte introdutória do Capítulo 2, dada a sua assimilação contemporânea 

como uma das teorias mais discutidas no cenário mundial. 

Essa vertente procedimentalista reforça a estrutura de participação popular, a 

consolidação de uma comunidade ativa de todos os cidadãos (CARDOSO, 2008, p. 39; 

JASMIN, 2008, p. 77; VIANNA; CARVALHO, 2008, p. 133), por meio da adesão a 

mecanismos discursivos que formatam o perfil do princípio democrático. A teoria discursiva 

do direito, de Jürgen Habermas (1997, p. 58), por exemplo, preconiza a aplicação do direito a 

partir dos discursos de fundamentação e de aplicação do direito. A soberania popular revela-

se como procedimento que regula o fluxo da opinião discursiva. Aposta-se na força 

legitimadora dos discursos de fundamentação e de aplicação para a recuperação da força 

integradora do direito (BARACHO JÚNIOR, 1999, p. 168). 

O discurso de fundamentação está atrelado à perspectiva normativa (GÜNTHER, 

2004, p. 100), ao momento de elaboração de disposições legislativas, quando os lobbies e as 

influências de grupos podem ser exercidos de forma livre, uma vez que eventual excesso 

revelado pela pressão exercida será contornado mais tarde, inclusive pelo discurso de 

aplicação do direito. Tem-se o discurso de fundamentação integrado pela observação das 

condições ideais de fala que viabilizam a compreensão do que se expõe ao mesmo tempo em 

que dá as mesmas oportunidades de fala aos participantes, pelos reflexos gerados pela esfera 

pública, como ambiente adequado de comunicação, da opinião pública, que também retrata a 

participação popular (FISHKIN, 1995, p. 64),7 pelo princípio democrático como reforço da 

                                                 
6 Eis que não havia, como ainda não há, uma uniformidade sobre o que se compreende como forma de governo, 
forma de Estado, regime de governo. No geral, como formas de Estado, são estudados o Estado unitário e o 
Estado federal; como formas de governo, são estudadas a monarquia e a república; e, por fim, como sistemas de 
governo, aparecem o presidencialismo, o parlamentarismo e o semipresidencialismo, mas podem ser indicados 
posicionamentos destoantes. Ruffia (1984, p. 184), por exemplo, considera o parlamentarismo e o 
presidencialismo como formas de governo. Duverger (1960, p. 62) já os considera como regimes de governo. A 
classificação das formas de governo, formas de Estado e sistemas de governo, além do mais, não é estanque. É, 
inclusive, o que pontua Borja (1991, p. 113), quando revela que, fora das formas fundamentais de governo, que 
são a monarquia e a república, existem muitas outras que derivam da combinação das características destas. 
7 Uribes (1999, p. 333-352) destaca as funções da opinião pública como instância intermediária entre 
representantes e representados, instância crítica e de controle político do governo, instrumento de estabilidade 
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liberdade de manifestação, pela moralidade pós-convencional como etapa evolutiva do 

desenvolvimento humano, pela equiprimordialidade entre autonomia pública e privada e 

outros aspectos. Apenas “com o estabelecimento do processo legislativo, com a transparência 

dessas formas de procedimento e de seus resultados”, aplaca-se “o medo frente ao novo 

Leviatã desconhecido, crescendo em contrapartida a convicção sobre limites imanentes à 

legislação” (LUHMANN, 1983, p. 235).  

A legitimidade é conquistada pela proximidade das condições ideais de fala da 

realidade, o que se constitui pela teoria discursiva através da esfera pública como uma rede 

adequada para a comunicação de conteúdos, para tomadas de posição e opiniões, em que “os 

fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões 

públicas enfeixadas em termos específicos” (HABERMAS, 2003b, p. 92), ou ainda, a 

legitimidade de regras “é medida pela resgatabilidade discursiva de sua pretensão de validade 

normativa”, verificando-se que “o que conta, em última instância, é o fato de elas terem 

surgido num processo legislativo racional” (HABERMAS, 2003a, p. 50). As condições ideais 

de fala revelam-se através de: a) igualdade de chances no emprego dos atos de fala, b) 

capacidade de os participantes expressarem ideias, c)  ausência total de coação, d) um medium 

linguístico comum, e) um conhecimento ilimitado sobre o tema e f) tempo ilimitado para que 

o consenso se estabeleça (CRUZ, 2006, p. 81), o que, em uma contextualização mais geral, é 

trabalhado por Gutmann e Thompson (2003, p. 34) como reciprocidade.  O sistema político, 

atento à opinião pública, conecta-se com a esfera pública e com a sociedade civil por meio da 

atividade dos partidos políticos e da atividade eleitoral dos cidadãos (HABERMAS, 2003b, p. 

101). 

O discurso de fundamentação é marcado por ideias extraídas do princípio democrático 

que garante a sua abertura ao emprego de argumentos pragmáticos, a democracia 

representativa evolui para a participativa e dá-se a fusão entre a autonomia privada e a 

pública. O princípio da democracia formata o procedimento de normatização legítima do 

direito (HABERMAS, 2003a, p. 145), de modo a afastar a sua compreensão do mecanismo 

liberal de decisão majoritária ou definida a partir de uma vontade geral, mas a firmá-la como 

institucionalização de processos estruturados por normas que garantam a participação 

discursiva dos cidadãos na tomada de decisões (OLIVEIRA, 2000, p. 93). “O ‘princípio da 

democracia’ garante que o discurso de fundamentação se abra ao emprego de argumentos 

pragmáticos e para o uso ético-político da razão prática” (CRUZ, 2004b, p. 219). Habermas 

                                                                                                                                                         
dos regimes políticos e como meio para o aperfeiçoamento moral ou para a virtude pública que funciona como 
complemento imprescindível da felicidade privada. 
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ainda vai trabalhar com a noção de moralidade pós-convencional (OLIVEIRA, 2009, p. 252) 

dentro do processo de normatização racional do direito, como último degrau da relação entre 

os níveis de moralidade e o processo de aprendizagem dentro da evolução da sociedade. Na 

moralidade pré-convencional, as pessoas aprendem as regras do jogo; na convencional, estão 

aptas a jogar e, na pós-convencional, como etapa evolutiva já alcançada pelas sociedades 

contemporâneas, as pessoas galgam a condição de estabelecer juízos críticos sobre os valores 

que formam sua identidade (CRUZ, 2006, p. 73). No mais, “a moral autônoma e o direito 

positivo, que depende de fundamentação, encontram-se numa relação de complementação 

recíproca” (HABERMAS, 2003a, p. 141). 

Já o discurso de aplicação revela-se no momento da aplicação do direito propriamente 

dito, em que o processo judicial, principalmente, funciona como mecanismo que vai controlar 

o agir estratégico das partes e do resultado obtido no discurso de fundamentação pertinente à 

elaboração de atos normativos. No discurso de aplicação, o operador do direito pressupõe que 

as normas legisladas são válidas. O que se discute, em regra, “é sua referência/adequação a 

uma situação concreta” (CRUZ, 2004b, p. 225). O juiz, com sua imparcialidade, não apenas 

atenua o agir estratégico das partes que também estão livres para argumentar, como pode 

exercer o controle de constitucionalidade de forma ampla, de acordo com a liberdade que lhe 

é concedida em cada país para esse fim. “A imparcialidade no discurso de aplicação 

independe do ‘agir comunicativo’ das partes interessadas, ao contrário do discurso de 

fundamentação, que precisa do ‘agir comunicativo’ como pressuposto de sua validade” 

(CRUZ, 2004b, p. 229).  

Destaca-se, assim, o papel da jurisdição ordinária (a decorrente dos trabalhos 

desenvolvidos na primeira e na segunda instâncias), como mecanismo de valorização das 

decisões tomadas nos inúmeros casos concretos semelhantes apreciados como forma de 

identificar-se o padrão a ser seguido na definição da norma mais adequada que regerá os casos 

concretos em oposição à verticalização da aplicação do direito. A observação de princípios, 

como os do contraditório, da ampla defesa, da fundamentação das decisões e do devido 

processo legal, passa a ser imprescindível no discurso de aplicação e não se afasta do linear da 

jurisdição constitucional.  

Os destinatários do direito são considerados seus coautores, sendo a sociedade, por 

influência das ideias de Häberle (1997, p. 15), entre outros, identificada como uma sociedade 

aberta de intérpretes da Constituição, uma vez que todo aquele que experimenta, vive a 

Constituição, deve ser considerado seu intérprete, também se notabilizando a fórmula segundo 

a qual quem quer que seja afetado pelas decisões de um governo deveria ter direito de 
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participar dele (DAHL, 1990, p. 49).  “Quando os cidadãos vêem a si próprios não apenas 

como os destinatários, mas também como os autores do seu direito, eles se reconhecem como 

membros livres e iguais de uma comunidade jurídica” (CITTADINO, 2000, p. 209). O sujeito 

e a identidade constitucional são complexos, abertos, nunca podem se fechar, sob pena de se 

eliminar o constitucionalismo (CARVALHO NETO, 2003, p. 99) e, da mesma forma, os 

procedimentos de discussão (NINO, 1992, p. 210). 

A teoria discursiva do direito de Habermas, utilizada exemplificativamente, não como 

apego ao marco teórico habermasiano, mas como forma de cumprir o objetivo deste tópico, 

assinala que a concepção de democracia incorporou uma dinâmica estrutural que a consagrou 

como marca de um dos reinos do Estado Democrático de Direito. A universalização do 

discurso, o reforço da esfera pública como arena de discussão, a equiprimordialidade entre as 

esferas pública e privada e a noção de coparticipação derivada da compreensão de sociedade 

aberta de intérpretes constitucionais tendem a notabilizar a democracia como um projeto 

(WOLIN, 1996, p. 31) de reforço de uma soberania popular militante, independentemente das 

complementações que poderiam ser cogitadas sobre a própria teoria de Habermas, das críticas 

à mesma teoria suscitada ou reformulações patrocinadas pelos vários estudiosos que se 

debruçam sobre o tema, como Marcelo Neves, para quem a noção de intersubjetividade 

habermasiana, com uma pretensão consensualista, seria insuficiente em face da complexidade 

do mundo social contemporâneo, em que a esfera pública afigura-se como arena do dissenso e 

a Constituição aparece como fundamento consentido desse dissenso, aproximando-se da 

teoria radical pluralista, pós-moderna ou transformacional da democracia apresentada 

(NEVES, 2001a; NEVES, 2001b, p. 352), ou Iris Marion Young (YOUNG, 2001, p. 376) e 

Gaus (GAUS, 1997, p. 237), que comungam de entendimento semelhante ao de Marcelo 

Neves no sentido de que o dissenso não deve necessariamente provocar a formação de uma 

posição consensual após o debate, mas gerar o respeito à diferença, com todos os seus 

instrumentos de proteção. 

Impõe-se o reforço dos mecanismos de atuação popular, no sentido de afirmação de 

um procedimento democrático de formação da vontade estatal (COHEN, 1997, p. 407; 

NEVES, 2001a, p. 121), em que os direitos fundamentais também se apresentam como 

requisitos de exercício do poder democrático (BOBBIO, 1994, p. 20) e, consequentemente, da 

legitimação procedimental, como espelho de uma sociedade tendente a coibir os abusos do 

poder pelo poder, sem a sujeição da manipulação estatal e mediante facilitações desenvolvidas 

pelo próprio Estado. Esses mecanismos passam pelos exemplos da gestão direta de recursos 

públicos (DOMINGUES, 2001, p. 237), da atuação de organizações não-governamentais 
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(ALSTON, 1995, p. 26), associações comunitárias (PUTNAM, 2002, p. 183), da formatação 

do planejamento de obras e orçamentos participativos (CARVALHO, 2008, p. 125) e 

desembocam no fortalecimento dos sistemas de fiscalização popular ou afirmação da vontade 

popular, como a apresentação de propostas legislativas, o voto (PATEMAN, 1992, p. 146), o 

recall, no sentido de afastamento funcional do exercente de mandato político (FABRE, 1970, 

p. 214).  

A versão de que o poder emana do povo deve ser identificada, de acordo com as 

circunstâncias, na forma de liberdades de opinião e de informação, de liberdades de fé, de 

liberdades de associação e de reunião, de consciência e de confissão, de autorizações para a 

participação em eleições e votações políticas, para a participação em partidos políticos ou 

movimentos civis (HABERMAS, 2003a, p. 165; WALZER, 1997), de participação do povo 

na ordem estatal (MIRANDA, 2002, p. 191). A democracia acaba por assumir a consolidação 

de um conjunto de regras processuais para a tomada de decisões coletivas, encontrando-se 

prevista e possibilitada a mais ampla participação possível dos interessados (BOBBIO, 1994, 

p. 9). 

Os reinos da legalidade, da responsabilidade e da soberania popular militante inter-

relacionam-se (RIBEIRO, 2008, p. 22) e compõem o Estado Democrático de Direito ou 

Estado de Direito Democrático, para Canotilho (CANOTILHO, 2003, p. 97), no sentido de 

afirmá-lo como modelo de Estado que amealhou as perspectivas mais contundentes no 

combate aos excessos e desvios do jogo perverso da exploração humana, o que, 

evidentemente, também se reflete no controle das condutas desenvolvidas pelos gestores da 

coisa pública. 
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3 OS DÉFICITS DE CONCRETIZAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTIC O DE 
DIREITO 
 
 

O estudo realizado no capítulo anterior permitiu a visualização de como ocorreu o 

desenvolvimento do Estado Democrático de Direito no âmbito de uma perspectiva mais ideal. 

Parcela dos seres humanos, principalmente no Século XX e início do XXI, tendeu a depositar 

suas esperanças nesse modelo democrático como forma de concretizar seus anseios na busca 

de uma convivência pacífica, harmoniosa e livre da exploração. Os reinos da legalidade, da 

responsabilidade e da soberania popular militante formataram o Estado Democrático de 

direito, de modo a imprimir-lhe, entre outros aspectos, os ideais de ajustamento da relação 

entre o poder e seu exercente. 

Ocorre que, se os apontamentos empreendidos lograram capturar as bases de 

sustentação do modelo cogitado naquilo que lhe atribui uma funcionalidade voltada para a 

contenção da opressão, os déficits de concretização do mesmo modelo não deixaram de ser 

sentidos. O objetivo inicial do Capítulo era viabilizar o estudo pontual de alguns déficits sem 

a inserção da corrupção política, mas logo se percebeu que a própria corrupção política 

repercutia de forma significativa para a existência do déficit, de modo a fomentar um Capítulo 

híbrido, em tempo verbal que aplaca simultaneamente o presente e o passado. As mazelas 

humanas, com destaque para a corrupção como fenômeno político norteada pela atuação dos 

agentes políticos, teceram seus tentáculos, fincando suas raízes nas linhas basilares do Estado 

Democrático de Direito, em franca contaminação do modelo ideal registrado.  

A crise de efetividade dos direitos fundamentais, o fenômeno da constitucionalização 

simbólica, a manutenção de um Estado de Exceção permanente, a crise da representação 

política, o rompimento da efetividade dos mecanismos de checks and balances, a 

contaminação do iter pré-comunicativo da via jurídico-filosófica procedimentalista pela 

corrupção política são aspectos explorados neste capítulo, de forma exemplificativa e sob base 

principalmente teórica, notabilizando os déficits de concretização do Estado Democrático de 

Direito, encontrando na corrupção como fenômeno político um forte aliado implementador. O 

Estado Democrático de Direito, afetado pela corrupção, em especial, a corrupção política, 

cede espaço à instalação efetiva de um Estado Cleptocrático de Direito, um Estado Vampiro, 

nos moldes do desenvolvimento que se anuncia neste capítulo e se aprofunda no próximo. 
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3.1 A crise de efetividade dos direitos fundamentais 

 

 

A preservação dos direitos fundamentais assumiu importância crucial ao longo da 

evolução histórica e passou a ser consagrada como uma das pedras basilares do Estado 

Democrático de Direito, da vida (ARENDT, 2004, p. 326), concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana (SARLET, 2009, p. 105). O desenvolvimento dos direitos 

fundamentais, principalmente a partir do Estado Liberal, em razão da preocupação mais 

corrente com a catalogação desses direitos, inclusive em sede constitucional, foi ampliado nas 

versões social e democrática de Estado. A gama de direitos cresceu até por força da evolução 

tecnológica, com destaque para o ambiente virtual, que trouxe infinitas possibilidades de 

progresso. 

O problema é que a consagração dos direitos não foi acompanhada pelo respaldo da 

eficácia (VIEIRA, 2006, p. 35), da efetividade. Não se trata apenas de reconhecer a 

defasagem na incorporação dos direitos sociais do Estado Providência, mas de perceber que a 

demanda foi transmitida ao modelo democrático precedente e conta ainda com a necessidade 

de integralização dos direitos fundamentais como um todo. A corrupção, em especial a 

política, também não deixou de inserir-se nesse quadro como fator de desestabilização. 

A percepção da fragilidade estatal na concretização dos direitos fundamentais deu 

ensejo à fixação das noções de mínimo existencial, da proibição de retrocesso na aplicação 

dos direitos fundamentais e de reserva do possível, sob a expectativa de atendimento mínimo 

das necessidades humanas, atreladas à concretização do princípio da dignidade da pessoa 

humana.8 

A noção de procura existencial (LÓPEZ, 2005, p. 136) ou de mínimo existencial, 

compreendida como o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada 

pessoa o atendimento de suas necessidades essenciais (ALMENDRAL, 2007, p. 138; 

ALEXY, 2001, p. 488; SARLET, 2007, p. 105), costuma ser considerada sob o âmbito dos 

direitos sociais (HÄBERLE, 2003, p. 227), mas não deixa de ser observada na aplicação dos 

direitos fundamentais como um todo (AVILÉS, 2004, p. 106) e, embora não seja possível 

elencar um rol taxativo de direitos que a integrem, a identificação desses direitos é viabilizada 

                                                 
8 O esgotamento da dinâmica pertinente ao mínimo existencial, à reserva do possível, à proibição de retrocesso e 
mesmo ao princípio da segurança, em especial, a jurídica, não integra o objetivo deste trabalho. 



59 
 

pela interpretação decorrente de seu atrelamento ao princípio da dignidade da pessoa humana 

(CASTILLO; CASTILLO, 2005, p. 319; HÄBERLE, 2003, p. 228), até pelo fato de este 

mínimo estar condicionado pelas circunstâncias históricas, geográficas, sociais e culturais da 

realidade de cada lugar (SCAFF, 2005, p. 217; SARLET, 2006). 

Surge, então, o marco da confiança de toda pessoa humana (CASAL H., 2008, p. 257) 

na efetividade mínima dos direitos fundamentais amparados pela via do mínimo existencial, o 

que reforça a dimensão do princípio da proibição de retrocesso, ainda que não previsto de 

forma expressa pelos ordenamentos jurídicos (WELTER, 2007, p. 83), sob pena de 

comprometimento da própria segurança jurídica. Nesse sentido, o mínimo existencial 

repercute sobre a estabilidade constitucional como mecanismo de reforço do princípio 

democrático apto a fundamentar o direito à segurança jurídica, já fortalecido pela vedação do 

retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais passam a contar 

com uma proteção tendente a repelir as ingerências dos órgãos estatais e dos particulares. As 

limitações constitucionais de atos retroativos como os que impõem o respeito à coisa julgada, 

ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, a proteção constitucional contra o poder 

constituinte reformador e mesmo contra atos com efeitos prospectivos são exemplos de 

impulsionamento constitucional da proteção cogitada (SARLET, 2006, p. 414). O cidadão é 

visualizado como fiscal do mínimo existencial (MARTÍN, 2001, p. 61). 

A proibição de retrocesso, que ainda resulta do princípio da maximização da eficácia 

de todas as normas de direitos fundamentais (SARLET, 2006, p. 433), também respalda a 

aludida proteção aos direitos fundamentais sob o viés da atividade legislativa, seja vinculando 

a sua produção à observação das diretrizes traçadas, seja impondo a sua produção para o 

atendimento do mínimo existencial, de modo a afetar diretamente as normas constitucionais 

de eficácia jurídica limitada, eventualmente preconizadas pelos ordenamentos jurídicos. 

O apelo ao mínimo existencial reforçado pelo princípio da proibição de retrocesso que 

norteia a aplicação dos direitos fundamentais atenua as defasagens de corporificação dos 

direitos fundamentais, mas não logra rechaçar a crise de efetividade anunciada, que pode até 

mesmo não encontrar uma solução definitiva em razão das complexidades social, econômica e 

cultural que afetam a matéria (BENZ; GRAML, 2002, p. 364), de acordo com cada 

ordenamento e cada época. Aliás, a própria proibição de retrocesso assume caráter relativo 

(SARLET, 2006, p. 434), sendo mesmo afetada pela noção de reserva do possível como 

máxima que autoriza a execução dos direitos fundamentais nos limites do aparelhamento 

estatal existente. 
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O probleme é que a crise de efetividade dos direitos fundamentais não se livra da 

corrupção política como elemento de desagregação a ser explorado com maior ênfase no 

capítulo seguinte. A concretização dos direitos fundamentais depende da atuação dos 

detentores de função estatal (VAZ, 2007, p. 40), vinculando-os ao mesmo espectro 

protecionista de direitos e garantias, quer como seus impulsionadores e guardiães (TOLEDO, 

2003, p. 121), quer como pessoas protegidas pela mesma dinâmica (CONSTANT, 2006, p. 

145), até mesmo contra a atuação estatal (SARLET, 2007, p. 107). O norte idealizado do 

Estado Democrático de Direito não pode ser distorcido pela atuação dos agentes políticos 

tendente a imprimir-lhe conotações que buscam a corrupção.  

A assertiva de Bobbio (1992, p. 25), de 1909, permanece atualizada, ao convencionar 

que o problema do nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não é mais o de 

fundamentá-los, mas o de protegê-los, o de encontrar o modo mais seguro de garanti-los para 

impedir que sejam permanentemente violados. De fato, mas por meio de uma efetivação que 

precisa se ver livre de um agir estratégico calcado no interesse pessoal de pessoas incumbidas 

da gestão republicana. Só uma prática política comprometida com os princípios basilares do 

Estado Democrático de Direito poderá transformar as previsões legislativas e constitucionais 

retratadas muitas vezes por meras palavras como moradia, educação, saúde, em aspectos 

concretos (OLIVEIRA, 2009, p. 255). Sem a prática livre dos direitos do homem e do 

cidadão, não há identificação do ser humano com uma democracia capaz de justificação, de 

modo a atribuir ao povo a condição de uma metáfora ideologicamente abstrata de má 

qualidade (MÜLLER, 2003, p. 64). A efetividade dos direitos fundamentais esculpidos nas 

Constituições passa não apenas pelo desenvolvimento de estruturas teóricas, pela afirmação 

de políticas consistentes e intertemporais (FREITAS, 2006, p. 381), mas também por 

mecanismos institucionais de implementação (NEDELSKY, 1994, p. 512; CHAIM, 1996, p. 

401) que precisam incluir alternativas de ampliação dos mecanismos de controle dos próprios 

agentes políticos. 

 

 

3.2 O fenômeno da constitucionalização simbólica 

 

 

Com as revoluções, reconheceu-se o constitucionalismo moderno, uma vez que a 

maioria dos países, seguindo os exemplos da França e dos Estados Unidos, passou a construir 

suas Constituições escritas não apenas para modelar o Estado, mas também para garantir a 
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manutenção de disposições mínimas tendentes a gerar uma maior estabilidade interna. Outros, 

a exemplo da vertente inglesa, de forma excepcional, não construíram uma Constituição 

escrita, mas preservaram as noções fundamentais do constitucionalismo para garantir a 

estabilidade de suas escolhas políticas. Sob outra ótica, alguns países, como os Estados 

Unidos da América do Norte, construíram uma Constituição com poucos artigos enquanto 

outros, como o Brasil, optaram por trazer um grande elenco de disposições sobre vários 

aspectos da realidade nacional. 

Ocorre que a construção constitucional sofre as inflexões da constitucionalização 

simbólica que não está necessariamente atrelada à corrupção realizada por agentes políticos, 

mas passa a interessar a este trabalho quando estiver. O constitucionalismo, principalmente 

em sua versão moderna, marca o passo da vida em sociedade, mas sérias distorções ainda 

podem surgir da corrupção protagonizada pelos agentes políticos, do que se segue a previsão 

apenas simbólica de dispositivos constitucionais como textos escritos sem a respectiva 

realização concreta.  

Segundo Neves (2007, p. 100), pode-se falar em constitucionalização simbólica 

quando os alicerces do sistema jurídico constitucional são afetados pelo funcionamento 

hipertrofiante político-ideológico da atividade e do texto constitucionais. A complementação 

normativa de disposições constitucionais pode ficar à mercê, por exemplo, da mobilização 

parlamentar motivada pela troca de benesses, como a categorização decorrente da experiência 

brasileira, quando membros do Congresso Nacional foram acusados de receber dinheiro 

mensalmente para apoiar determinados projetos legislativos, fato que ficou popularmente 

conhecido como Mensalão e ganhou repercussão internacional (HONESKO; HONESKO; 

BARBOSA, 2006, p. 271; TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2006, p. 155).  

A constitucionalização simbólica marcada pela corrupção não se limita às incursões 

que primam pelo recebimento de dinheiro, pois está presente na aplicação constitucional 

destoante (BERCOVICI, 2004, p. 111) quando o mesmo dispositivo constitucional é 

efetivado de forma diversa em situações iguais como na hipótese da formatação da política da 

boa vizinhança, que reserva aos amigos os favores da relação de poder e, aos inimigos, o 

desprezo (LAUBADÈRE, 1957, p. 590-592), no exemplo das previsões orçamentárias 

(KRIEGER; RODRIGUES; BONASSA, 1994, p. 25; RODRIGUES, 1994, p. 38; BELLUZO; 

GRAU, 1995, p. 8; CAMPOS, 2002; CLARK, 2001, p. 72; DÓRIA, 2009, p. 152), nos 

desvios que costumam beneficiar os próprios parlamentares (CARVALHOSA et al., 1995, p. 

9) ou no exemplo em que agentes políticos são isentados da devida responsabilização por atos 

ilícitos praticados em troca de apoio político (KRIEGER; RODRIGUES; BONASSA, 1994, 



62 
 

p. 208). Resgata-se a faceta do mandonismo como instrumento de perseguição dos 

adversários políticos refletido no coronelismo brasileiro (LEAL, 1997, p. 61). 

A constitucionalização simbólica gera a fixação de uma Constituição simbólica como 

documento escrito, conduz ao esvaziamento da proteção trazida pela evolução histórica dos 

direitos fundamentais e pode ser impulsionada pelas relações de poder vinculadas à 

corrupção, seguindo-se daí seus sentidos negativo e positivo. O sentido negativo consiste no 

fato de o texto constitucional não ser concretizado normativo-juridicamente de forma 

generalizada ou sê-lo de forma restrita, já que órgãos estatais voltam-se não apenas para o 

desvio de finalidade, também considerado evasão constitucional, mas ainda para a violação 

contínua e casuística da Constituição (NEVES, 2007, p. 91-94). O sentido positivo consiste 

em responder a exigências e objetivos políticos concretos por meio de sua função ideológica, 

ao gerar uma ilusão em relação à realidade constitucional, imunizando o sistema político 

contra outras alternativas, de modo que, além de permanecerem inalterados os problemas e 

relações que seriam objeto de normatização, também ficariam obstruídas as mudanças 

constitucionais que conduziriam ao Estado Constitucional (NEVES, 2007, p. 98). 

Como consequência, percebe-se que as bases do Estado de Direito, a separação de 

poderes, a eleição democrática e a igualdade perante a lei, que se encontram inseridos na 

linguagem constitucional, são deturpados na prática do processo concretizador, dada a 

influência de critérios particularistas de natureza política, econômica, etc. (NEVES, 2007, p. 

101). A corrupção não leva à anomia, mas a um conjunto particular de regras (MINERBO, 

2000, p. 95), adaptadas ao modo de agir corrupto (GRAY; KAUFMANN, 1998, p. 8). 

A classificação da constitucionalização simbólica nas suas três formas básicas de 

manifestação é digna de nota. Pode estar destinada a corroborar determinados valores sociais, 

quando dispositivos constitucionais sem relevância limitam-se a confirmar crenças e o modo 

de viver de determinados grupos. Pode levar a Constituição a figurar como instrumento de 

dilação de compromissos, sendo os conflitos políticos adiados sem que os problemas sociais 

sejam resolvidos. Pode, por fim, conduzir à constitucionalização-álibi, como mecanismo de 

efeitos político-ideológicos que atenua o sistema político de pressões sociais concretas, 

respalda os políticos-legisladores, ou serve à exposição simbólica das instituições estatais 

como merecedoras da confiança pública (NEVES, 2007). A corrupção inserida no fenômeno 

da constitucionalização simbólica formata a Constituição ao seu bel-prazer. Pode mesmo se 

constitucionalizar.  

Neves (2007) passa pelos exemplos da criação da lei seca nos Estados Unidos da 

América do Norte, no século passado, e da experiência legislativa europeia que trouxe uma 
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impressão de tratamento mais severo dedicado aos estrangeiros para acalentar a visão dos 

nacionais como algo predominantemente simbólico, já que não havia real interesse na sua 

eficácia instrumental.  

No Brasil, em relação à corrupção política, pode-se destacar a Lei Complementar n.º 

135/2010, decorrente da aprovação do projeto de lei PLP n.º 518/2009, popularmente 

conhecido como ficha limpa.9 Trata-se de projeto que contou com expressiva mobilização 

popular a partir de uma iniciativa fomentada pelo Movimento de Combate à Corrupção 

Nacional, que, em abril de 2008, começou a arrecadar assinaturas para ampliação das 

hipóteses de inelegibilidades de candidatos, abarcando, entre outras situações, aqueles que 

ostentassem condenações em primeira ou única instância ou ainda tivessem contra si denúncia 

recebida por órgão judicial colegiado dentre as infrações penais preconizadas no projeto ou 

ainda tivessem sofrido condenação por improbidade administrativa em qualquer instância.10 

Independentemente da discussão travada sobre a constitucionalidade das disposições do 

projeto em atenção ao princípio da presunção do estado de inocência (ALCÂNTARA, 2009, 

p. 71), que, inclusive, repercutiu na redação final que redundou na Lei Complementar n.º 

135/2010, a versão original retratada pela expressão popular foi sensivelmente alterada, o que 

pode significar também o aplacamento de um simbolismo inicial; porém, o tempo se 

encarregará de indicar até que ponto as previsões trazidas tenderão à vertente simbólica 

concreta. 

 

  

3.3 Manutenção de um Estado de Exceção permanente 

 

 

A estrutura estatal existente passou a favorecer a manipulação da vontade popular e a 

viabilizar a busca do interesse individual perfilhado por agentes políticos que ocupam posição 

decisiva como condutores da dinâmica de um país. A corrupção política está enraizada na 

estrutura estatal de modo a consolidar a existência de um Estado de Exceção que fomenta o 

totalitarismo moderno caracterizado por uma guerra civil legal que conduz não apenas à 

eliminação física dos adversários políticos, mas ainda de categorias inteiras de cidadãos que, 

por qualquer razão, pareçam não se integrar ao sistema político (AGAMBEN, 2004, p. 13). O 

                                                 
9 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=452953>. 
Acesso em: 16 ago. 2010. 
10 MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL. Disponível em: 
<www.mcce.org.br/node/125>. Acesso em: 16 ago. 2010. 
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governo do povo, pelo povo e para o povo11 é, por vezes, inserido constitucionalmente, mas 

não assume corporificação concreta eficiente para reformular a sistemática proporcionada 

pela corrupção política. 

A filosofia do Estado Democrático caminha na direção da busca do bem comum, mas 

a realidade é definida por característica diversa, com a colocação da vida de seus integrantes 

em um verdadeiro Estado de Exceção. De fato, o direito funciona como mecanismo de 

manutenção dessa situação (PORTA, 1996, p. 21), sendo certo que sua aplicação acaba por se 

voltar para a preservação de privilégios e vantagens em um círculo vicioso que garante a 

alguns uma vida recheada de premiações, enquanto relega a outros a marginalidade. Estado de 

direito para uns, e Estado de exclusão para outros (HIRST, 1992, p. 35). A democracia não é 

negada, mas deformada, para servir a obscuros propósitos e forjar definições, ampliações e 

confusões (PONTES DE MIRANDA, 2002, p. 190). 

O Estado de Exceção passa a ser fundamental para que o direito assuma a fisiologia de 

preservação dos grupos e interesses fomentados pelos agentes políticos. O Estado de Exceção 

é a normalidade. Torna-se legal e constitucional o que não conflita com a estrutura de exceção 

criada. Como evidenciava Carl Schmitt, ao criticar o Estado partidário democrático-

parlamentarista do Reich alemão em 1931: 

 

[...] o respectivo grupo ou coalizão dominante denomina legalidade, com a melhor 
das consciências, o aproveitamento de todas as possibilidades legais e a proteção de 
suas respectivas posições de poder, a utilização de todos os poderes estatais e 
conformes à Constituição na legislação, administração, política de pessoal, direito 
disciplinar e autonomia administrativa, o que resulta, então, de per si, que toda 
crítica séria ou mesmo uma ameaça à sua situação lhe pareça ilegal, como subversão 
e como uma infração ao espírito da Constituição. (SCHMITT, 2007b, p. 132).  
 

A legalidade e a constitucionalidade, nesse passo, não deixam de ser conformadas 

pelos agentes políticos, rompendo a legitimidade popular (PORTA, 1996, p. 21; SELIGSON, 

2002, p. 418), mesmo que uma Constituição possa ser visualizada como locus hermenêutico 

que dá sentido a todas as normas inferiores, que constitucionaliza toda a hermenêutica jurídica 

(PEREIRA, 2008, p. 199) ou que esta hermenêutica represente a própria concretização do 

direito (PEREIRA, 2007, p. 164). A norma jurídica é conectada ao fato de maneira distorcida. 

O Executivo adere a decisões que garantem o apoio político para seus interesses. O 

Legislativo estabelece leis que buscam contentar a fúria revolucionária popular, mas não 

                                                 
11 Frase de autoria de Abraham Lincoln, proferida em discurso pronunciado na cerimônia de consagração do 
Cemitério Nacional de Gettysburg, em 19 de novembro de 1863, Gettysburg, Pensilvânia (LINCOLN, 1989, p. 
536; HIRST, 1992, p. 32; BONAVIDES, 2001, p. 50). 
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aprova medidas significativas que possam interromper o tráfico de privilégios, pois também 

se beneficia desse tráfico. O Judiciário, com ênfase nas Cortes Supremas, cede espaço à busca 

de interpretações que mantêm o mesmo jogo de poder. A repercussão sobre a pauta de uma 

reforma política é significativa, já que políticos corruptos e beneficiários complacentes da 

situação não optam pela introdução de medidas efetivas que reformulem efetivamente o 

sistema (AIDT, 2003, p. F649). 

O cidadão comum acaba sendo colocado na posição de homo sacer, ora considerado 

um ser matável e insacrificável (AGAMBEN, 2002, p. 16). Matável porque a lei não o 

protege ou o faz de forma ineficaz. Insacrificável porque, embora insignificante, não há 

interesse em sujeitá-lo ao sacrifício letal dos mecanismos formais de eliminação padronizados 

pelo sistema. A lógica da corrupção desvaloriza o ser humano, tornando-o um anônimo 

(MEYER-BISCH, 2000, p. 67). Desse modo, o cidadão é colocado na posição de pária social 

(membros de uma classe social desprezada), de uma vida nua, sem a proteção do direito 

(HONESKO; HONESKO; BARBOSA, 2006, p. 267). 

As expectativas populares democráticas são frustradas pela ausência de interesse 

concreto na reformulação de um sistema voltado para a manutenção da mesma situação 

(PRZEWORSKI, 1999, p. 28). Executivo, Legislativo e Judiciário, guardadas as devidas 

proporções, parecem unidos em uma barreira indevassável de pura estagnação, já que seus 

agentes políticos permanecem com seus sistemas de privilégios e não pretendem se sujeitar a 

nenhum mecanismo de controle mais efetivo para atenuar a voracidade da corrupção e, 

consequentemente, da impunidade. São, pois, verdadeiros intocáveis. O Estado de Exceção, 

portanto, é revitalizado a cada dia. O sistema funciona em círculos estáticos de manutenção de 

distribuição de privilégios ou de aplicação disfarçada dos mecanismos de correção, afastando 

qualquer tentativa mais contundente de reformulação. A repressão das mazelas, como 

apontado, é simbólica e excepcional. O reino da legalidade foi modelado para apresentar uma 

resposta formal à sociedade, mas se traduz, na prática, na manutenção de um sistema viciado 

pelo espectro da corrupção. 
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3.4 A crise da representação política 

 

 

A crise da representação política é marcada principalmente pela categorização dos 

agentes políticos como salvadores da pátria, pela atuação dos mesmos agentes na condição de 

donos da coisa pública e pela fragilização da participação popular. 

 

 

3.4.1 Agentes políticos visualizados como salvadores da pátria 

 

   

A República, como requisito do Estado Democrático de Direito, traduziu-se na fixação 

do reino da responsabilidade, ao voltar-se para a responsabilidade do gestor da coisa pública 

que não apenas deve direcioná-la para o atendimento do bem comum, como retratar um dever 

de guarda que não pode sucumbir às pretensões calcadas na corrupção. A assimilação da 

República com esse conteúdo partiu da evolução histórica do Estado, colhendo-se aquilo que 

lhe era mais sensível, independentemente dos fatores degenerativos que também permearam o 

curso histórico. O fato é que alguns desses fatores, como a visualização dos agentes políticos 

como salvadores da pátria, também resistiram à passagem do tempo e logram fortalecer os 

meandros da corrupção.  

A evolução histórica do Estado foi marcada pelo surgimento do Estado Liberal como 

resposta à opressão patrocinada, em geral, pela monarquia absolutista, que enveredava pela 

sustentação de um governo castrador e autoritário. A força dos agentes políticos do regime 

monárquico, em regra, condensada na figura de um rei ou imperador foi deslocada para os 

agentes políticos da burguesia como forma de definição de um novo regime político. O poder 

descolou-se do Executivo para o Legislativo sob o fundamento de que os parlamentares eram 

os representantes da nação. Como depositários das esperanças do novo regime, os 

parlamentares ocuparam a primeira posição do podium e galgaram a condição de verdadeiros 

salvadores da nação.  

Logo se percebeu que o novo regime não estava plenamente interessado em satisfazer 

os anseios populares. Seu legado representou a ascensão de uma nova classe dominante no 

poder, a burguesia, como já se ventilou anteriormente. Os passos da evolução tecnológica que 

culminaram com a revolução industrial aceleraram as distorções e geraram a formação do 

Estado Social que agora tinha nos agentes políticos do Poder Executivo a figura dos novos 



67 
 

salvadores. As expectativas populares voltaram-se para os agentes políticos do Poder 

Executivo, principalmente do ocupante de seu órgão de cúpula, para corrigir as distorções do 

Estado Liberal. O Executivo saiu de uma posição de não intervenção para outra oposta, como 

forma de garantir o equilíbrio das relações estabelecidas entre os seres humanos e 

implementar uma gama de direitos sociais. 

Com o tempo, a incapacidade do Estado Providência em atender a demanda assumiu 

posição de destaque, o que gerou a mutação de sua conformação para o modelo de Estado 

Democrático de Direito. Esse modelo ainda incipiente, que chegou mesmo a assimilar certa 

vertente neoliberal sob a ótica do fenômeno da globalização (MCGREW, 2002, p. 277; 

KEOHANE, 2002, p. 325; HELD, 2002, p. 305; NGAIRE, 2002, p. 277), mas posteriormente 

abandonada (CLARK, 2001, p. 16), contribuiu para o redimensionamento do Poder 

Judiciário, de modo a equacioná-lo com os outros poderes do Estado, incutindo-lhe ainda, 

eventualmente, a vertente das Cortes Constitucionais quanto ao seu órgão de cúpula. Os 

agentes políticos do Judiciário interagem no cenário de poder como uma nova safra de 

salvadores da pátria sob a expectativa de reforço do equilíbrio republicano-democrático, sem 

prejuízo da atuação dos agentes do Executivo e do Legislativo que não foram alijados das 

mesmas relações de poder (BAVARESCO; SCHMIDT; CHRISTIANO, 2005, p. 343). 

O enfoque trilhado pela visualização de um salvador, no fundo, assumiu dupla 

dimensão. A popular, que, de certa forma, logrou apoiar a renovação do poder em razão da 

exploração a que era submetida nos regimes anteriores, e a do próprio agente político, que, 

como condutor dos destinos de uma nação, de um país, assimilou uma série de garantias e 

direitos através do discurso que evocava a importância do exercício de suas atividades. 

Paulatinamente, os agentes políticos passaram a incorporar os direitos e as garantias que 

remanescem na atualidade, como o foro por prerrogativa de função, os atrelados à matéria 

remuneratória e tantos outros. Sob o relevo da teoria da separação de poderes, o Executivo, o 

Legislativo e o Judiciário galgaram posições de destaque cíclicas ao longo da história, mas 

não excludentes, o que permanece na atualidade e, inclusive, resvala na incorporação de 

novos direitos e garantias.  

O problema é que esses direitos e garantias funcionam mais como privilégios 

individuais do que como mecanismos de preservação das nobres funções desempenhadas. Até 

comprometem o desenvolvimento dessas funções quando são usados como blindagem, como 

instrumento de proteção do agente político, que obsta a adesão a uma responsabilização 

rápida e eficiente no caso dos abusos praticados, destacando-se a corrupção que encontra terra 

fértil para proliferar. O desequilíbrio gerado pela condição de salvador da pátria incutida e 
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assimilada pelos agentes políticos difunde os frutos dos privilégios como aparelhamentos de 

desestabilização do modelo estatal democrático de direito em perfeito regresso ao período 

absolutista marcado pela ênfase da irresponsabilidade do Rei. O perfil republicado retratado 

pelo reino da responsabilidade sucumbe à impunidade, à adesão aos mecanismos que limitam 

a possibilidade de responsabilização (ACOSTA, 2007, p. 275). As práticas políticas passaram 

a ser norteadas pelo personalismo, pela lealdade a indivíduos, e não a instituições, o que 

gerou, inclusive, um enfraquecimento dos canais mediadores da representação política, como 

os partidos políticos (BAQUERO, 1993, p. 34). 

Fortaleceu-se a fórmula revelada por Klitgaard (1998, p. 4), para quem a corrupção é 

igual a monopólio mais poder discricionário e menos responsabilização. O monopólio 

consiste na atitude dos funcionários corruptos do primeiro escalão de não desejarem sacrificar 

os seus ganhos (KLITGAARD, 1998, p. 5), enquanto a discricionariedade reforça a 

magnitude de seu poder de ditar o sim, o não ou o quanto, e a ausência da transparência fixa o 

caráter oculto e incontrolável das transações (KLITGAARD, 1996, p. 35). 

 

 

3.4.2 Agentes políticos na condição de donos da coisa pública 

 

 

Outra peculiaridade que logra distorcer a República como reino da responsabilidade é 

a condição de donos da coisa pública, assimilada pelos agentes políticos no desenvolvimento 

de suas atividades. A gama de possibilidades de atuação no exercício do poder, atrelada aos 

mesmos direitos e garantias cogitados anteriormente, dá ao agente político grande fôlego 

funcional e, livre das amarras da segura responsabilização, pode assumir a condição de dono 

da coisa pública por meio da efetivação de viagens, incluindo as internacionais, do uso de 

carros oficiais, de residências oficiais, sem uma contraprestação funcional real. O Anuário da 

Justiça brasileira de 2010, por exemplo, registra que, em apenas um biênio, o Ministro que 

atuou como presidente do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, do Conselho 

Nacional de Justiça,12 fez 144 viagens dentro do país para 218 eventos e 22 viagens 

internacionais para 46 eventos em 16 países, o que dá quase uma viagem internacional por 

                                                 
12 O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 como órgão interno do 
Poder Judiciário brasileiro e compete-lhe, entre outras atribuições, o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário brasileiro e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (artigo 103-B, § 4º, 
da Constituição Federal). Também a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3367/DF (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADI n.º 3367/DF. Relator Ministro Cezar Peluso. j. 13.04.2005. DJ, 17 mar. 
2006). 
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mês, embora formalmente justificadas como contraprestação funcional (ANUÁRIO DA 

JUSTIÇA, 2010, p. 15). Fica também o registro do recebimento irregular de auxílio-moradia, 

equivalente a R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) por mês, por agentes políticos que não 

poderiam gozar desse benefício, uma vez que possuem imóveis residenciais em Brasília 

(DÓRIA, 2009, p. 146). Mesmo que empenhada a contraprestação funcional, pode 

remanescer o influxo do excesso de mordomias (LEITE, 1987, p. 57), muitas vezes 

autoatribuídas e mantidas pelo contribuinte, como a fixação de planos de saúde familiares, 

vitalícios e amplos, com a possibilidade de custeio de tratamento médico e cirurgias no 

exterior, a exemplo do Senado Federal brasileiro.13 Outra situação é retratada pela concessão 

de aposentadorias e pensões após curtos períodos de trabalho de determinados agentes 

políticos no Brasil, pois, enquanto o trabalhador comum, da iniciativa privada e mesmo o da 

pública, somente conquistará a aposentadoria após o cumprimento de uma jornada de trabalho 

de 35 anos, somado ao requisito de idade de 65 anos, como regra geral no caso dos homens 

(artigo 40 da Constituição Federal), o que ainda sofre diminuição de cinco anos, no caso das 

mulheres, respeitadas as exceções constitucionais (por exemplo, a do artigo 40, § 5º, da 

Constituição Federal), os agentes políticos como ex-Governadores, ex-Prefeitos, ex-

Senadores, ex-Deputados, entre outros, passaram a gozar do benefício após o cumprimento 

de, por exemplo, oito anos de exercício funcional, no caso dos membros do Congresso 

Nacional associados ao Instituto de Previdência dos Congressistas (artigos 4º, 5º e 8º da Lei 

n.º 4.284, de 20 de novembro de 1963 – criou o Instituto de Previdência dos Congressistas; 

artigos 21, 23 e 34 da Lei nº. 7.087, de 29 de dezembro de 1982 – acrescentou o requisito da 

idade mínima de 50 anos para gozo do benefício; artigo 1º da Lei n.º 9.506, de 30 de outubro 

de 1997 – extinguiu  o Instituto), e até mesmo pelo exercício funcional de um dia no 

respectivo cargo, como se verificou no Estado do Mato Grosso, onde um ex-Governador que 

assumiu interinamente o Governo do Estado por apenas dez dias passou a receber pensão 

vitalícia de quinze mil reais.14 No caso do Instituto de Previdência dos Congressistas, 

estimativas indicam que, até 2009, o pagamento das pensões aos beneficiários comprometeu 

aproximadamente 1 bilhão de reais dos cofres públicos, sendo certo que o orçamento de 2009 

já destinava 90 milhões de reais para cobrir as despesas com o pagamento de valores a 2.693 

                                                 
13 BRASIL. Senado Federal. Ato da Comissão Diretora n.º 9, de 1995. Disponível em: 
<www.senado.gov.br/sf/senado/scint/legis/pessoal/legislacao/normas_ato_cd.asp>. Acesso em: 5 dez. 2010. 
14 MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL. Disponível em: <http://mcce-
mt.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=193:oab-quer-acabar-com-beneficio-a-ex-
governadores&catid=35:mcce-na-midia&Itemid=58>. Acesso em: 9 fev. 2011. 
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beneficiários.15 No caso da situação de recebimento de aposentadorias e pensões por ex-

Prefeitos e ex-Governadores, ora beneficiados por leis e constituições estaduais, observa-se a 

iniciativa em vários Estados brasileiros, o que passou a sofrer questionamentos sobre a 

observação da constitucionalidade, em razão do princípio da moralidade, mesmo antes da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, embora se intensificando desde então 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp 1192/PA. Representação de Inconstitucionalidade 

no Estado do Pará. Relator Ministro Oscar Correa. Tribunal Pleno. j. 27.02.1985. DJ 1 abr. 

1985).16 

Essa construção ainda assume um viés desconstitutivo dos parâmetros republicanos 

muito mais significativo quando se percebem as possibilidades infinitas do exercício de uma 

dominação sem a contrapartida do controle. O desvio gerado com o uso de um carro oficial 

pode ficar insignificante diante dos bilhões que podem ser movimentados com fraudes em 

licitações ou licitações demarcadas (TREVISAN et al., 2004, p. 34-35; DÓRIA, 2009, p. 47), 

superfaturamento de obras e serviços (CARVALHOSA et al., 1995, p. 13), transferência de 

recursos para paraísos fiscais (GARCIA, 2003, p. 118), de modo a abarcar a seara 

internacional (GERRING; THACKER, 2005, p. 236; SANDHOLTZ; GRAY, 2003, p. 765), 

(CARVALHOSA et al., 1995, p. 23; GARCIA, 2003, p. 120). 

A postura de dono da coisa pública destaca a valorização do predomínio do interesse 

pessoal como marca da corrupção e sufoca o ethos da coisa pública. O preço da corrupção 

nesses moldes é pago por toda a coletividade, que se vê privada dos recursos mais básicos em 

nome de regalias que, mais uma vez, não encontram sustentabilidade na legitimidade popular 

(LASCOUMES, 2000, p. 61; ANDERSON; TVERDOVA, 2003; PECES-BARBA; 

FERNÁNDEZ; ASÍS, 1999, p. 360). Se o poder emana do povo, como preconiza o artigo 1º, 

parágrafo único, da Constituição Federal no Brasil, vislumbra-se que o patrão está sendo 

espoliado por seu empregado mais especializado, em franca inversão de valores, com a quebra 

da confiança (WARREN, 2006, p. 166). O patrimonialismo, como apropriação privada dos 

recursos públicos por políticos, funcionários públicos e mesmo por personagens do setor 

privado (SORJ, 2006, p. 13; BIGO, 1988, p. 123; DOMINGUES, 2008, p. 190), é revitalizado 

de forma contínua. 
                                                 
15 ABIPEM. IPC: Instituto continua gerando despesas. Disponível em: 
<http://www.abipem.org.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=79519>. Acesso em: 15 fev. 2011. 
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4547 quanto ao Estado 
do Amazonas; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 3771 e n.º 4546 quanto ao Estado de Rondônia; 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 3853 quanto ao Estado do Mato Grosso do Sul; BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. ADI n.º 1461 quanto ao Estado do Amapá; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 4544 
quanto ao Estado de Sergipe; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 4545 quanto ao Estado do Paraná; 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/listarProcesso.asp>. Acesso em; 9 de fevereiro de 2011. 
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O agente político é mais um dos servidores públicos, ora atrelado à responsabilização, 

a uma fiscalização mais incisiva e ao ethos da coisa pública como aspiração de um padrão de 

conduta da República que não encontra amparo na fisionomia da liberalidade de um 

proprietário consistente em fazer o que quiser com a coisa pública e quando quiser. Mesmo 

que o ânimo de proprietário pudesse inspirar a atuação dos agentes políticos, ficaria 

evidenciada apenas a sagacidade do cuidado dedicado à coisa, o que, impreterivelmente, 

afasta-se da visão tacanha da disponibilidade irresponsável, já que o reino da responsabilidade 

é condicionado também pela corporificação da responsabilização.  

O agente político, como dono da coisa pública, não tem interesse na transparência 

(BELLINA; MAGRO; VILLEMEUR, 2008, p. 391), na efetivação de uma prestação de 

contas contundente e muito menos na submissão a uma fiscalização eficaz, pois isso poderia 

subjugar seu poder de mando. A transparência fica sucateada (TREVISAN, et al.,  2004, p. 

28) e passa a encontrar barreiras protecionistas que valorizam o segredo (PORTA, 1996, p. 

21; LIMA, 2000a, p. 176), como os discursos de preservação quase absoluta de direitos 

fundamentais dos mesmos agentes. Esse tipo de discurso também afeta a publicidade que 

poderia garantir a incursão de uma fiscalização mais apurada sobre o que se faz com o 

dinheiro público (TREVISAN et al., 2004, p. 29).  

 

 

3.4.3 Fragilização da participação popular 

 

 

A participação popular passou por uma evolução própria, com o estabelecimento 

inicial de uma divisão em participação popular direta, indireta e semidireta. Em linhas gerais, 

na direta, o cidadão exerce a cidadania sem que representantes atuem em seu nome; na 

indireta, a atuação popular ocorre por meio de representantes eleitos, enquanto na semidireta 

há características da direta e da indireta, ao admitir a atuação por meio da representação 

política, mas viabilizar o exercício da democracia direta através de institutos destinados a esse 

fim, como o plebiscito, a iniciativa popular na definição de projetos legislativos, o referendo, 

entre outros. A participação popular ainda foi impulsionada pela noção de sociedade aberta de 

intérpretes constitucionais, de Häberle, nos termos desenvolvidos no capítulo anterior, com a 

assimilação de que cada indivíduo afetado por uma decisão coletiva deve ter a oportunidade 

de influir na decisão (HELD, 1992, p. 325), como inclusão democrática (DAHL, 2001, p. 91; 

LIMA, 2004b, p. 337), como fomentador de um patriotismo constitucional compreendido na 
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consolidação de uma cultura de direitos humanos (SARMENTO, 2006, p. 379) e ainda como 

mecanismo garantidor de integração da população na sociedade (BERCOVICI, 2006, p. 179). 

O problema enfrentado com a corrupção política, contudo, é mais profundo. Como a 

construção do sistema traz as garantias dos privilégios, ninguém quer perdê-los, razão pela 

qual tende a não haver interesse no fortalecimento da voz popular, quando sua incursão 

caminha no sentido da adesão a uma postura de redução de benesses ou de ampliação dos 

mecanismos fiscalizatório e de empenho da responsabilização, em especial, dos agentes 

políticos.  

Passa a ser negada aos cidadãos a participação no governo e na autoridade (LIMA, 

2000a, p. 177). A adoção de procedimentos de democracia direta na versão semidireta tende a 

ser concebida de forma excepcional e em matérias que não logram alterar a realidade do 

sistema cleptocrático de manutenção das benesses dos exercentes do poder. Os mecanismos 

de participação direta chegam mesmo a trazer a sensação de que se vive realmente em um 

Estado Democrático de Direito, mas logo se percebe que o sistema de poder é mais fechado 

do que deixa transparecer. Tais mecanismos podem figurar ainda como uma resposta frívola 

ao clamor popular, como forma de reforçar a ilusão de que o povo participa do governo ou 

mesmo de um mecanismo de contenção de ânimos dos mais exaltados revolucionários. O 

império do interesse pessoal não encontra barreiras. 

A incursão popular na definição orçamentária, em sede de orçamento participativo, 

normalmente afeto ao âmbito municipal no Brasil, não incursiona no redimensionamento do 

sistema de responsabilização jurídico-política. O impeachment do ex-Presidente da República 

Fernando Collor, ainda no Brasil, em 1992, que voltará a ser discutido no tópico do problema 

procedimental, em sede de interpretação da Lei de Improbidade Administrativa, é tão 

excepcional que foi considerado o primeiro episódio mundial que culimou com a retidada de 

um Presidente do exercício funcional regular  (VELLOSO, 1995, p. 54). A prática de 

plebiscitos e referendos também é rara, destacando-se que desde a Constituição Federal 

brasileira de 1988 foi realizado apenas um plebiscito, em 1991, sobre o sistema e a forma de 

governo e um referendo, em 2005, sobre o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº. 

10.826, de 23 de dezembro de 2003) que proibia a comercialização de armas de fogo e 

munições em território nacional, ressalvas as hipóteses ventiladas na própria lei 

(CARBONARI, 2007, p. 35). 

Mesmo que se pudesse argumentar que os custos da formatação de referendos e 

plebiscitos regulares seriam instrumentos que favoreceriam a manipulação política do povo 

(HIRST, 1992, p. 42) ou gerariam sensíveis dispêndios econômicos a um país, há outros 
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mecanismos de democracia semidireta que podem ter custo menor, como a iniciativa popular 

destinada à formatação de projetos de lei ou de emendas constitucionais, principalmente se os 

requisitos constitucionais de operacionalização desses institutos fossem revistos. O texto 

constitucional brasileiro é um bom exemplo. Dispõe a Constituição Federal que “a iniciativa 

popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 

subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 

cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles” 

(artigo 61, § 2º). Nos Estados-Membros, caberá à lei dispor sobre a iniciativa popular no 

processo legislativo estadual (artigo 27, § 4º, da Constituição Federal). De fato, há a previsão 

para a formação de projetos de lei de iniciativa popular, porém os critérios para o 

preenchimento dessa iniciativa, em especial o quórum a ser atingido, são tão rigorosos que 

não se consegue cumprir a previsão estabelecida. Segundo Salgado: 

 

Em face da absurda configuração do instituto, nenhum projeto de lei apresentado na 
Câmara dos Deputados efetivamente se caracterizou como de iniciativa popular. 
Três projetos que recolheram assinaturas foram transformados em lei, mas 
tramitaram graças a co-autoria. O projeto de Lei 4.146/1993, que teve o Poder 
Executivo como co-autor, tornou-se a Lei 8.930/94 e alterou a Lei 8.072/90, 
adicionando o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio no rol dos crimes hediondos. O Projeto de Lei 1.517/99, com a co-autoria 
do Deputado Albérico Cordeiro (e a assinatura de todos os líderes partidários), 
transforma-se na Lei 9.840/99 e inclui na Lei 9.504/97 o artigo 41 A, permitindo a 
cassação do registro do candidato que incidir em captação ilícita de sufrágio. 
Finalmente o Projeto de Lei 2.720/92 torna-se, com muitas modificações, a Lei 
11.124 e cria o Sistema Nacional de Habitação de interesse Social, mas teve o 
Deputado Nilmário Miranda como co-autor. (SALGADO, 2006, p. 98-100) 

 

O projeto de Lei n.º 518/2009, conhecido como “Projeto Ficha Limpa”, já comentado 

no tópico do fenômeno da constitucionalização simbólica, não fugiu a essa realidade, pois, 

embora tenha contado com mais de um milhão e trezentas mil assinaturas escritas, como 

preenchimento do requisito constitucional pertinente a 1% (um por cento) do eleitorado 

nacional, além dos outros requisitos, e mais de quinhentas mil assinaturas via internet, 

colhidas ao longo de um ano e meio e encartadas pelo Movimento de Combate à Corrupção 

Nacional,17 só pôde tramitar no Congresso Nacional após a boa vontade de alguns Deputados 

Federais que resolveram assinar o projeto, a começar pelo fato de a Secretaria-Geral da 

Câmara dos Deputados não ter como conferir os números de todos os títulos de eleitor dos 

subscritores ou ainda de o Tribunal Superior Eleitoral não ter como conferir a autenticidade 

                                                 
17 MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO. Campanha ficha limpa: uma vitória da sociedade. 
Disponível em: <http://www.mcce.org.br/node/125>. Acesso em: 13 jan. 2011. 
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das assinaturas, o que poderia gerar discussão sobre a constitucionalidade formal da futura 

lei.18 

A fragilização da participação popular não se resume à apresentação de projetos de lei, 

pois também está presente na utilização de qualquer mecanismo que logre colocar o exercício 

da cidadania política em segundo plano (ACOSTA, 2007, p. 275), como a troca do voto por 

pão, e outras incursões direcionadoras do voto. Aqui também já se percebe a fragilização da 

aplicação concreta das ideias de Häberle, pois viver a Constituição não garante a participação, 

não implica necessariamente poder de decisão. 

Como o cidadão não é ouvido, a luta contra a corrupção que demanda um engajamento 

entre as pessoas (DOBEL, 1978, p. 972; SILVA, 1999, p. 34; LIMA, 2000a, p. 202; GARCIA, 

2003, p. 106) é afetada pela indiferença política, pelo ceticismo da comunidade direcionado à 

credibilidade das instituições políticas (TREVISAN et al., 2004, p. 54). Gera-se um 

imobilismo (SELIGSON, 2002, p. 430), que pode reforçar ainda mais a atuação ilícita 

patrocinada pelos agentes políticos que se veem livres das amarras de qualquer mecanismo 

eficiente de responsabilização. 

 

 

3.5 O rompimento da efetividade dos mecanismos de checks and balances 

 

 

A evolução do modelo de Estado Liberal ao Democrático de Direito assinalou como 

os agentes políticos, principalmente os ocupantes dos órgãos de cúpula, lograram conquistar o 

privilégio de exercer o poder sem a contrapartida de uma responsabilização mais eficiente, 

inclusive como reflexo do espírito corporativo estabelecido nos órgãos colegiados ou 

pluripessoais e mesmo entre os detentores de poder. 

Uma primeira ideia indica a possibilidade de existência de um espírito corporativo na 

seara de órgãos colegiados, como a realidade legislativa ou mesmo a judiciária. Sob o crivo 

legislativo, a preocupação não reside nos acordos estabelecidos entre maioria e minoria sobre 

resoluções de governo, mas nas negociatas entre os parlamentares que se destinam a amparar 

a corrupção de seus pares (DÓRIA, 2009, p. 16-19). O Legislativo de hoje não logrou romper 

essa linha de distorção, como se analisará mais à frente, nos vários exemplos citados no curso 

                                                 
18 WHITAKER, Francisco. Lições de uma vitória. Disponível em: <http://www.tcc-brasil.org.br/artigo8.html>. 
Acesso em: 13 jan. 2011; LUCA, Gabriela Barros de. Iniciativa popular para a propositura de leis. Disponível 
em: <http://conhecimento.iv.org.br/portal/wiki/ProjetosDeLeiViaInternet>. Acesso em: 13 jan. 2011. 
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da abordagem dedicada ao Legislativo, no subtópico da corrupção no processo político-

eleitoral, em que parlamentares foram excluídos de relatórios de comissões parlamentares de 

inquérito e outros permaneceram em suas posições em razão do afrouxamento dos 

mecanismos de repressão. Sob o crivo do Judiciário, a preocupação com o rompimento da 

imparcialidade no julgamento dos próprios pares não deixa de existir, como também se 

analisará nos apontamentos sobre o Poder Judiciário, no mesmo subtópico da corrupção no 

processo político-eleitoral, com as ponderações pertinentes às relações travadas entre os 

próprios membros do Supremo Tribunal Federal, à influência de escritórios de advocacia, e 

outros.  

Uma segunda ideia revela que esse espírito corporativo pode assumir contornos mais 

gerais ao envolver relações estabelecidas entre os vários detentores de poder, em franca 

aliança política (BEZERRA, 1995, p. 36), com sério comprometimento da separação de 

poderes e da possibilidade de aplicação da responsabilização trazida pelo reino da 

responsabilidade, até pelo fato de ocorrer afetação da liberdade de informação (FONTANA, 

1996, p. 13). Aqui reside a faceta mais perversa do espírito corporativo como fator que 

difunde a corrupção. O apoio a membros do Legislativo suspeitos da prática de 

irregularidades por um Presidente da República em troca do empenho da base política na 

aprovação de projetos de interesse do Executivo pode ser citado como um exemplo singelo 

dessa realidade. 

O espírito corporativo é marcado por relações e redes pessoais (BEZERRA, 1995, p. 

45) caracterizadas por vinculações entre os agentes políticos também calcadas em relação de 

parentesco (ROCHA, 1994, p. 158; MASSON; SQUIZZATO, 2007, p. 18), amizade (WOLF, 

1968, p. 10), ou mesmo de forma indireta, na esteira da ramificação dos contatos 

estabelecidos pelo mesmo agente, sem prejuízo do tráfico de influências, como veículo de 

comunicação (BATISTA, 1991, p. 85-88; DOUGLAS, 1964, p. 56), o que afeta todo o 

desenvolvimento da estrutura estatal (BARNES, 1987, p. 161).  

A consequência mais significativa desse tipo de pacto pode residir na complacência 

que remete à adesão a mecanismos deficitários de controle, burocráticos, demorados, extensos 

e complexos, que dão uma resposta popular inicial, mas terminam com a prescrição, com o 

esquecimento, com a absolvição política e concreta. As dificuldades de processamento de 

autoridades com foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, no 

Brasil, podem funcionar como exemplo na mesma situação do reportado pagamento de 

valores mensais aos membros do Congresso Nacional, anunciado no tópico do fenômeno da 

constitucionalização simbólica. 
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Foram quarenta denunciados,19 oportunidade em que só no recebimento da denúncia 

os Ministros do Supremo Tribunal Federal gastaram sete dias de votação (de 22 a 28.08.2007) 

para compor um acórdão de mais de 1.140 páginas20 com o objetivo de cumprir a Lei n.º 

8.038/1990, que institui normas procedimentais para processos dessa ordem que tramitam 

perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer, no seu 

artigo 6º, que o relator pedirá dia para que o Tribunal delibere sobre o recebimento ou não da 

denúncia ou queixa.  

Isso marca o contrassenso com a regra de processamento das pessoas que não figuram 

como agentes políticos amparadas pela lei indicada, pois o recebimento, em regra, dá-se por 

decisão monocrática sem maior fundamentação,21 uma vez que nesse momento processual 

vigora o princípio in dubio pro societate, em que a dúvida é dirimida em favor da sociedade, 

sem a exigência da prova da materialidade e da prova da autoria, que integram os requisitos 

de uma condenação (JARDIM, 1998, p. 55; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta 

Turma. HC n.º 50260/RJ. Relator Ministro Paulo Medina. j.12.06.2006. DJ, 13 nov. 2006; 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. QuintaTurma.  Resp. n.º 769281/AC. Relator Ministro 

Arnaldo Esteves Lima. j. 16.06.2009. DJ, 3 ago. 2009; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

QuintaTurma. Resp. 742794/PB. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. j. 04.02.2010. DJ, 15 mar. 

2010; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. RHC 21170/RS. Rel. Min. Carlos 

Fernando Mathias. j. 04.09.2007. DJ, 8 out. 2007). 

Ao impor o recebimento da denúncia após a manifestação de todos os Ministros, o 

artigo 6º da Lei n.º 8.038/90 tende a comprometer a agilização da resposta estatal, com o 

registro de casos em que o Supremo Tribunal Federal, só para receber a denúncia, levou mais 

de sete anos (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inq. n.º 2027/RO. Relator Ministro 

Joaquim Barbosa. j. 12.08.2010. DJ, 18 nov. 2010).  

Como resultado, o caminho da impunidade ganha reforço, pois o lapso temporal que 

pode gerar a prescrição antes do recebimento da inicial atinente à improbidade 

administrativa22 ou quanto às infrações penais protagonizadas antes da Lei n.º 12.234, de 5 de 

                                                 
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AP n.º 470/MG. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Disponível em 
<www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=11541>. Acesso em: 2 maio 2010. 
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Inquérito nº 2245/MG. Rel. Min. Joaquim Barbosa. j. 
28.08.2007. DJ, 9 set. 2007, Disponível em: 
<www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2312906>. Acesso em: 2 maio 2010. 
21 Artigo 396 do Código de Processo Penal brasileiro, com a redação da Lei n.º 11.719/2008: “nos procedimentos 
ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará 
a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias”.  
22 Segundo o artigo 23 da Lei n.º 8.429/92, que regula a prescrição na hipótese da prática de improbidade 
administrativa nos moldes da aludida lei, tem-se que: “As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas 
nesta Lei podem ser propostas: I – até 5 (cinco) anos após o término do exercício do mandato, de cargo em 
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maio de 2010, que redimensionou a prescrição retroativa da pretensão punitiva ao vedar, 

como marco inicial da contagem, data anterior ao do recebimento da denúncia ou queixa-

crime,23 continua a correr, ao mesmo tempo em que se opta por uma resposta penal que tende 

a incursionar no mérito antes do momento processual adequado e ainda se apresenta à 

sociedade o resultado de um trabalho que pode acalentar o clamor público no sentido de 

indicar que o Estado-Juiz apresentou alguma resposta, mas de efeito prático reduzido, já que a 

decisão não concretiza o resultado final do julgamento, mas apenas fixa o início da instrução 

processual, que também não se afasta de mecanismos que podem viabilizar a procrastinação, 

como a possibilidade de indicação de testemunhas residentes em outros países, que precisam 

ser ouvidas por cartas rogatórias (no caso do processo pertinente aos 40 denunciados, o 

acompanhamento processual indica a marcação de oitivas nesses moldes, com prazo de, no 

mínimo, seis meses para o cumprimento) ou mesmo a viabilidade de interposição de recursos 

que consomem tempo precioso (no mesmo caso dos 40 denunciados, já foram apresentados 

embargos de declaração, pelo menos oito agravos regimentais, etc).  

O pior ainda está por vir, pois, mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha o êxito 

de conduzir o processo até as vias do encerramento da instrução em tempo hábil para que tudo 

não represente apenas um ‘calhamaço’ de papel sem qualquer consequência penal (é que a 

declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não serve nem 

para o reconhecimento de maus antecedentes em situações futuras – BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Segunda Turma. RHC 80071/RS. Rel. Min. Marco Aurélio. j. 13.03.2001. 

DJ, 2 abr. 2004; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. HC 72379/SP. Rel. 

Min. Maurício Corrêa. j. 05.05.1995. DJ, 6 out. 1995; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Segunda Turma. HC 69918/RJ. Rel. Min. Néri da Silveira. j. 02.03.1993. DJ, 26 mar. 1993), 

o exercente de mandato pode simplesmente renunciar, o que, segundo várias decisões do 

Supremo Tribunal Federal (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. AP 333/PB. 

Rel. Min. Joaquim Barbosa. Revisor Min. Eros Grau. j. 05.12.2007. DJ, 11 abr. 2008; 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Inq. 2268 AgR/DF. Rel. Min. Gilmar 

Mendes. j. 24.05.2007. DJ, 15 jun. 2007; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal 

Pleno. AP 315 QO/DF. Rel. Min. Moreira Alves. j. 25.08.1999. DJ, 31 out. 2001), afastaria 

                                                                                                                                                         
comissão ou de função de confiança; II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas 
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou 
emprego”. 
23 Artigo 2º da Lei n.º 12.234/2010 – “Os arts. 109 e 110 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações: Art. 110, § 1º - a prescrição, depois da sentença 
condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 
aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 
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sua competência para apreciação do caso concreto e ensejaria a remessa dos autos à primeira 

instância para a aplicação do direito, com nova gama de recursos, atos processuais, 

impunidade, etc.  

Cunhou-se, na prática, um duplo regime de processamento de autoridades que 

deveriam sujeitar-se a uma definição procedimental rápida até para que pudessem provar a 

respectiva inocência. Esse tipo de inefetividade jurídica chega a ser percebida e 

eventualmente apontada pela imprensa, mas não se canalizam esforços significativos 

tendentes a alterá-la. 

Observa-se, nesse passo, a presença de um efeito inverso. O efeito que caminha na 

direção da repressão de posturas que tentam romper esse sistema viciado, como se constata 

por meio de propostas legislativas destinadas a limitar o poder de ação de órgãos 

investigativos como a Polícia ou mesmo o Ministério Público. É o caso do Projeto de Lei n.º 

265/07, que tramita no Congresso Nacional, conhecido popularmente como projeto da Lei da 

Mordaça, que prevê punições aos membros do Ministério Público que propuserem ações 

contra políticos por corrupção quando a atuação for motivada por promoção pessoal, má-fé ou 

perseguição, o que já traz um grande subjetivismo.  

A independência dos membros do Poder Judiciário e dos membros do Ministério 

Público é crucial no combate à corrupção (COLAZINGARI; ROSE-ACKERMAN, 1998, p. 

465; DAKOLIAS; FREESTONE; KYLE, 2003, p. 31). A eficácia do sistema democrático é 

rompida a partir do momento em que não há clareza do empenho da responsabilidade no 

desempenho governamental (TAVITS, 2007, p. 218). A ética precisa reencontrar seu espaço 

na política (ADDAMS, 1898, p. 290; FORD, 1904, p. 685). 

 

 

3.6 Contaminação do iter pré-comunicativo da via jurídico-filosófica procedimentalista 
pela corrupção política 
 

 

No início da abordagem do Estado Democrático de Direito apresentada no capítulo 

anterior, foi apontada uma série de teorias catalogadas por Canotilho e Sampaio que 

fundamentaram esse modelo de Estado e ainda indicaram os passos de desenvolvimento do 

seu ciclo evolutivo. Essa teorização registrada, embora trabalhada pelos autores indicados no 

âmbito democrático, assumiu ampla generalização, retratando a própria teorização do Estado 

Democrático de Direito, sem prejuízo dos apontamentos que se seguiram no tópico pertinente 
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à democracia, em que se incursionou pelo aprofundamento da via procedimentalista, agora 

sob a ótica habermasiana. É que, como categorização contemporânea, o ciclo evolutivo do 

Estado Democrático de Direito passou a ser debatido dentro das contribuições estatuídas pela 

via procedimentalista, razão pela qual a teoria discursiva do direito, equacionada por 

Habermas, foi abordada de forma meramente exemplificativa dentro da linha argumentativa 

estabelecida sem a preocupação com um eventual desenvolvimento teórico reformulador ou 

mesmo crítico à postura habermasiana. Como contraponto ao que se estatuiu na oportunidade 

em que a visão habermasiana foi exposta, novas considerações serão tecidas neste tópico, 

agora sobre a afetação do iter pré-comunicativo pela corrupção política.  

Dentro da teoria da democracia deliberativo-discursiva, a teoria discursiva do direito, 

de Habermas,24 foi apontada como uma das opções surgidas ao longo da história para 

recolocar o Estado nos trilhos das expectativas de construção do modelo do Estado 

Democrático de Direito, em que a atuação das pessoas nos discursos de justificação e de 

aplicação garantiria o equilíbrio do sistema. O discurso de justificação tem sua relevância 

destacada no momento da formação legislativa que, com o respeito ao princípio democrático, 

aos ideais de fala e outros aspectos, poderia garantir o estabelecimento de disposições 

normativas pautadas em debates que valorizariam a plenitude da participação popular. Os 

lobbies e as pressões dos grupos de interesses da sociedade são visualizados como forças 

naturais do jogo democrático que, ao longo de todo o discurso, principalmente no de 

aplicação, passam a sofrer o controle respectivo, momento em que eventuais excessos seriam 

controlados. Isso já foi sinalizado. 

O fato é que a corrupção política tende a modelar o nascimento dos órgãos do 

Legislativo, do Executivo e, eventualmente, do Judiciário. Se a formação dos órgãos estatais 

já se encontra afetada pela corrupção, nos limites do que já se apontou e do que também será 

tratado no próximo capítulo, a desconsideração desse aspecto abala algumas das conclusões 

da teoria discursiva do direito, de Habermas. 

O primeiro abalo consiste na proeminência do interesse pessoal que reside na atuação 

legislativa independentemente dos grupos de pressão sociais. Muitas leis responderão às 

pressões dos diversos grupos e caminharão para a satisfação dos anseios populares. O 

problema está nos projetos destinados a controlar o interesse pessoal dos próprios agentes 

políticos parlamentares, por exemplo, que, fatalmente, não serão aprovados com a formatação 

                                                 
24 Independentemente de Habermas ter a pretensão ou não de construir uma teoria jurídico-política, já que suas 
contribuições transcenderam os limites da filosofia a partir do enfrentamento de debates com variados campos do 
conhecimento humano, como a sociologia e o próprio direito, conforme seu próprio raciocínio (HABERMAS, 
1997, p. 9). 
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necessária ou nem serão cogitados. O tráfico político (LODI, 1986, p. 49), também 

encontrado no debate entre os grupos de pressão e lobbies, em que os temas da moralidade e 

da corrupção estão sempre presentes, não deixa de manter-se preservado. 

Como ainda há a fixação de um espírito corporativo entre os detentores das funções 

estatais, o quadro só se agrava, pois a construção estatal fica amarrada na base da corrupção. 

O fenômeno da corrupção é alocado de forma anterior aos discursos de justificação e de 

aplicação, de modo não a esvaziá-los, mas a conformá-los sobre outra realidade, o que fere de 

forma fatal a iniciativa habermasiana. 

De fato, Habermas não fechou o discurso de fundamentação ao autocontrole, quando 

permitiu o livre exercício dos grupos de pressão (SILVA, 1999, p. 35) nos debates travados, 

sob a perspectiva de que os excessos poderiam ser aparados posteriormente, principalmente 

no discurso de aplicação, mas também não tratou a corrupção como fenômeno estrutural do 

Estado, que permanece íntegro independentemente dos discursos, dado o próprio rompimento 

da teoria da separação de poderes, quer individualmente pelos poderes, quer nos esforços 

coletivos de atuação de ambos os poderes. O exemplo do Legislativo é o mais fácil de ser 

percebido. Se os parlamentares são os responsáveis por conduzir projetos de atos normativos 

que lhes impõem limitações, já se percebe que as dificuldades de aprovação serão imensas. 

Isso sem considerar a atenuação das propostas e outros tipos de manipulações do gênero. 

Do discurso de fundamentação para o de aplicação, a realidade continua sofrendo as 

marcas da corrupção sem que uma proposta de reformulação encontre força suficiente para 

alterar o sistema. A lei é aplicada e controlada pelo Judiciário, mas, mais uma vez, os focos da 

corrupção mantêm a estrutura básica do sistema. O espírito corporativo tece as suas teias e 

norteia a definição das matérias mais significativas que poderiam gerar o florescimento do 

Estado Democrático de Direito. A criação e a aplicação do direito continuam a ter uma base 

constitucional simbólica (NEVES, 2007, p. 93), fato que compromete a concretização da 

teoria de Habermas. 

De forma mais incisiva: 

 

À medida que a atividade constituinte e o discurso constitucionalista não têm 
correspondência nas posturas, sentimentos e intenções dos respectivos agentes 
políticos, ou seja, são ilocucionalmente “insinceros”, a constitucionalização 
simbólica não envolve “ações comunicativas” referentes ao direito. Caracteriza-se, 
antes, como um plexo de ações estratégicas a serviço do meio sistêmico “poder”. 
Não se trata de “agir abertamente estratégico”, como aquele que se manifesta nas 
lutas entre facções políticas durante o processo constituinte e também nas contendas 
políticas e judiciais em torno da concretização constitucional. A constitucionalização 
simbólica implica “agir ocultamente estratégico”, seja ele “comunicação deformada 
sistematicamente” (iludir inconscientemente) ou mesmo a simples “manipulação” 
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(iludir conscientemente). O sentido manifesto aparente (normativo-jurídico) da 
atividade constituinte e linguagem constitucional encobre, então, o seu sentido 
oculto (político-ideológico). (NEVES, 2007, p. 119) 

 

A corrupção contamina o iter pré-comunicativo de modo a gerar o comprometimento 

do direito e de sua aplicação em maior ou menor grau. Quanto maior a extensão da corrupção, 

mais afetado será o ordenamento jurídico pela ilusão de regularidade, que está muito mais 

sedimentada na manutenção do sistema de poder do que no atendimento dos objetivos 

fundamentais de um país. A essência da democracia encontra-se na supervisão do 

comportamento político e burocrático (SILVA, 1999, p. 33) e precisa ser resgatada. 
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4 A CORRUPÇÃO COMO FENÔMENO POLÍTICO 

 

 

Os capítulos anteriores trataram do Estado Democrático de Direito sob uma feição 

calcada no reconhecimento de seus requisitos constitutivos e do apontamento exemplificativo 

de seus déficits. O primeiro capítulo tratou desse modelo de Estado com a preocupação de 

apontar seu substrato teórico idealizado e fortalecido pelas conquistas históricas como 

diretrizes de atuação que afetam a situação funcional dos agentes públicos e, com muito mais 

razão, a dos agentes políticos. O segundo capítulo, por sua vez, anunciou, de forma 

exemplificativa, alguns déficits de concretização do mesmo modelo de Estado, sentidos ao 

longo dos anos, muitas vezes impulsionados pela corrupção, em especial, a corrupção como 

fenômeno político. 

O segundo capítulo, inclusive, não se separa da dinâmica estrutural do Estado 

Democrático de Direito ao mesmo tempo em que anuncia a existência de seus déficits de 

concretização com a sinalização da corrupção política como um dos instrumentos de 

degradação não exclusivo do mesmo modelo. Segue-se pela abordagem da dimensão 

conceitual da corrupção como fenômeno político e seus atores para a exploração subsequente 

da sua operacionalização. Diversamente dos outros capítulos, que observaram uma base mais 

teórica, este capítulo mescla apontamentos estruturais com o resultado de pesquisa 

bibliográfica fundamentada em dados sobre a corrupção, a servir de fundamentação concreta 

para a tese proposta e para os capítulos anteriores. 

 

 

4.1 Agentes políticos 

 

 

As referências aos agentes políticos multiplicaram-se ao longo do texto para 

progressivamente ensejar uma abordagem mais direcionada neste tópico, como coroamento de 

tudo o que se expôs. Passa-se, assim, a apontar a concepção de agente político como espécie 

de agente público25 para o estabelecimento da relação com a corrupção como fenômeno 

político. Os agentes públicos observam um grau de subordinação hierárquica sob o crivo 

                                                 
25 Considera-se agente público toda pessoa física que presta serviços à Administração Pública, de forma 
temporária ou não, com ou sem remuneração. 
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técnico e funcional ou mesmo de natureza política, o que remete a um chefe como superior 

(LAUBADÈRE, 1957, p. 652; LAUBADÈRE, 1960, p. 262). 

O fato de a nomenclatura eventualmente variar entre os países26 não inviabiliza a 

identificação dos agentes políticos como aqueles que detêm o comando central das linhas de 

atuação estatal. Os agentes políticos são os que compõem a dinâmica fundamental do poder 

(MELLO, 1995, p. 14; MELLO, 1981, p. 7; FARIA, 2011, p. 102), ocupam o topo da 

pirâmide administrativa do Estado, o ápice do escalonamento funcional (GARCIA, 2003, p. 

113), como detentores das funções estatais de administrar, legislar e julgar de modo a, em 

última análise, fixarem as bases de atuação dos outros agentes (MELLO, 1969, p. 287), 

direcionarem os destinos dos recursos existentes, gerirem a coisa pública, possuem 

independência funcional de atuação e sujeitam-se a regimes jurídicos próprios. Em resumo, 

comandam o Estado. Diferenciam-se, portanto, dos outros agentes públicos que, além de 

estarem alocados em posição hierárquica inferior, devem cumprir as ordens e metas definidas 

pelos agentes políticos.  

Sob o respaldo da experiência brasileira, observa-se que parte majoritária da doutrina 

adota uma postura mais restrita ao abordar o conceito de agente político. Para esta corrente os 

agentes políticos são aqueles que ocupam cargos estruturais da organização política nacional, 

possuem independência funcional de atuação e sujeitam-se a regimes jurídicos e critérios de 

responsabilização diferenciados em razão da relevância das funções que exercem. Seriam 

apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os 

Ministros e Secretários de Estado e ainda os Senadores, Deputados federais e estaduais e os 

Vereadores. (MELLO, 2006, p. 229). Também é a posição de Edimur Ferreira de Faria para 

quem os integrantes da carreira do Ministério Público e da magistratura não exercem poder 

político, pelo que estariam inseridos na categoria de agentes de carreiras especiais, incluindo 

os Ministros do Supremo Tribunal Federal (FARIA, 2011, p. 103 e 117).  

                                                 
26 No Brasil, por exemplo, a própria utilização da expressão genérica ‘agentes públicos’ não é uniforme. A 
Constituição de 1988 envereda muitas vezes pelo uso da expressão ‘servidor público’ como forma de abarcar 
todos os servidores da administração direta e indireta (artigo 37). Não obstante, em outras passagens, de forma 
expressa ou mesmo implícita, faz referência a outras pessoas que se caracterizam como prestadoras de serviço 
público de modo a integrarem a concepção mais ampla de agentes públicos (art. 5º, XXXVIII – júri; art. 42 – 
militares; art. 98, II – juiz de paz; art. 236 – serviços notariais e de registro). A dificuldade com a terminologia 
acentua-se na seara do ordenamento infraconstitucional, quer pelo fato de alguns diplomas legais, mesmo 
recepcionados, terem sido produzidos antes da Constituição de 1988, quando o uso de expressões como 
“funcionário público” estava em moda (por exemplo, o artigo 327 do Código Penal ou mesmo o artigo 327-D do 
mesmo diploma legal, que se reporta ao funcionário público estrangeiro), quer pelo aspecto de o legislador não 
se orientar por um critério preciso no tratamento da questão (por exemplo, a Lei n.º 8.112/90 institui o regime 
jurídico único dos “servidores públicos civis” da União; já a Lei n.º 8.429/92, que versa sobre a contextualização 
da improbidade administrativa, refere-se a “agentes públicos”). Dessa forma, as várias expressões usadas, como 
funcionários, agentes, servidores, militares e outras, acabam sendo abarcadas pela designação genérica de 
agentes públicos. 
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Outros autores como Hely Lopes Meirelles, aderindo a uma divisão classificatória 

menor, como sendo a dos agentes políticos, dos servidores públicos em sentido estrito ou 

estatutários, dos empregados públicos e dos contratados por tempo determinado, e sob o 

fundamento de espelhar a Constituição Federal de 1988, mesmo diante de emendas 

constitucionais posteriores, dão sentido mais amplo à categoria dos agentes políticos, pois 

consideram que todos os ocupantes de cargos vitalícios como os magistrados e membros do 

Ministério Público também estariam inseridos nela (MEIRELLES, 1999, p. 367).  

Independentemente dos posicionamentos aludidos e de seus fundamentos, a 

preocupação neste tópico é a de elencar o rol reconhecido em sede doutrinária, ainda que 

calcado em posicionamento minoritário, jurisprudencial e legal os que foram inseridos de 

alguma forma na categoria de agentes políticos. 

Costumam figurar, assim, como agentes políticos nos termos da experiência brasileira: 

no Poder Executivo, o Presidente da República, os Governadores, os Prefeitos e respectivos 

vices, os Ministros e Secretários de Estado; no Poder Legislativo, os Senadores, os Deputados 

federais e estaduais e os Vereadores; no Poder Judiciário, os magistrados,27 e ainda, em outros 

órgãos, os membros do Ministério Público em razão da semelhança de tratamento 

constitucional (FAZZIO JÚNIOR, 2007, p. 251; SILVA, 2008, p. 36; FONSECA, 2007, p. 9-

10; MARTINS JÚNIOR, 2003, p. 252; MELLO, 1969, p. 291).  

Os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 

Público tendem a inserir-se na mesma classificação, quer pelo fato de, na sua maioria, 

ostentarem a condição de membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público como 

requisito constitucional de investidura no próprio Conselho, quer pelas características 

funcionais desses Conselhos. O mesmo se dá com os Ministros e Conselheiros dos Tribunais 

e Conselhos de Contas, uma vez que a Constituição Federal brasileira concede aos Ministros 

do Tribunal de Contas da União as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, 

vencimentos e vantagens atribuídas aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (artigo 73, 

§ 3º, da Constituição Federal) como reconhecimento das funções que desempenham.  

Vale lembrar que a Lei n.º 11.036, de 22 de dezembro de 2004, inovou o ordenamento 

jurídico brasileiro ao estatuir que também se enquadram na condição de Ministros de Estado o 

Chefe da Casa Civil, o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Chefe da Secretaria 

de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, o Chefe da Secretaria-Geral da Presidência 

da República, o Chefe da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais da 

                                                 
27 BRASIL. RE n.º 579799 AgR/SP. Rel. Min. Eros Grau. Segunda Turma. j. 02.12.2008. DJ, 19 dez. 2008; 
BRASIL. RE n.º 228.977/SP. Rel. Min. Néri da Silveira. Segunda Turma. j. 05.03.2002. DJ, 12 abr. 2002. 
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Presidência da República, o Advogado-Geral da União, o Ministro de Estado do Controle e da 

Transparência e o Presidente do Banco Central do Brasil (artigo 1º, parágrafo único, da Lei n.º 

11.036/2004, que deu nova redação ao artigo 25 da Lei n.º 10.683/2003), sendo certo que o 

Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de apreciar a constitucionalidade da 

disposição normativa quanto aos presidentes e ex-presidentes do Banco Central, oportunidade 

em que a confirmou (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADI n.º 3289/DF 

– Ação Direta de Inconstitucionalidade do Distrito Federal. Relator Ministro Gilmar Mendes. 

j. 05.05.2005. DJ, 3 fev. 2006). 

Inexoravelmente, a influência da evolução histórica dos modelos de Estado consolidou 

uma estrutura estatal voltada para os agentes políticos como condutores dos destinos do País. 

Dada a responsabilidade que têm, passam a gozar de vários benefícios para que possam ter a 

isenção necessária no desempenho funcional, de modo a ficarem livres de pressões e 

surpresas. Nesse sentido, ainda no exemplo do Brasil, fala-se em garantias institucionais, ora 

consagradas à Instituição (SAUWEN FILHO, 1999, p. 207; PAYNE, 2006, p. 146), como as 

atribuídas ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, no sentido de possuírem autonomia 

funcional, administrativa e financeira (artigo 99 da Constituição Federal), a possibilidade de 

definirem a escolha dos dirigentes dos tribunais, em regra, através de eleição de seus órgãos 

diretivos (artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal), entre outras, e em garantias pessoais, ora 

consagradas à pessoa, ao membro da Instituição (PERRODET, 2002, p. 432), como a 

vitaliciedade e a inamovibilidade dos juízes (artigo 95, I e II, da Constituição Federal). A 

situação, com as devidas adequações, é repetida na seara dos Poderes Legislativo e Executivo. 

São ainda os que gozam de foro por prerrogativa de função, possuem status social 

destacado, facilidades de crédito e outros benefícios. Tudo sob o discurso central de 

exercerem suas funções da forma mais independente e harmônica possível. Ainda se vê o uso 

de residências oficiais, corporificado em apartamentos mantidos com o dinheiro público, uso 

de carros oficiais, passagens aéreas, cartões corporativos que viabilizam a aquisição e o 

pagamento de despesas urgentes de forma imediata e outras conjunturas como reforço da 

atuação desses agentes. O Estado Democrático de Direito, na sua formulação ideal, tenta se 

sobressair por meio da atuação desses agentes que tutelam a nobre missão constitucional 

formal de cumprir e fazer cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, como o de construir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I, da Constituição 

Federal). 
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4.2 Da definição de corrupção 

 

 

Vários são os conceitos de corrupção encontrados, o que também conduz à indicação 

de que a corrupção pode ser encarada como outra palavra polissêmica, embora derive do latim 

rumpere, que significa romper, dividir, e conduz a corrumpere, que é apontada como 

deterioração, depravação (GARCIA, 2003, p. 103). Alguns abarcam uma compreensão mais 

restrita do significado de corrupção, limitando-se a centralizá-la no exercício de uma função 

pública, enquanto outros aderem a parâmetros mais alargados, ao considerarem uma mescla 

entre as atividades públicas e privadas.  

Colocam-se entre os defensores de uma compreensão mais limitada, por exemplo, Nye 

(2002, p. 284), para quem a corrupção caracteriza-se pelo comportamento que se desvia dos 

deveres formais de um cargo público em razão da influência gerada por vantagens pecuniárias 

que não precisam ser direcionadas apenas ao titular do cargo, mas podem compreender os 

familiares ou amigos íntimos, ou ainda que viola as normas contrárias ao exercício de certas 

modalidades de influências retratadas pelo interesse privado, incluindo-se aí o suborno, o 

nepotismo e a apropriação indébita de recursos públicos para fins particulares; Pérez (2000, p. 

64), que compreende a corrupção como a utilização de prerrogativas funcionais para a 

consecução de interesses particulares, independentemente da forma de se manifestar, em 

benefício próprio, de um terceiro ou do partido político, e independentemente da razão 

existente, como a amizade, o dinheiro ou a busca de outras vantagens, e ainda Huntington 

(2002, p. 253), para quem a corrupção guarda afinidade com o comportamento de agentes 

públicos que se desviam das normas estatuídas para atingirem fins privados.  

Aderindo a uma categorização mais ampla, segue-se Martinez, que passa a definir a 

corrupção como “a utilização de uma determinada posição, seja qual for, para obter para si ou 

para outrem, um benefício indevido qualquer que seja sua natureza” (MARTÍNEZ, 2004, p. 

43), ou mesmo Klitgaard (1994, p. 11), para quem a corrupção pode ocorrer no setor privado 

ou no setor público e normalmente ocorre em ambos, sob múltiplas formas, como o abuso de 

instrumentos de políticas públicas ou a adesão a procedimentos simples. Observa-se que 

Martínez e Klitgaard adotam um conceito que abarca o setor público e o privado e todas as 

relações que possam conduzir à obtenção de benefícios indevidos. 

Sem prejuízo da abordagem de novas conceituações, essa exposição inicial já traduz a 

complexidade trazida pelo tema, como bem acentuou Acosta (2007, p. 270) ao reconhecer a 

dificuldade no estabelecimento de um conceito cerrado sobre o que é corrupção, quer pelo 
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fato de essa dinâmica assumir múltiplas perspectivas, quer por sofrer constante influência da 

criatividade humana, de modo a tornar a enumeração de casos ilimitada (RIOS, 1987, p. 87). 

Como fenômeno mundial (SHLEIFER; VISHNY, 1993, p. 599; EHRLICH; LUI, 

1999, p. S271), há ainda outros fatores que dificultam a extração de um conceito de corrupção 

como os relacionados com as várias definições dos sistemas legais dos países ou mesmo com 

a forma de tratamento de determinados problemas por essas comunidades, a exemplo da 

corrupção que afeta o público, a corrupção como é definida pela opinião pública, a que é 

considerada pelas pessoas que são as autoridades finais nas nações democráticas (GARDIER, 

2002, p. 25), ou mesmo o aspecto subjetivo da situação, a depender da compreensão de cada 

observador (BATISTA, 1991, p. 13). Os tipos e a quantidade da corrupção variam entre as 

sociedades e dentro delas. Esses contrastes refletem influências políticas e econômicas, 

históricas e culturais e afetam as sociedades e seu desenvolvimento em importantes direções 

(JOHNSTON, 2002a, p. 865). De qualquer forma, a cleptocracia absorve o conceito de 

corrupção em sentido amplo, como instrumento de desestabilização estatal, 

independentemente de sua efetivação por particulares ou agentes públicos. 

Dessa visualização da corrupção em sentido amplo, pode-se apontar a corrupção como 

fenômeno político como espécie destacada sob o enfoque da atuação dos agentes políticos. 

Opta-se por estabelecer os contornos da corrupção como fenômeno político de modo mais 

aberto, sem compromisso com a fixação de um conceito fechado.  

A concepção de corrupção política que se pretende explorar assume uma 

contextualização mais ampla, por um lado, e mais restrita, por outro. Será mais ampla sob a 

ótica das condutas realizadas, ao pretender abarcar o maior número de possibilidades que 

conduzam a sua identificação, pois passa a incorporar não apenas os esforços destinados ao 

alcance do dinheiro público, mas também os desvios de poder constitucionalizados que 

desconfiguram o Estado Democrático de Direito. Será mais restrita no sentido de estar focada 

na atuação dos agentes políticos, o que não quer dizer, como se pontuou no tópico anterior, 

que só haverá corrupção quando alguma relação envolver conduta realizada por esse tipo de 

agente. 

Sob a perspectiva da amplitude de condutas realizadas, a corrupção política está 

presente quando um agente político faz prevalecer seus interesses pessoais no campo político-

funcional sobre os ideais republicano-democráticos a que se comprometeu servir, de modo 

que pode ser provocada por um servidor público ou por um particular interessado, revelar-se 

através de atos omissivos ou comissivos, envolver serviços ilícitos ou lícitos, ocorrer dentro 

ou fora da organização pública (KLITGAARD, 1994, p. 11). A corrupção política é retratada 
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pelo abuso do poder confiado pelos líderes políticos para benefício privado com o objetivo de 

aumentar o poder ou a riqueza, nos termos do conceito trazido por Robin Hodess (HODESS, 

2004, p. 11). Nesse sentido, a compreensão da corrupção política envolve todas as condutas 

destinadas à obtenção irregular de vantagens que colocam o interesse pessoal do seu autor em 

primeiro lugar e pode contar com a percepção pública como fator de apontamento 

(JOHNSTON, 2002b, p. 189). 

Por outro lado, a preferência pela atuação dos agentes políticos, como de certa forma 

já se pontuou, reside no fato de estes possuírem o poder de alterar a própria realidade da 

corrupção que permeia o setor público e o setor privado (YOU; KHAGRAM, 2005, p. 138; 

OLIVEIRA, 1984, p. 165; ACEMOGLU; VERDIER, 2000, p. 200-209; ROSE-

ACKERMAN, 1997, p. 31). Sob base empírica, o relatório global de corrupção de 2008, da 

Transparência Internacional, revelou que os setores mais afetados pela corrupção são, em 

primeiro lugar, os partidos políticos, que não deixam de funcionar como via de acesso ao 

poder e mesmo de formação política de agentes políticos do Executivo, Legislativo e muitas 

vezes do Judiciário, sendo que, em segundo lugar, aparece o Legislativo/Parlamento, 

enquanto o sistema legal/judicial aparece em quinto lugar (RIAÑO, 2008, p. 178). O relatório 

da Transparência Internacional de 2004 ainda ilustra a magnitude do problema da corrupção 

política através da estimativa dos fundos presumidamente desviados por alguns dos mais 

notórios líderes, entre Presidentes e Primeiros-Ministros, dos últimos vinte anos, sendo que a 

cifra ultrapassa a casa dos 56 bilhões de dólares norte-americanos, sem prejuízo da lista não 

ser necessariamente construída com foco nos líderes mais corruptos do período (HODESS, 

2004). 

 Os agentes políticos governam um país, fazem as leis e julgam os casos concretos, o 

que indica que a corrupção não apenas tende a afetar essa gama de agentes públicos em 

proporções variadas, como floresce, reproduz e não morre. O relatório sobre corrupção da 

Transparência Internacional de 2009 ainda revela que, nos países em desenvolvimento, 

estima-se que os políticos e funcionários governamentais corruptos recebem subornos em 

torno de 20 e 40 bilhões de dólares anualmente, o que equivale a 20 e a 40% (vinte a quarenta 

por cento) da ajuda oficial para o desenvolvimento. O mesmo relatório indica que, em 

pesquisa realizada em 2008, quando foram entrevistados 2.700 executivos de empresas, em 26 

países, quase dois de cada cinco executivos afirmaram que já foram instados a pagar subornos 

ao realizar negócios com instituições públicas, o que tendia a aumentar em pelo menos 10% 

(dez por cento) os custos dos projetos (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2009, p. 4).  
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Essa compreensão contribui para o delineamento das fronteiras da concepção de 

corrupção política que se pretende imprimir ao permitir o afastamento inicial das incursões 

empreendidas exclusivamente pelo setor privado que não se vinculam à atuação dos agentes 

políticos. Permite também constatar que a corrupção política pode não redundar de uma 

conduta individual, mas envolver um grande número de agentes políticos destinados a realizá-

la. Muitos ainda estudam a corrupção incluindo entre seus componentes um relacionamento 

de troca entre duas partes, o fato, incontornável, de que uma dessas partes é investida de uma 

função pública e, por fim, benefícios ou vantagens recíprocas resultantes do relacionamento.28 

A contextualização deste trabalho, contudo, indica que a corrupção política não exige 

a presença de uma negociação e, muito menos, que haja mais de uma parte envolvida, pois 

pode ser empreendida de forma individual, por meio de condutas comissivas (por ação) ou 

omissivas (por inação), de modo a comportar a presença do dolo ou da culpa. A negociação 

pode ou não ser realizada entre agentes políticos, ou agentes políticos e outros agentes 

públicos e ainda entre agentes políticos e figuras do setor privado, mas esta não é um 

componente imprescindível da corrupção política. A presença de duas ou mais partes não se 

impõe. Por outro lado, a corrupção política pode existir independentemente dos benefícios 

colhidos pela conduta desenvolvida. A conduta individual ou coletiva já é suficiente para a 

caracterização dessa modalidade de corrupção que não precisa da obtenção do resultado pelo 

agente para ser identificada. A corrupção política, da mesma forma, não está limitada por 

região, sistema econômico (capitalismo e socialismo) ou religioso. 

 

 

4.3 O perfil da corrupção 

 

 

A corrupção, incluindo a política, afeta a conjuntura mundial em maior ou menor grau, 

já que não há região ou país que lhe sejam imunes (WANG; ROSENAU, 2001, p. 26; 

GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, p. 7). Trata-se de questão global (ELLIOT, 2002, p. 925), 

transnacional (JAPIASSÚ, 2007, p. 36; SIMÕES, 2007, p. 87) e atemporal (BARDHAN, 

2002, p. 321; MARTÍNEZ, 2006, p. 9; FERREIRA FILHO, 2001, p. 213).  

                                                 
28 “(i) um rapport d’échange entre deux parties...(ii) le fait, incontournable, qu’une de ces parties est investie 
d’une fonction publique...(iii) des bénéfices ou des avantages réciproques qui résultent de cet échange   
(ACOSTA, 2007, p. 261-264). 
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Seja como decorrência da natureza humana, o que levou muitos a reforçarem a busca 

pelas virtudes humanas nas relações de poder (ARISTÓTELES, 2004, p. 33; SUAREZ, 1973, 

p. 133, p.156; MERÊA, 1917, p. 92-126; BATISTA, 1991, p. 21), seja como reflexo da 

sociedade sobre o ser humano (ROUSSEAU, 1966, p. 44; KLITGAARD, 1994, p. 78; RIOS, 

1987, p. 91), ou mesmo diante da preocupação com ambos os fatores (RAWLS, 2002, p. 3-

12; NAS; PRICE; WEBER, 1986, p. 109), a atenção com a corrupção atravessa os séculos, 

embora, sob uma perspectiva mais contemporânea, tenha assumido grande destaque no final 

do século passado, quando chamou a atenção de organizações internacionais e governos 

nacionais (MÉON; SEKKAT, 2005, p. 69). 

Nem todos percebem a corrupção, e consequentemente a corrupção política, 

essencialmente como um mal permanente. Klitgaard (1994, p. 42), por exemplo, revela que o 

nível de corrupção ideal não é o zero. Sua frase pretende sustentar a ideia de que, em 

determinado momento, os esforços para combater a corrupção passam a ser caros, 

implementam o aumento da burocracia e o rebaixamento do moral, oportunidade em que o 

interesse na manutenção da postura de repressão deve ser reavaliado. Rose-Ackerman (1997, 

p. 56) também reconhece que seria muito caro reduzir a corrupção a zero e ainda acrescenta 

que esse tipo de iniciativa poderia gerar um efeito negativo sobre as liberdades pessoais e os 

direitos humanos em razão das restrições que seriam impostas, além de produzir um governo 

muitas vezes rígido e irresponsável. 

O empreguismo no governo pode funcionar como um alívio das tensões sociais, da 

mesma forma que a oferta de propinas pode humanizar o relacionamento entre o burocrata e o 

cidadão, de modo a diminuir a distância entre o governo e as pessoas (CARVALHO, 1987, p. 

69). Onde a estreiteza de lealdades ou a escassez de habilidades organizacionais inibem a 

formação dos grupos de interesses políticos, a corrupção da execução da lei pode provocar 

mudanças de fato na política; onde os atos legislativos tendem a ser formalistas, ela pode ser 

mais eficiente para concretizar demandas conhecidas do estágio de execução e onde a minoria 

é discriminada e suas demandas políticas são consideradas ilegítimas, esta minoria pode se 

valer da corrupção para salvaguardar seus interesses (SCOTT, 2002, p. 129). 

Em determinadas situações, a corrupção pode criar benefícios econômicos, políticos 

ou administrativos. Klitgaard (1994, p. 47-49), equacionando a influência da corrupção sobre 

as atuações de um economista, de um cientista político e de um gerente, revela que, para o 

primeiro, a corrupção pode colocar recursos entre bens e serviços nas mãos de pessoas que 

vão valorizá-los de forma melhor e usá-los com maior eficácia; para o cientista político, os 

políticos poderão utilizá-la na facilitação da integração de várias tribos, regiões, elites ou 
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partidos, ao passo que, para um gerente, a corrupção pode apresentar utilidade dentro de uma 

organização como a redução do custo de salários elevados. Pode incrementar a competição 

internacional e figurar como essencial na manutenção de produtos de alguns países em alguns 

mercados (PIETH, 1997, p. 120).  

Também funciona como mecanismo que atenua os desequilíbrios entre oferta e 

procura, que reduz o descontentamento com as condições sociais existentes, que beneficia 

numerosas pessoas e que condiciona os seus críticos a decidirem o que colocar no lugar dela 

para obter o mesmo resultado se a opção fosse a de rechaçá-la (JOHNSTON, 1987, p. 151). 

Promove, em certa medida, a redistribuição de rendas não fiscalizadas que concretizam em 

parte a justiça social (ANDRIAMBELOMIADANA, 1996, p. 26). 

A corrupção pode valer como elemento de competição, com sua pressão voltada para a 

eficiência (LEFF, 2002, p. 314). Nos países menos desenvolvidos, os grupos de interesses 

tendem a ser fracos e os partidos políticos raramente permitem a participação de elementos de 

fora da elite existente, razão pela qual o suborno pode ser a única opção a permitir que outros 

interesses consigam articular-se e ter representação no processo político (LEFF, 2002, p. 310). 

Afinal, sob o parâmetro do crescimento econômico, uma coisa pior do que uma sociedade 

com uma burocracia rígida, ultracentralizada e desonesta é uma sociedade com uma 

burocracia rígida, ultracentralizada e honesta29 (HUNTINGTON, 2002, p. 261). Foca-se na 

ideia de corrupção como um lubrificante necessário para o desenvolvimento humano (grease 

the wheels). 

A corrupção pode racionalizar as decisões do governo (BAYLEY, 1970, p. 528). Pode 

mesmo complementar a renda dos servidores públicos, de modo a evitar a evasão de 

elementos talentosos, mas mal remunerados (BAYLEY, 1970, p. 528), ou ainda reduzir a 

demora proporcionada pela burocracia (BARDHAN, 2002, p. 324). 

Posições ecléticas que visualizam a corrupção, em determinadas situações, como 

fenômeno degradante e, em outras, como fenômeno que fomenta o desenvolvimento também 

são encontradas. 

 Swaleheen e Stansel, por exemplo, apreciaram a relação entre a corrupção e o 

crescimento econômico. O modelo de estudo contou com o fato de o crescimento econômico, 

a corrupção e o investimento estarem inter-relacionados. Foi inserida a liberdade econômica 

como uma variável explorada. Utilizou-se o índice de percepção da corrupção da 

Transparência Internacional, com dados considerados no período de 1995 a 2004. Foram 

                                                 
29 “in terms of economic growth, the only thing worse than a society with a rigid, overcentralized, dishonest 
bureaucracy is one wich a rigid, overcentralized, honest bureaucracy”. 
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comparados 60 países, sendo encontrado que, em países com baixa liberdade econômica, 

considerada como a situação em que os indivíduos têm limitadas escolhas econômicas, a 

corrupção reduzia o crescimento econômico, mas, em países com grande liberdade 

econômica, a corrupção tendia a aumentar o crescimento econômico. O raciocínio que 

conduziu à conclusão está focado no fato de a economia movimentar-se com maior liberdade 

ou não com o advento da corrupção. Foi apurado que, em economias em que a liberdade 

econômica é grande, o recebimento de propinas torna os oficiais públicos menos diligentes no 

exercício de suas atividades, agilizando, assim, as saídas econômicas. Desse modo, se a 

liberdade econômica é relativamente alta, a redução da corrupção diminui a taxa de 

crescimento, pois as pessoas perdem a possibilidade de alcançar maior eficiência entre as 

alocações possíveis, tendo de submeter-se a menor liberdade de movimentação por força do 

cumprimento rigoroso dos mandamentos legais, ora fiscalizado por oficiais mais honestos. 

Por outro lado, em países onde as pessoas têm menor liberdade econômica, o controle da 

corrupção gera benefícios de crescimento (SWALEHEEN; STANSEL, 2007, p. 348-352).  

Em outro trabalho, Rock e Bonnett (2004, p. 1000- 1010) concluem que a corrupção 

tende a diminuir o crescimento econômico e/ou investimento na maioria dos países em 

desenvolvimento, mas a aumentá-lo nas grandes economias industrializadas da Ásia Oriental, 

em razão da relativa estabilidade e força governamental. 

Entretanto, o entendimento no sentido de que a corrupção e, inexoravelmente, a 

corrupção política retrata a adesão a uma opção ruim e de efeitos catastróficos desponta-se 

como dominante e é corroborado por vasta gama de dados concretos. A afetação do Estado 

Democrático de Direito fica patenteada, pois esse modelo de Estado está conectado não 

somente à democracia, no sentido de o poder político pertencer ao povo, mas também à 

democracia econômica, social e cultural (WELTER, 2007, p. 81). É o que passará a ser 

abordado nos tópicos que se seguem. 

 

 

4.4 Efeitos causados 

4.4.1 Afetação econômica 

 

 

Como indicado, o fenômeno da corrupção, embora atemporal, experimentou um 

destaque no final do século passado, principalmente ao serem explicitados alguns de seus 

efeitos negativos em trabalhos empíricos realizados (MÉON; SEKKAT, 2005, p. 69), o que, 
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além de firmar a afetação econômica pelo fenômeno, levou à criação de estruturas 

internacionais dedicadas ao estudo, esclarecimento, pesquisas e combate da corrupção, 

incluindo as iniciativas retratadas pela celebração de tratados entre os países para criação e 

implementação da repressão e aperfeiçoamento da colaboração internacional (GOEL, 2010, p. 

434; JUDGE; MCNATT; XU, 2010, p. 4). 

Desse modo, a afetação econômica pela corrupção passa a ser pontuada a partir dos 

primeiros estudos sistemáticos sobre a matéria, com dados consagrados década a década, 

principalmente a partir dos anos 80 do século passado. O fechamento da abordagem sobre 

esse aspecto é coroado por um artigo de revisão, uma meta-análise, correspondente à aferição 

de 42 estudos empíricos sobre o tema. 

Mauro Paolo (1995, p. 682-700) analisou os índices de corrupção atrelados a Business 

International, incorporada a The Economist Intelligence Unit, como índices de uma firma 

privada que os vende tipicamente a bancos, companhias internacionais e outros investidores 

internacionais. Foram utilizados no estudo, entre outros dados, os que embasaram os índices 

publicados sobre 56 fatores de risco-país baseados em questionários preenchidos por meio dos 

esforços de correspondentes em 68 países no período de 1980 a 1983. Também aproveita os 

dados coletados por Robert J. Barro.30 O trabalho é desenvolvido a partir do cruzamento dos 

percentuais pertinentes a nove indicadores de eficiência institucional, sendo a mudança 

político-institucional, a estabilidade político-social, a probabilidade de a oposição adquirir o 

poder, a estabilidade de trabalho, o relacionamento com os países vizinhos, o terrorismo, o 

sistema legal-judiciário, a burocracia junto com a pesada burocracia (red tape) e a corrupção. 

O trabalho concluiu que há negativa e significante associação entre a corrupção e a taxa de 

investimento, o que repercute sobre o crescimento econômico dos países, pois o aumento no 

índice de corrupção representou aumento na taxa de investimento sobre o crescimento 

econômico (o produto interno bruto), o que refuta o viés argumentativo de Leff e de 

Huntington, já citados, que sugeriram o fato de a corrupção figurar como benéfica quando 

                                                 
30 Barro (1991, p. 409- 432) analisou a relação da taxa de crescimento real per capita com o capital humano, 
relativo à taxa de escolaridade, quanto a 98 países, no período de 1960 a 1985, utilizando-se de dados do Banco 
Mundial, das Nações Unidas e outras fontes, quando observou a relação da taxa de crescimento com o 
investimento e com a estabilidade política. Verificou que países com maior estoque de capital humano 
experimentam um crescimento mais rápido por auferirem maior introdução de novos bens. A diminuição da 
escolarização tem uma relação negativa com o crescimento econômico. Verificou que a taxa de crescimento per 
capita tende a mover-se junto com a taxa de investimento e que os gastos governamentais de consumo 
diminuíam o crescimento econômico por distorcer os efeitos da própria taxação, de modo a elevá-la, sem 
providenciar compensações para o investimento e o crescimento. Na órbita da instabilidade política, 
consideradas as variáveis referentes ao número em milhões de homicídios por ano e ao número de revoluções e 
golpes por ano, percebeu-se uma influência negativa sobre os direitos de propriedade e, assim, uma influência 
também negativa sobre o crescimento e os investimentos. 
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atrelada à baixa burocracia. Da mesma forma, a corrupção afeta a eficiência burocrática, o que 

também repercute sobre a taxa de investimento, já que, por exemplo, o próprio custo dos 

processos de investimento é aumentado, pelo que ainda afeta a taxa de crescimento 

econômico dos países.  

Paolo encontra, por meio de pesquisa empírica, evidências numéricas de uma relação 

negativa entre a corrupção e o investimento e que, através desse canal, a corrupção diminui o 

crescimento econômico (PELLEGRINI; GERLAGH, 2004, p. 430). Trata-se da primeira 

análise empírica sistêmica da corrupção que foca no relacionamento da corrupção com o 

investimento (SHLEIFER, VISHNY, 1993, p. 611; MÉON; SEKKAT, 2005, p. 69). A 

relação entre a média da taxa de crescimento e a média da taxa de investimento sobre o 

Produto Interno Bruto também foi confirmada por Levine e Renelt (1992, p. 945-959) em 

estudo que envolveu dados extraídos do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e 

de Barro, já citado, agora afetos a 119 países, no período de 1960 a 1989.  

Em outro trabalho empírico, Paolo (2002, p. 343) volta a fazer incursões que provam a 

relação negativa da corrupção com o crescimento econômico. Como forma de afetação 

econômica, a corrupção pode: a) reduzir a efetividade dos fluxos de ajuda por meio da 

diversificação dos fundos, o que é relevante para o desenvolvimento dos países, b) diminuir a 

arrecadação de impostos quando isso leva à forma de evasão ou de aplicação indevida da 

discricionariedade na concessão de isenções e pode mesmo afetar a distribuição orçamentária, 

c) influir nos contratos de aquisição pública de bens e serviços, gerando uma baixa qualidade 

da infraestrutura pública e de serviços e, por fim, d) a corrupção pode afetar a composição dos 

gastos governamentais por meio da escolha de tipos de empreendimentos pelos oficiais do 

governo que permitam coletar propinas com maior facilidade e manter a situação em segredo.  

Para demonstrar essas distorções provocadas pela corrupção, em especial o 

direcionamento do gasto público, Mauro Paolo passa a comparar o resultado de dois índices 

de corrupção decorrentes de duas empresas privadas. O International Country Risk Guide 

(ICRG), fornecido pelo Political Risk Services, com dados de 1982 a 1995, em uma relação 

de cem países, e o Business International (BI), já utilizado e descrito no seu trabalho de 1995, 

referido acima, valendo-se do mesmo período, ou seja, 1980 a 1983, em avaliação 

correspondente a 68 países. Assim, extrai a média de avaliação entre os dois índices para 

estabelecer as conclusões decorrentes quando a comparação é possível. Como resultado, 

Paolo (2002, p. 345) evidenciou que a corrupção pode mesmo afetar o crescimento econômico 

de um país ao reduzir o investimento privado, em razão do comprometimento da credibilidade 

institucional e mesmo negocial e ainda interferir na composição do gasto público, uma vez 
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que, entre as interpretações possíveis, os governos corruptos tendem a achar mais fácil receber 

propina em um tipo de composição de gasto do que em outro, de maneira que, se um país 

melhorasse a sua posição de seis para oito no índice resultante, em que zero é o mais corrupto 

e dez o menos, esse país experimentaria um aumento de quatro pontos percentuais na taxa de 

investimento e de meio ponto percentual na taxa do crescimento anual do seu Produto Interno 

Bruto, o que também foi observado por Bardhan (1997, p. 1326) e Shleifer e Vishny 

(SHLEIFER; VISHNY, 1993, p. 612). A melhora no índice de corrupção é associada 

significativamente ao aumento da taxa de crescimento anual per capita de um país até por 

sobrar mais dinheiro para a implementação de investimentos. O estudo também traz 

conclusões sobre a relação da corrupção com a educação e a saúde, comentadas no tópico 

seguinte (PAOLO, 2002, p. 347-350). 

O resultado da pesquisa de Mo (2001, p. 69) também confirma a influência negativa 

da corrupção no campo econômico. Mo estuda o fenômeno da corrupção associado ao 

crescimento econômico, utilizando dados de 1960 a 1985 que têm como fontes o Business 

International e o Political Risk Service. Também se vale dos dados de Barro (1991), já citado, 

com o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional para o período de 

1980 a 1985. Como variáveis, entre outras, figuram a taxa de crescimento real do Produto 

Interno Bruto em percentual, o índice de corrupção, a afetação do investimento privado sobre 

o Produto Interno Bruto, a média dos anos de escolaridade entre pessoas de mais de 25 anos 

no período de 1970 a 1985 e a taxa de crescimento populacional.  

Como conclusões, Mo verificou que: a) o capital humano e a instabilidade política são 

importantes canais através dos quais a corrupção reduz o crescimento econômico, b) a taxa de 

crescimento depende da taxa de investimento, que é afetada negativamente pelos níveis de 

corrupção, c) a corrupção reduz o retorno das atividades produtivas, o que importará na 

redução do estoque de entradas como capital humano nos países afetados por ela, d) a 

corrupção tem um significativo efeito positivo sobre a instabilidade política, pois, ao gerar 

desigualdade, provoca reações nos grupos sociais e mesmo a prática de atos ilegais ou ações 

violentas para a obtenção de benefícios materiais (MO, 2001, p. 71-75). Mo apresenta 

evidência de que a corrupção afeta o crescimento econômico pela redução do capital humano 

e por minar a estabilidade política (SWALEHEEN; STANSEL, 2007, p. 345). O capital 

humano tem efeito positivo sobre a taxa de crescimento, uma vez que a força de trabalho, 

atenta ao aprendizado e mesmo à implantação de novas tecnologias, tende a ampliar a taxa de 

produtividade (BENHABIB; SPIEGEL, 1994, p. 165-169).  
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O trabalho empírico de Mo ainda dá sustentabilidade à compreensão de Rose-

Ackerman (1997, p. 33), quando esta evidencia que países sistematicamente corruptos que 

experimentam um crescimento econômico satisfatório penetram em uma espiral descendente, 

pois a corrupção pode atingir tamanha escala que o crescimento é minado e ainda tende a 

distorcer a alocação de benefícios econômicos, favorecendo os que têm recursos sobre os que 

não têm, gerando, assim, maior desequilíbrio na distribuição de renda. 

A corrupção reduz o investimento privado e, consequentemente, o estoque de entrada 

prolongável, até pelo fato de os esforços e os talentos pessoais serem mais alocados nas 

atividades de busca de renda do que em investimentos produtivos, de modo a também gerar 

comprometimento da instabilidade sociopolítica por força da criação de desigualdades de 

oportunidades, semelhantes às desigualdades de renda e riqueza, que conduzem à frustração 

(MO, 2001, p. 67). O capital humano, representado pelo aprimoramento educacional que 

repercute no sistema produtivo, cede espaço ao capital político, representado pela atividade 

burocrática atrelada à busca de rendas (EHRLICH; LUI, 1999, p. S272). Essas assertivas 

relacionam-se com o trabalho de Murphy, Shleifer e Vishny (1993, p. 40-413), quando 

apontam que a atividade de busca de rendas torna-se mais atrativa do que a atividade 

produtiva, o que tende a afetar os próprios oficiais do governo e a resvalar no crescimento 

econômico de forma a comprometê-lo.  

A alocação de talentos em atividades de busca de rendas é danosa, primeiro porque, 

como essas atividades são expandidas, elas absorvem o trabalho e outros recursos e reduzem a 

renda, segundo porque a taxação gerada sobre o setor produtivo reduz os incentivos de 

produção e assim também reduz a renda, sendo certo que as pessoas talentosas passam a não 

aumentar as oportunidades tecnológicas, o que leva à estagnação da economia, nos moldes da 

evidência empírica trabalhada, com a análise das variações do Produto Interno Bruto per 

capita entre 1970 e 1985 e as variáveis de Barro, já indicadas, com amostras de 98 países e 

outros dados (MURPHY; SHLEIFER; VISHNY, 1991, p. 505-506). A relação da 

desigualdade como fator de afetação do crescimento econômico atrelada à instabilidade 

sociopolítica também é demonstrada por Mo (2000, p. 300-312) em outro estudo empírico e 

reconhecida por outros autores (GALOR; ZEIRA, 1993, p. 48). Esses estudos também logram 

confirmar a indicação de Elliott (1997, p. 175-176), para quem a corrupção frustra o 

desenvolvimento econômico, mina a legitimidade política, aumenta os custos governamentais, 

distorce a alocação dos gastos do governo e pode diminuir de forma perigosa a qualidade da 

infraestrutura. 
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Pesquisas focadas em bases que inserem dados decorrentes, ainda que parcialmente, 

da década de 90 do Século XX amealham conclusões semelhantes.  

Pellegrini e Gerlagh (2004, p. 438-440), por exemplo, estudam a relação da corrupção 

com os investimentos, a educação, a política de mercado, a estabilidade política e o 

crescimento econômico, no período de 1975 a 1996, com foco nos dados da Transparência 

Internacional, concluindo que a corrupção diminui o crescimento econômico, principalmente 

por afetar os investimentos e as políticas de mercado. A corrupção tem efeito 

substancialmente negativo sobre todos os canais, nos moldes da fundamentação já 

apresentada. O comprometimento da política de mercado é marcado pela tendência das 

sociedades corruptas de aumentar as barreiras e as regulações de mercado, de modo a criar 

uma potencial fonte de influência para a corrupção por meio do recebimento de propinas por 

oficiais públicos (PELLEGRINI; GERLAGH, 2004, p. 439). A estrutura das instituições 

governamentais e dos processos políticos são importantes determinantes do nível de 

corrupção, com duas consequências significativas, sendo a primeira a verificação de que 

governos fracos tendem a não controlar com facilidade os níveis de corrupção, enquanto a 

segunda indica que a ilegalidade da corrupção e a necessidade de mantê-la em segredo 

aumentam os custos, comprometendo o crescimento econômico (SHLEIFER; VISHNY, 

1993, p. 615- 616). 

Ainda na década de 90, Méon e Sekkat, após analisarem dados de 99 países entre 1997 

a 1998, com foco nos índices fornecidos pela Transparência Internacional e pelo Banco 

Mundial, comprovaram que a agilização gerada pela corrupção sobre a ineficiência 

governamental, a corrupção como lubrificante (grease the wheels), colocada por autores como 

Huntington, no tópico anterior, como fator benéfico e impulsionador do crescimento 

econômico, embora sem a utilização explícita da aludida expressão, impõe custos adicionais 

que geram comprometimentos muito mais significativos, inclusive em termos de crescimento 

econômico (MÉON; SEKKAT, 2005, p. 71-91), como a criação de distorções na economia 

por oficiais públicos para preservar suas fontes ilegais de renda (KURER, 1993, p. 271).  

A ideia de que a corrupção amplia a eficiência estatal, além do mais, não passa de uma 

conjectura, pois o recebimento de propinas não está necessariamente atrelado a escolhas que 

conduzem ao aumento da eficiência ou ao aumento da quantidade e da qualidade do 

investimento público (MÉON; SEKKAT, 2005, p. 74) como, aliás, foi demonstrado por 

Paolo, já citado. O rompimento dos benefícios da suposta agilização protagonizada pela 

corrupção no mesmo tipo de situação (grease the wheels) foi reforçado por Kaufman e Wei 

(1999, p. 15), que, ao analisarem o pagamento de propinas a oficiais públicos por 
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representantes de multinacionais, concluíram que, embora ocorra o pagamento de propina, o 

tempo de negociação também é maior com oficiais de países estrangeiros e pode romper a 

ideia da agilização ventilada. Desse modo, a corrupção não aparece como um caminho para 

contornar maus governos, mas como um caminho para torná-los mais dolorosos (MÉON; 

SEKKAT, 2005, p. 85). 

Os resultados esboçados são semelhantes aos encontrados em estudos empíricos que 

inseriram dados colhidos após o ano 2000.  

Weitzel e Berns (2006, p. 792-803), com dados de 1996 a 2003, pertinentes a 4.979 

amostras de aquisições e a utilização do índice de percepção da corrupção divulgado pela 

Transparência Internacional, indicaram que a corrupção pode afetar o crescimento econômico 

e o bem-estar social ao repercutir negativamente sobre a aquisição local de ativos por 

empresas nacionais e estrangeiras. A corrupção afeta o investimento estrangeiro direto31 e a 

própria escolha dos países hospedeiros de subsidiárias de empresas multinacionais sob a ótica 

do aumento dos custos operacionais e dos riscos (KWOK, TADESSE, 2006, p. 767-781),32 

independentemente do resultado de estudos que são mais cautelosos em reconhecer o 

investimento estrangeiro direto como fator decisivo para o desenvolvimento dos países 

(CUERVO-CAZURRA, 2006, p. 818; REITER; STEENSMA, 2010, p. 12).  

O comprometimento econômico pela corrupção ainda é apresentado em outros 

estudos, em que a transferência do custo das propinas para o consumidor final, de modo a 

gerar atrasos e incertezas que podem prejudicar o investimento e incentivar a saída de capital, 

é apontada como possível fator de desestabilização econômica (CHEUNG; CHAN, 2008, p. 

234). 

A base dos estudos mencionados, até mesmo no tópico anterior, traz uma série de 

variações na abordagem da corrupção, tais como a variação dos lapsos temporais 

considerados pelas pesquisas e mesmo a utilização de índices diferentes para a consagração 

dos resultados. Atentos a essas peculiaridades, Judge e outros autores (2010, p. 5-9) 

dedicaram-se a elaborar artigo de revisão como forma de sistematização dos resultados 

mediante a extração de uma média, analisando 42 trabalhos empíricos com suas metodologias 

e conclusões, publicados entre 1995 a 2006. O índice de percepção da corrupção da 

                                                 
31 Segundo dados das Nações Unidas, os fluxos mundiais de investimento estrangeiro direto em 2007 chegaram a 
US$ 1,833 bilhões (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. WORLD 
INVESTMENT REPORT, 2008, p. 3). 
32 O relatório sobre o comércio eletrônico e desenvolvimento de 2003 relacionado às Nações Unidas indica que o 
investimento estrangeiro direto pode trazer contribuições para que os países aumentem sua infraestrutura 
doméstica (E-COMMERCE AND DEVELOPMENT REPORT, 2003, p. 69). 
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Transparência Internacional aparece como utilizado em 48% (quarenta e oito por cento) das 

amostras, o do Banco Mundial em 27% (vinte e sete por cento), o do Political Risk Services 

em 13% (treze por cento), enquanto 12% (doze por cento) utilizaram índices diversos. O 

resultado assinalou que institutos econômicos, político-legais e socioculturais são afetados 

pela corrupção e podem causá-la. A corrupção ainda é visualizada como significativo 

obstáculo ao desenvolvimento. 

As disposições tecidas neste tópico lograram enfraquecer a força argumentativa 

daqueles que apresentaram pontuações favoráveis à manutenção da corrupção, ainda que 

parcialmente. Sob o âmbito das colocações que a valorizaram de forma mais ampla, como 

fizeram Leff e Huntington, a confrontação e a refutação já foram estabelecidas expressamente 

ao longo do tópico. Quanto ao assinalado na seara das posições ecléticas, que reconheceram 

em parte o aumento do crescimento econômico por força da corrupção em determinadas 

situações, verificou-se que muitas vezes os estudos que embasaram essas conclusões foram 

estabelecidos com poucas variáveis ou com foco em uma variável específica, como a inerente 

à liberdade econômica no estudo protagonizado por Swaleheen e Stansel, ainda mais quando 

os trabalhos que pontuaram conclusões contrárias à corrupção, além de operacionalizarem 

mais variáveis, indicaram que, se o crescimento econômico é sentido por força da corrupção, 

isso não deixa de figurar como um apelo fragilizado, pois outros setores da economia passam 

a ser comprometidos até pelas escolhas de investimentos mais rentáveis para o 

impulsionamento dela. Essa contextualização, inclusive, já lograria empreender sensível 

confrontação a eventuais estudos futuros que, com mais variáveis, pudessem trazer alusões 

afirmativas sobre o crescimento econômico gerado pela corrupção. No mais, o Estado 

Democrático de Direito não se resume a feição meramente econômica. A conjuntura social, a 

estabilidade política e outros fatores igualmente afetados pela corrupção são significativos na 

composição do modelo. 

 

 

4.4.2 Afetação social 

 

 

A compreensão da afetação social provocada pela corrupção será estabelecida de 

forma exemplificativa, em razão da própria dimensão do tema. As informações que se seguem 

trazem a extensão da afetação social decorrentes, em essência, de estudos e pesquisas 

desenvolvidos em todo o cenário mundial. 
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O setor d’água é essencial para a vida humana. Segundo o relatório das Nações Unidas 

sobre o desenvolvimento humano de 2006, a ausência de água limpa e de um saneamento 

adequado é uma das principais causas da pobreza e da desnutrição, já que uma em cada cinco 

pessoas (1.100 milhões no total) nos países em desenvolvimento carece de acesso a uma fonte 

de água limpa, enquanto uma em cada dez pessoas (2.600 milhões) carece de acesso a um 

saneamento adequado (HUMAN DEVELOPMENT REPORT, 2006, p. 23).  

O mesmo relatório ainda indica que, nos países em desenvolvimento, as perdas de 

produtividade relacionadas com água e saneamento chegam a 2% (dois por cento) do Produto 

Interno Bruto e chegam a 5% (cinco por cento) na região do continente africano; em muitos 

países menos desenvolvidos, só 25 % (vinte e cinco por cento) dos lugares mais pobres têm 

acesso ao fornecimento de água, em contraposição a 85% (oitenta e cinco por cento) nos 

lugares mais ricos; os lugares mais pobres chegam a pagar até dez vezes mais pela água do 

que os lugares mais ricos; a água é um insumo vital de produção para os pequenos 

agricultores, que representam mais da metade da população mundial que vive com menos de 

um dólar diário; milhares de crianças não podem frequentar a escola porque devem percorrer 

grandes distâncias para encontrar e transportar água, o que as condena a um futuro de 

analfabetismo; as enfermidades relacionadas com a água, tais como a diarreia e as infecções 

parasitárias, diminuem a capacidade de aprendizagem e causam 443 milhões de dias de 

ausência escolar ao ano, algo equivalente a um ano escolar completo de ausência de todas as 

crianças de sete anos na Etiópia; as infecções parasitárias transmitidas pela água e pelo 

saneamento insuficiente freiam o potencial de aprendizagem de mais de 150 milhões de 

crianças; a falta d’água e a de saneamento perpetuam a desigualdade e privam o poder das 

mulheres, uma vez que a responsabilidade por recolher água recai, com frequência, sobre elas, 

que passam até quatro horas por dia caminhando para encontrá-la e transportá-la; o tempo que 

as mulheres passam atendendo aos seus filhos afetados por enfermidades transmitidas pela 

água reduz suas possibilidades de exercer um trabalho produtivo; para milhões de mulheres, o 

saneamento inadequado representa a perda da dignidade e uma fonte de insegurança; a água 

suja e o saneamento insuficientes são responsáveis por 1,8 milhão de mortes infantis anuais 

por diarreia (quase 5.000 mortes diárias), o que se converte na segunda causa principal de 

mortalidade infantil; o acesso à água limpa e ao saneamento pode reduzir os riscos de 

mortalidade infantil em até 50% (cinquenta por cento); a diarreia provocada pela água suja é 

uma das principais causas de morte no mundo e é responsável por cinco vezes mais mortes 

infantis do que o vírus da AIDS; o risco de mortalidade entre as crianças de lugares pobres é 

três a quatro vezes maior do que aquele dos lugares ricos; o fornecimento de água e 
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saneamento reduz a incidência de enfermidades e infecções e fortalece a redução da anemia, 

da carência de vitaminas, as quais debilitam a saúde das mães e são em parte responsáveis 

pela mortalidade materna; o acesso inadequado à água e ao saneamento limita as 

possibilidades de higiene e expõe as pessoas com AIDS a maiores riscos de infecção; o 

saneamento e a drenagem insuficientes contribuem para a propagação da malária, que causa 

1,3 milhão de mortes por ano, sendo 90% (noventa por cento) dessas mortes atreladas a 

crianças com menos de cinco anos; mais de 1,4 bilhões de pessoas vivem atualmente em 

bacias hidrográficas onde o uso da água supera os níveis mínimos de recarga, o que provoca o 

esgotamento da água subterrânea e dos rios; a situação da água relacionada com o câmbio 

climático ameaça aumentar as cifras da desnutrição de 75 a 125 milhões para o ano 2080, com 

uma diminuição de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na produção de alimentos básicos 

em diversos países do continente africano; o esgotamento da água subterrânea supõe uma 

grave ameaça para os sistemas agrícolas, a segurança alimentar e os meios de sustento em 

toda a Ásia e o Oriente Médio (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 

2006, p. 22-24).  

Outros relatórios corroboram essa realidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION; 

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 2004, p 12-13; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION; UNICEF, 2005, p. 1-40). A meta das Nações Unidas é a de reduzir pela 

metade o número de pessoas sem acesso sustentável à água potável e ao saneamento básico 

até 2015 (WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNICEF, 2005, p. 4), como algo que 

poderia gerar crescimento econômico com o aumento de produtividade e mesmo do 

contingente de mão de obra, além de reduzir a carga do sistema de saúde para pacientes 

afetados por doenças relacionadas com a falta de água potável e de saneamento, conforme 

estudo desenvolvido em 2004 (HUTTON; HALLER, 2004, p. 1-87), mas a corrupção galga 

repercutir sobre essa pretensão. 

O Relatório Global de Corrupção de 2008, no entanto, mostra que a corrupção afeta de 

maneira significativa o setor d’água e é causa decisiva, embora não exclusiva, do diagnóstico 

traçado no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006 pelas Nações Unidas, citado. Nas 

palavras de Wangari Maathai, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2004, a corrupção no 

aludido setor “permite que os poderosos desobedeçam as regulações que preservam o habitat 

e os ecossistemas, que saqueiem e contaminem as fontes de água de que dependem regiões 
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inteiras e que roubem o dinheiro destinado a levar água aos pobres” (MAATHAI, 2008, p. 

XIV, tradução livre).33  

O raciocínio de Maathai é confirmado por dados. Estudo calcado na realização de 

entrevistas com mais de 350 funcionários e 730 clientes nos contextos urbano e rural e ainda 

na realização de reuniões com mais de 320 pessoas entre oficiais públicos, jornalistas, 

ativistas, pesquisadores, entre outras, publicado em 2004, com foco na relação da corrupção 

com o abastecimento de água e prestação de serviços de saneamento em países do sul da Ásia, 

onde vivem 200 milhões de pessoas sem acesso a água potável e 800 milhões sem serviço de 

saneamento adequado, demonstrou que o pagamento a políticos para a obtenção de ajuda em 

propostas vencedoras de licitação representou o valor de 1% (um por cento) a 6% (seis por 

cento) do contrato firmado; para garantir a agilização das construções e projetos, o pagamento 

de propinas representou o custo de 6% (seis por cento) a 11% (onze por cento) do valor dos 

contratos em média; a formação de cartéis, tendentes a decidir o resultado do processo de 

licitação de forma prévia entre os seus integrantes, implicou um aumento de 

aproximadamente 15% (quinze por cento) no valor das propostas do que seria encontrado em 

um ambiente competitivo; há a indicação de superfaturamento e utilização de materiais de 

qualidade inferior na execução de obras, o que pode representar a afetação de 3,2% a 5,5%  

sobre o valor do orçamento contratual por ano (DAVIS, 2004, p. 54-59).  

No Paquistão, a corrupção eleva os custos agrícolas ao afetar o sistema de irrigação 

(HUMAN DEVELOPMENT REPORT, 2006, p. 192); na China, a corrupção mantém relação 

com a contaminação da água (LEWIS; LENTON, 2008, p. 26); nos Estados Unidos da 

América do Norte, estima-se que a corrupção comprometeu mais de 2 bilhões de dólares da 

assistência destinada aos danos gerados pelo furacão Katrina, que passou por Nova Orleans 

em 2005 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2008, p. 34); na Espanha, o fenômeno 

conecta-se à expansão imobiliária irregular na costa marítima, o que provoca escassez de água 

(ABAD, 2008, p. 40); estudo de âmbito nacional, em que foram entrevistadas 1200 pessoas, 

como amostra, na Guatemala, revelou que aproximadamente 15% (quinze por cento) dos 

entrevistados declararam que pagaram suborno por serviços de conexão ou reconexão de água 

em domicílio (INDICADORES DE PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAS DE CORRUPCIÓN 

DE GUATEMALA, 2006, p. 34).  

                                                 
33 “permite que los poderosos desobedezcan las regulaciones que preservan el hábitat y los ecosistemas, que 
saqueen y contaminen las fuentes de agua de las que dependen regiones enteras, y que roben el dinero destinado 
a llevar agua a los pobres.” 
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A área da saúde, incluindo o setor farmacêutico, é outra pontuada pela corrupção, 

também acompanhada do viés político. Segundo o Relatório Global de Corrupção de 2006, 

com estimativas do ano de 2001, gastam-se no mundo, a cada ano, US$ 3,1 trilhões de dólares 

em serviços de saúde que, na sua maior parte, são financiados pelos governos; os membros 

europeus da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

gastam em conjunto mais de um trilhão de dólares ao ano com os mesmos tipos de serviços, 

enquanto que só os Estados Unidos da América do Norte gastam 1,6 trilhão de dólares; na 

América Latina, cerca de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto, ou cerca de 136 

bilhões de dólares norte-americanos, são consumidos pelos cuidados com saúde por ano, dos 

quais metade é financiada por fundos públicos; a quota das receitas totais do gasto do governo 

com saúde varia de menos de 5% (cinco por cento) na Etiópia, Egito, Indonésia e Paquistão, 

para mais de 15% (quinze) na Irlanda, Alemanha, Estados Unidos e Costa Rica (SAVEDOFF; 

HUSSMANN, 2006, p. 4). 

Estudo baseado em entrevistas e destinado a aferir o problema da corrupção nos 

hospitais públicos da América Latina, relacionado com a apreciação de casos concretos de 

corrupção envolvendo a Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, Peru e 

Venezuela, constatou que os problemas mais frequentes eram o furto e peculato de provisões 

médicas, as ausências de médicos e enfermeiros, as cobranças ilegais de serviços, o 

pagamento excessivo de insumos e serviços contratados, o favoritismo em nomeações e 

promoções, o uso desautorizado de instalações públicas para a prática de medicina privada, o 

desvio injustificado de pacientes para consultórios privados e a indução a intervenções 

médicas desnecessárias; em Bogotá, na Colômbia, estimou-se, inclusive, que o sobrepreço 

atribuído a sete medicamentos e a fornecimentos específicos era correspondente a mais de 

dois milhões de dólares norte-americanos por ano, o suficiente para cobrir o atendimento 

médico de mais 24.000 pessoas (TELIA; SAVEDOFF, 2002, p. 14-21).  

Lindelow, Kushnarova e Kaiser (2006, p. 38-41) também apresentaram dados 

empíricos sobre a corrupção e o setor de saúde, ao unirem os resultados de doze trabalhos 

pautados em entrevistas em doze países em desenvolvimento, sendo indicado que a corrupção 

esteve relacionada até mesmo com a indicação de existência de funcionários públicos 

inexistentes. Nos Estados Unidos da América do Norte, observou-se que os desvios 

decorrentes da administração hospitalar variaram de US$ 23,2 bilhões, em 1996, para US$ 

11,9 bilhões, em 2000 (BECKER; DESSLERB; MCCLELLAN, 2005, p. 192).  

Remédios destinados ao combate a AIDS na África e fornecidos pelo fabricante a um 

preço reduzido em 2002 foram desviados para o comércio europeu por força da corrupção 
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(BALE, 2006, p. 113). A luta contra a falsificação de remédios na Nigéria, com o reforço da 

corrupção, é destacada por Akunyili (2006, p. 119). 

Outra marca da corrupção é deixada na educação. Paolo, em estudo referido no tópico 

anterior, sinalizou a existência de um negativo e significante relacionamento entre a corrupção 

e os gastos governamentais com a educação, uma vez que a corrupção direciona os recursos 

governamentais para áreas que facilitam a sua concretização e produção dos melhores 

resultados para os envolvidos. Nesse estudo, segundo Paolo, um país que melhorasse a sua 

posição no índice de corrupção apontado, ora resultante da média de avaliação entre os 

índices fornecidos pelo Political Risk Services e pelo Business International, de seis para oito, 

onde zero é o mais corrupto e dez o menos corrupto, elevaria os seus gastos com educação em 

0,5% a 1% (um por cento) do Produto Interno Bruto (PAOLO, 2002, p. 349-350; PAOLO, 

1998, p. 12).  

Shleifer e Vishny (1993, p. 615), também no estudo empírico citado no tópico 

anterior, chegaram à conclusão semelhante sobre a educação, tendo sugerido que os países 

pobres tendem a gastar seus limitados recursos em projetos de infraestrutura e defesa, porque 

as oportunidades de corrupção são mais abundantes do que o investimento em educação ou 

saúde. Se as conclusões de Paolo, Shleifer e Vishny revelam a possível ausência de interesse 

estatal em produzir investimentos na área da educação quando a corrupção se faz sentir, 

denota-se que esta não deixa de produzir outros resultados quando o investimento existe.  

Só no Brasil, a análise efetivada por Mendes (2006, p. 210) com base em dados 

extraídos da Controladoria-Geral da União, entre 2003 e 2006, envolvendo a fiscalização de 

67 municípios dos Estados da Bahia, Maranhão, Pará e Piauí, sobre um dos instrumentos de 

financiamento da educação pública, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), quanto aos repasses do governo 

federal da ordem total de 161,4 milhões de reais, equivalentes a US$ 54 milhões, indicou que 

as diversas irregularidades encontradas, com destaque para fraudes nas compras públicas, 

representaram a perda de 13% (treze por cento) do montante, sendo que, em 63% (sessenta e 

três por cento) dos casos, foram encontrados documentos fiscais falsificados para amparar as 

fraudes, compras superfaturadas, o retrato da malversação do dinheiro público, em resumo. 

Mo (2000, p. 308), em estudo também já noticiado, arrematou o resultado da 

corrupção ao demonstrar que esta ainda atinge a educação sob a ótica da qualificação 

profissional, em razão da redução de oportunidades de qualificação para o desenvolvimento 

do trabalho. 
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A corrupção compromete o setor privado, compreendido como o setor empresarial, ao 

alcançar a geração de riqueza econômica, de modo a resvalar na seara social com a ampliação 

da pobreza (HAYMAN, 2009, p. 55), com o comprometimento do desenvolvimento social em 

si, confirmado pela estimativa de que, somente nos países em desenvolvimento e em 

transição, calcula-se que políticos e funcionários corruptos do governo recebam de 20 a 40 

bilhões de dólares por ano, como algo equivalente a aproximadamente 20% (vinte por cento) 

a 40% (quarenta por cento) do subsídio oficial para o desenvolvimento (TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL, 2009, p. 2).  

Os custos são mensuráveis não apenas em dinheiro, pois estendem seus reflexos sobre 

uma gama de aspectos, como a provocação de mortes decorrentes de prédios construídos fora 

dos padrões técnicos, na Turquia, que desabam com maior facilidade em terremotos (LEWIS, 

2005, p. 23), a afetação da qualidade dos materiais adquiridos pelo setor de defesa de um país 

(PYMAN, 2009, p. 142) e outros.  

A corrupção também forja a formação de cartéis que definem os preços de produtos, 

medicamentos e bens essenciais à vida humana, induzindo à elevação da pobreza mundial, 

como ficou evidenciado no estudo desenvolvido por Connor e Bolotova (2006, p. 1110-1128), 

quando realizaram mais de 800 observações, atreladas a 395 episódios de formação de cartel, 

durante os últimos 250 anos, e verificaram que a sobrecarga média, considerada como o 

aumento dos preços de transações em relação a um preço mais competitivo de referência, 

chegou a variar entre 19 e 28,88%, sendo a duração média de vida dos cartéis em torno de 

8,61 anos.  

Esse tipo de sobrecarga (LEVENSTEIN; OSWALD; SUSLOW, 2002, p. 25) ainda 

rompe as oportunidades de desenvolvimento de longo prazo, aumenta os preços de insumos 

vitais para setores de atividade econômica locais florescentes, drena os orçamentos públicos 

para infraestrutura essencial e impede o desenvolvimento social, inclusive por repercutir no 

preço dos alimentos básicos e serviços essenciais de saúde, que são mais custosos para os 

indivíduos que vivem abaixo da linha da pobreza (MEHTA, 2009, p. 27).34  

Ainda sobre o setor privado, pesquisa encomendada pelo conjunto Control Risks and 

Simmons & Simmons, realizada entre maio e julho de 2006, por meio de entrevistas por 

telefone, que envolveu 350 empresas sediadas no Reino Unido, Estados Unidos da América 

                                                 
34 A linha da pobreza é estimada pelo Banco Mundial para pessoas que sobrevivem com menos de 1,25 a 2 
dólares por dia, o que, em 2005, equivalia a 1,4 bilhão de pessoas no mundo em desenvolvimento, contra 1,9 
bilhão em 1981. Trata-se de linha que representa a média das linhas nacionais de pobreza para os 10-20 países 
mais pobres do mundo (THE WORLD BANK. Disponível em: <HTTP://go.worldbank.org/K7LWQUT9L0>. 
Acesso em: 10 out. 2010). 
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do Norte, Alemanha, França, Holanda, Hong Kong e Brasil, concluiu que 43% (quarenta e 

três por cento) dos entrevistados acreditavam que tinham perdido negócios nos últimos cinco 

anos porque o concorrente pagou suborno; em Hong Kong, 76% (setenta e seis por cento) dos 

representantes de empresas pensavam que tinham perdido negócios no último ano em razão 

de pagamento de suborno por concorrentes; já no Reino Unido, um quarto das empresas 

britânicas evidenciava a mesma situação ao considerar os últimos cinco anos (BRAY, 2007, 

p. 2). A mesma pesquisa também estima o aumento que a corrupção pode gerar sobre os 

custos de um projeto internacional. Sobre esse aspecto, um quarto dos entrevistados disse que 

a afetação seria de 0 a 5% (cinco por cento); 9,7% dos entrevistados disseram que a corrupção 

pode atingir até a metade do custo total do projeto, enquanto 7,1% disseram que o patamar 

poderia ser ainda maior (BRAY, 2007, p. 9).  

Em outra pesquisa, agora desenvolvida por iniciativa da PricewatherhouseCoopers, 

foram entrevistados representantes de mais de 5400 empresas em 40 países, incluindo 125 

empresas só na Russia, fornecendo percepções sobre o impacto da criminalidade econômica 

em negócios ao redor do mundo. No que toca à corrupção, esse fenômeno é percebido como o 

de maior ameaça ao desenvolvimento industrial para 30% (trinta por cento) dos inquiridos, 

sendo que quase a metade de todas as empresas – 48% (quarenta e oito por cento) – 

considerou-se nos últimos dois anos em situações que eram chamadas a pagar suborno, além 

do que 51% (cinquenta e um por cento) delas sentiram que perderam uma oportunidade para 

um concorrente porque acreditavam que este pagou suborno 

(PRICEWATHERHOUSECOOPERS, 2007, p. 3). O suborno solapa os princípios 

empresariais fundamentais da concorrência leal e seleção baseada no mérito, como pré-

requisitos para que os mercados produzam inovação, eficiência, aumento de produtividade e 

crescimento (HESS, 2009, p. 20). 

O meio ambiente, além do que já se colocou sobre o setor d’água, é outro bem que 

sofre os efeitos da corrupção, com preocupações que recaem, inclusive, sobre o mercado de 

crédito de carbono. É que o Protocolo de Quioto, estabelecido em 11 de dezembro de 1997 e 

ratificado por mais de 180 países, estabelece uma meta de redução de gases de efeito estufa 

para países industrializados em pelo menos 5% (cinco por cento) dos níveis encontrados em 

1990 no período de compromisso de 2008 a 2012 (artigo 3º do Protocolo). Os países 

industrializados podem investir no mecanismo de desenvolvimento limpo através da 

implantação de projetos em países em desenvolvimento que colaborem com a redução dos 

gases. Os níveis de redução são convertidos em unidades de crédito de carbono, negociados 

no mercado, e podem ser comprados pelos emitentes para compensar suas próprias emissões. 
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A preocupação com a corrupção surge tanto no cumprimento das metas do protocolo quanto 

na fixação de um critério adicional que dará ensejo à formatação de novos projetos após 2012, 

dado que os mercados de carbono são estruturas políticas nas quais produtos, valores e sua 

distribuição são criteriosamente formatados por meio de regras e regulamentos submetidos a 

lobbies que não se afastam da influência da corrupção (BUEN; MICHAELOWA, 2009, p. 

41).  

Estudo destinado a examinar o impacto da corrupção sobre a poluição através de dois 

canais, sendo o primeiro a redução do rigor da aplicação da legislação ambiental (efeito 

direto), e o segundo, a redução dos níveis de renda per capita (efeito indireto), com a 

utilização de indicadores de poluição do ar e da água para 106 países, concluiu que a 

corrupção aumenta a poluição, aspecto que é particularmente forte quando há a presença de 

níveis de baixa renda, o que pode ser eventualmente explicado pela redução dos recursos 

necessários para combater a poluição (WELSCH, 2004, p. 665-684).  

A corrupção também está relacionada com a exploração ilegal de madeira no Sudão 

(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 2007, p. 214), o desmatamento 

ilegal na Indonésia (SETIONO, 2008) e mesmo a pesca predatória da baleia, em que o Japão 

figura como país suspeito de comprar os votos de outros na comissão baleeira internacional 

(BUSBY, 2004,  p. 87). 

A corrupção ainda possui relação com a elevação das taxas de incidência dos crimes 

de roubo e de homicídio, conforme pesquisa que equacionou dados da Interpol, da 

International Crime Victimisation Surveys e da Organização Mundial da Saúde (AZFAR, 

2005, p. 286); com o tráfico de pessoas nas Filipinas, que as conduz ao ingresso na 

prostituição, mendicância, no mercado de noivas por encomenda e no comércio de órgãos, 

colocando em risco três milhões de filipinos, o equivalente a 3,1% da população do País 

(GUTH, 2010, p. 148-163); com o crime organizado e respectiva lavagem de dinheiro, como 

apurado na Espanha, envolvendo mais de 600 milhões de euros, em 2005 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2006, p. 165; MAGUIRE, 1997, p. 81). Os dados 

apresentados reforçam a visão de Khan (2002, p. 471), para quem os recursos transferidos em 

propinas frequentemente resultam em uma redução dos valores sociais e são um custo 

econômico para qualquer sociedade. 
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4.4.3 Delineamento de um Estado Cleptocrático de Direito 

 

 

O Estado Democrático de Direito, sob a influência da corrupção política, vai 

assumindo paulatinamente uma versão cleptocrática, muitas vezes contemporizada como um 

governo de ladrões, uma fachada democrática manejada por bandidos (TOKATLIAN, 2004, 

p. 41), um Estado Vampiro, em que aqueles que estão no poder apropriam-se da maior parte 

do que conseguem em benefício próprio (OLSON, 2001, p. 1). A corrupção dá ensejo ao 

nascimento e desenvolvimento do Estado Cleptocrático de Direito como versão real 

agasalhada pelos ordenamentos jurídicos em maior ou menor grau, onde o Estado assume a 

finalidade de enriquecer pessoas ou um reduzido grupo de pessoas (NIETO, 2008, p. 154).  

O Estado caracterizado de forma ideal como Democrático de Direito passa a se revelar 

em sua face real como um Estado Cleptocrático de Direito por meio da compreensão atribuída 

à palavra “cleptocrático”. Trata-se de palavra constituída pela junção entre cleptomania e 

democracia. A cleptomania figura oficialmente como uma doença mental. A classificação das 

doenças mentais segue pelo menos dois padrões internacionais de grande importância. O 

primeiro é representado pela Classificação Internacional de Doenças, que se encontra na sua 

décima edição (CID-10) e é acolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O segundo 

consiste na classificação empreendida através do Manual de Diagnóstico e Estatística dos 

Distúrbios Mentais, que se encontra na sua quarta edição (DSM IV) e é acolhido pela 

Associação Americana de Psiquiatria (APA). São duas classificações internacionalmente 

conhecidas e possuem poucas variações, embora a classificação da OMS contemple um 

número maior de doenças. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde: 

 

F63.2 – Roubo patológico (cleptomania). O transtorno é caracterizado por falhas 
repetidas em resistir a impulsos de roubar objetos que não são adquiridos para uso 
pessoal ou ganho monetário. Os objetos podem, ao invés, ser jogados fora, 
presenteados ou armazenados. Diretrizes diagnósticas - Há uma sensação crescente 
de tensão antes do ato e uma sensação de satisfação durante e imediatamente após. 
Embora algum esforço para ocultamento seja usualmente feito, nem todas as 
oportunidades para isso são aproveitadas. O roubo é um ato solitário, realizado sem 
um cúmplice. O indivíduo pode expressar ansiedade, abatimento e culpa entre os 
episódios de roubo em lojas (ou outras premissas), mas isto não impede a repetição. 
Casos seguindo esta descrição e não secundários a um dos transtornos listados 
abaixo são incomuns. Diagnóstico diferencial - O roubo patológico deve ser 
distinguido de: (a) roubos recorrentes em loja sem um transtorno psiquiátrico 
manifesto, quando os atos são mais cuidadosamente planejados e há um motivo 
óbvio de ganho pessoal (Z03.2, observação para suspeita de transtorno mental); (b) 
transtorno mental orgânico (F00 – F09), quando há falha recorrente em pagar por 
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mercadorias como uma conseqüência de memória prejudicada e outros tipos de 
deterioração intelectual; (c) transtorno depressivo com roubo (F31 – F33), alguns 
pacientes deprimidos roubam e podem fazê-lo repetidamente enquanto o transtorno 
depressivo persiste” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1993, p. 209). 
 

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria: 

 

312.32 Cleptomania. Características Diagnósticas - a característica essencial da 
Cleptomania é o fracasso recorrente em resistir a impulsos de furtar objetos, embora 
esses não sejam necessários para o uso pessoal ou por seu valor monetário (Critério 
A). O indivíduo vivencia um sentimento de crescente tensão antes do furto (Critério 
B) e sente prazer, satisfação ou alívio ao cometer o furto (Critério C). O furto não é 
cometido para expressar raiva ou vingança, não é realizado em resposta a um delírio 
ou alucinação (Critério D), nem é explicado por Transtorno da Conduta, um 
Episódio Maníaco ou um Transtorno da Personalidade Anti-Social (Critério E). Os 
objetos são furtados apesar de tipicamente terem pouco valor para o indivíduo, que 
teria condições de comprá-los e freqüentemente os dá de presente ou joga-os fora. 
Às vezes, o indivíduo pode colecionar os objetos furtados ou devolvê-los 
disfarçadamente. Embora os indivíduos com este transtorno em geral evitem furtar 
quando uma detenção imediata é provável (por ex., na proximidade de um policial), 
eles não costumam planejar seus furtos de antemão nem levam plenamente em conta 
as chances de serem presos. O furto é cometido sem auxílio ou colaboração de 
outros. Características e Transtornos Associativos - os indivíduos com Cleptomania 
vivenciam o impulso de furtar como egodistônicos e têm consciência de que o ato é 
errado e sem sentido. A pessoa com freqüência tem medo de ser apanhada e se sente 
deprimida ou culpada quanto aos furtos. Transtornos de Humor (especialmente 
Transtorno Depressivo Maior), Transtornos de Ansiedade, Transtornos Alimentares 
(particularmente Bulimia Nervosa) e Transtornos da Personalidade podem estar 
associados com a Cleptomania. O transtorno pode provocar dificuldades legais, 
familiares, ocupacionais e pessoais. Prevalência - a Cleptomania é uma condição 
rara, que parece ocorrer em menos de 5% de pessoas que cometem furtos em lojas. 
Ela parece ser mais comum entre mulheres. Curso - existem poucas informações 
sistemáticas sobre o curso da Cleptomania, mas três cursos típicos foram descritos: 
esporádica, com episódios breves e longos períodos de remissão; episódica, com 
períodos prolongados de furtos e períodos de remissão; crônica, com algum grau de 
flutuação. O transtorno pode continuar por anos, apesar de múltiplas condenações 
por furtos. Diagnóstico - a Cleptomania deve ser diferenciada de atos comuns de 
roubo ou furtos em lojas. O furto comum (quer planejado ou impulsivo) é deliberado 
e motivado pela utilidade do objeto ou por seu valor monetário. Alguns indivíduos, 
especialmente adolescentes, também podem furtar como um ato de rebeldia, ou 
como um rito de passagem. O diagnóstico não é feito, a menos que outros aspectos 
característicos da Cleptomania também estejam presentes. A Cleptomania é 
extremamente rara, ao passo que os furtos em lojas são comuns. Na Simulação, o 
indivíduo pode fingir os sintomas da Cleptomania para evitar processos criminais. O 
transtorno da Personalidade Anti-Social e o Transtorno de Conduta distinguem-se da 
Cleptomania por um padrão geral de comportamento anti-social. A Cleptomania 
deve ser distinguida do furto intencional ou inadvertido que pode ocorrer durante um 
Episódio Maníaco, em resposta a delírios ou alucinações (por ex., na Esquizofrenia) 
ou como resultado de uma demência (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
PSIQUIATRIA, 1995, p. 580). 
 

A cleptomania é representada por condutas que refletem impulsos de furtar de forma 

compulsiva, muitas vezes sem a presença da necessidade econômica do comportamento que, 

na ligação com a democracia, cogitada como Estado Democrático de Direito, vai afetar as 

bases desse modelo estatal ao ponto de desnaturalizá-lo ou mesmo de impedir a sua formação 



110 
 

com as peculiaridades sugeridas no capítulo dedicado à sua apresentação idealizada. A 

cleptomania como doença mental, misturada à democracia, deixa de lado a mera conotação de 

doença para indicar a prática de condutas plenamente conscientes e efetivadas por pessoas 

imputáveis que só reforçam a estabilidade dos mecanismos de distorção democrática, como a 

adesão à ineficácia estatal e ao inchado para a maximização das possibilidades de corrupção e 

incentivo de transferência do máximo de recursos para o próprio bolso (ROSE-ACKERMAN, 

2001, p. 158). 

Não resta dúvida de que a cleptocracia encontra na corrupção a presença de um 

requisito constitutivo. Ocorre que, se a presença da corrupção não se afasta da cleptocracia, a 

aferição do seu agente deflagrador poderá influir na compreensão do tema. É que a 

cleptocracia pode assumir uma versão mais restrita se condicionada apenas à atuação dos 

agentes políticos, o político desprovido de honra (ALONSO-FERNÁNDEZ, 2003, p. 167). 

Pode também estar focada na atuação de um agente político específico, como um Presidente, 

a exemplo da história do Zaire, atual República Democrática do Congo, com Mobuto 

(PEÑAS, 2003, p. 40; FRANC, 2000, p. 159), e da Rússia (KRUGMAN, 2009, p. 138), entre 

outras (TOKATLIAN, p. 39-48) e, por fim, pode mesmo assumir uma contextualização mais 

geral ao assimilar a corrupção praticada tanto por particulares como por agentes públicos, nos 

moldes do capitalismo de compadres, de Young (YOUNG, 2006, p. 41). 

Sustenta-se que a deflagração da cleptocracia como veículo impulsionador do Estado 

Cleptocrático de Direito não parte apenas da atuação corrupta dos agentes políticos, embora 

seja dada ênfase a esse aspecto no desenvolvimento que se apresenta. A cleptocracia passa a 

ser constituída por todo comportamento humano tendente a desestabilizar o equilíbrio 

democrático a partir da corrupção considerada em sentido amplo e protagonizada por 

particulares e agentes públicos. Trata-se simplesmente de compreensão lógico-racional da 

conjuntura estatal que é afetada pela corrupção desencadeada pelos vários atores que atuam 

no curso dessa conjuntura. O direcionamento para a corrupção política tem a finalidade de 

destacar as condutas praticadas pelos agentes políticos articuladas no sentido de lesar o erário, 

de distorcer a interpretação constitucional, de buscar lacunas para a política perversa dos 

interesses menores, como pessoas que já recebem as maiores remunerações atribuídas a um 

agente público e ainda conduzem o país, razão pela qual possuem o domínio da situação 

desnaturalizadora, a possibilidade de limitá-la ou mesmo a de reconstruí-la de acordo com a 

gama de iniciativas que abraçarem (TAVITS, 2007, p. 220). A ideia do recebimento das 

maiores remunerações já figura como incentivo para a adesão a posturas que se distanciem da 

corrupção (SVENSSON, 2005, p. 33; ACEMOGLU; VERDIER, 1998, p. 1382-1400; ADES; 
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TELLA, 1999, p. 983; MAURO, 1998, p. 11). Se a corrupção pode ser visualizada como uma 

prática que não afasta as incursões dos agentes públicos e dos particulares, a engendrada pelos 

agentes políticos exige especial atenção e ainda permite que se trabalhe o tema sob o enfoque 

dessa especificidade (SAVATER, 2002, p. 27).  

  

 

4.4.4 A situação brasileira no âmbito das nações 

 

 

Já foram apresentados dados sobre a realidade brasileira ao longo do trabalho sem 

prejuízo de outras referências que ainda serão estabelecidas. Desse modo, interessa neste 

ponto equacionar a posição ocupada pelo Brasil de acordo com o índice de percepção da 

corrupção de 2010 da Transparência Internacional com o de outros países, como o Chile, os 

Estados Unidos da América do Norte e a França, escolhidos aleatoriamente, mas que se 

encontram em melhor posição no ranking norteado pelo índice referido. A Transparência 

Internacional é uma organização não governamental com sede em Berlim, Alemanha, que se 

dedica ao combate da corrupção em âmbito mundial e divulga o índice em questão desde 

1995. 

A opção pelo índice de percepção da corrupção e respectiva tabela de países 

apresentada pela Transparência Internacional resulta da indicação de que o índice tem sido um 

dos mais usados nos trabalhos empíricos que muitas vezes são estabelecidos sobre a 

corrupção (TAVITS, 2007, p. 222) como demonstraram Judge, Mcnatt e Xu (JUDGE; 

MCNATT; XU, 2010, p. 9).  

No mais, o empreendedorismo da Transparência Internacional agrega uma gama 

significativa de países objeto de estudo e considerações sobre a prática da corrupção, sendo 

que a avaliação é apresentada de forma anual e contínua e ainda possui reconhecimento em 

âmbitos nacional e internacional. O índice classifica os países em termos do grau em que a 

corrupção, definida como abuso do poder para fins privados, é percebida no setor público, em 

uma escala que varia de zero a dez, onde zero é a percepção de maior corrupção e dez a de 

menor, sendo composto pela integração de várias sondagens produzidas por peritos e 

instituições independentes (LAMBSDORFF, 2008, p. 296).  

O índice captura as informações sobre os aspectos administrativos e políticos da 

corrupção, de modo a incluir questões relativas à corrupção de funcionários públicos, suborno 

na contratação pública, desvio de fundos públicos e perguntas que sondam a força e a eficácia 
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dos esforços do setor público contra a corrupção.35 No caso de 2010, o índice de percepção da 

corrupção mediu a percepção dos níveis de corrupção em 178 países e territórios, entre janeiro 

de 2009 e setembro de 2010, sendo a avaliação feita por dez instituições independentes, por 

meio de um grupo de peritos residentes ou não no país e um grupo de líderes empresariais, 

com dados de treze fontes, como o Banco Africano de Desenvolvimento, a Fundação 

Bertlsmann, o Fórum Econômico Mundial e outras.36  

Claro que o índice de percepção da corrupção sofre críticas, como o possível problema 

de comparação entre as notas, devido ao fato de poderem embasar-se em fontes diferentes; a 

dificuldade de interpretação dos números da percepção como indicadores da realidade, 

eventualmente em razão da carga subjetiva por se traduzir em pesquisa de percepções e não 

de fatos; ou ainda pelas variações decorrentes da composição dos entrevistados ou das 

características dos países, de modo que gerentes, empresários ou consultores de um ambiente 

sensibilizado para o problema da corrupção tendem a ter opiniões diversas daquelas onde o 

mesmo problema não está no cotidiano da agenda política (SPECK, 2000b, p. 26-28; 

GARCIA, 2003, p. 111; CAMPOS, 2002, p. 775; DECOMTEC, 2010, p. 8).  

Isso, contudo, tenta ser minimizado pela própria Transparência Internacional, por meio 

da inclusão de um grande número de fontes para a formação do índice, e tende a diminuir os 

riscos na apresentação dos resultados, como ressaltou Lambsdorff (LAMBSDORFF, 2008, p. 

296), mas, embora imperfeito, pode trazer conhecimentos úteis (PAOLO, 1998, p. 11). O 

próprio índice de 2010 apresenta um grau de confiabilidade estabelecido em 90% (noventa 

por cento), nos termos do preconizado pela Transparência Internacional.37  

Evidencia-se que o Chile ocupa a 21ª posição, com a nota 7,2, os Estados Unidos da 

América do Norte ocupam a 22ª, com a nota 7,1, a França, a 25ª, com a nota 6,8, e o Brasil, a 

69ª, com a nota 3,7.38  

Não resta dúvida de que cada um desses países enfrentou e continua a enfrentar o 

desafio do combate à corrupção, porém, a diferença do posicionamento na tabela viabiliza o 

desenvolvimento de análise sobre os fatores que poderiam estar contribuindo para a 

concretização desse resultado. Desse modo, são tecidos comentários sobre o âmbito 

legislativo e a estruturação dos órgãos responsáveis pela persecução da corrupção para o 
                                                 
35 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2010, p. 4. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results>. Acesso em: 1 nov. 2010. 
36 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2010, p. 2 e 15. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results>. Acesso em: 1nov. 2010. 
37 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2010, p. 8. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results>. Acesso em: 1 nov. 2010. 
38 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2010, p. 2. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results>. Acesso em: 1 nov. 2010. 
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estabelecimento de um quadro comparativo. A ausência de sólida base de dados na 

apresentação dos resultados deste tópico, muito mais em decorrência da individualidade dos 

países escolhidos quanto ao tratamento da corrupção nos moldes do que seguirá, pode traduzir 

apenas a apresentação de indicadores como diretrizes de atuação em caráter exemplificativo, 

que, de qualquer forma, não logra romper o raciocínio já desenvolvido. 

 

 

4.4.4.1 O âmbito legislativo 

 

 

Em uma perspectiva internacional, todos os países em questão estabeleceram 

compromissos ao figurarem como signatários de tratados destinados ao combate à corrupção. 

Um dos mais importantes tratados que prioriza o combate à corrupção é o padronizado pela 

Organização das Nações Unidas. Trata-se da Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção. A Convenção retratada foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 

31 de outubro de 2003 e conta com a assinatura de representantes de mais de 140 países 

(BRANDOLINO; LUNA, 2006, p. 6). 

O preâmbulo da Convenção das Naçõe Unidas mencionada coloca a corrupção como 

uma ameaça à estabilidade política, à segurança das sociedades, ao desenvolvimento 

sustentável e ao império da lei. Fica firmada ainda a preocupação gerada pelas ramificações 

da corrupção com outras formas de delinquência, em especial o crime organizado e a lavagem 

de dinheiro. Da mesma forma, a corrupção, como fenômeno transnacional reconhecido na 

convenção, empenha a cooperação internacional, como responsabilidade de todos os Estados, 

com a participação das pessoas e grupos da sociedade civil organizada, inclusive organizações 

não-governamentais, para que se efetive a sua prevenção, o seu combate e a recuperação dos 

ativos desviados.  

Cada Estado signatário comprometeu-se, no Capítulo II, Das medidas preventivas, a 

formular políticas públicas que promovam a participação da sociedade, de modo a dar ênfase 

à transparência e à prestação de contas (artigo 5), a garantir a existência de órgãos de 

prevenção e combate à corrupção com toda a independência e autonomia pertinentes (artigo 

6), a reprimir a postura irregular dos funcionários públicos (artigos 7 e 8), a conduzir as 

contratações públicas e respectiva gestão da Fazenda Pública dentro dos parâmetros de uma 

gestão ilibada (artigo 9), a ampliar seu sistema de transparência (artigo 10), a adotar medidas 

de reforço da integridade dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público (artigo 
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11), a ampliar e implementar a fiscalização do setor privado (artigo 12), a provocar a 

participação popular e das organizações não-governamentais, incluindo o acesso à informação 

(artigo 13), a combater a lavagem de dinheiro através de um amplo regimento interno de 

supervisão das movimentações bancárias e transações diversas, com o pleno acesso e 

intercâmbio de informações entre os órgãos destinados a esse fim (artigo 14). 

No Capítulo III, Da tipificação e aplicação da lei, a tipificar como delito uma série de 

condutas relativas ao suborno dedicado aos funcionários públicos nacionais ou estrangeiros, a 

malversação, peculato, apropriação indébita de bens, o tráfico de influência, o abuso de 

função, o enriquecimento ilícito, o suborno no setor privado, a lavagem de produto de delito, 

o encobrimento e a obstrução da justiça (artigos 15 a 25), a fixar a responsabilidade penal, 

civil e administrativa da pessoa jurídica (artigo 26), a fortalecer a repressão a qualquer forma 

de participação, ampliar o prazo de prescrição (artigos 27 a 29), a preocupar-se com a eficácia 

dos procedimentos pertinentes à responsabilização de autoridades com imunidades e 

prerrogativas jurisdicionais para garantia da investigação, indiciamento e prolação da sentença 

(artigo 30), a assegurar o confisco de bens com todas as medidas que garantam a identificação 

e localização desses bens (artigo 31), a garantir a proteção das vítimas, testemunhas, peritos e 

denunciantes (artigos 32 e 33), a viabilizar a cooperação entre organismos nacionais (artigo 

37) e mesmo entre estes e o setor privado (artigo 38), a facilitar a quebra do sigilo bancário 

(artigo 40).  

No Capítulo IV, Da cooperação internacional, a consolidar a cooperação internacional 

(artigo 44), com ênfase na facilitação da extradição (artigo 44), o traslado de pessoas 

condenadas (artigo 45), a assistência judicial recíproca, até no curso da investigação, com a 

ampla possibilidade de agilização e realização de atos de investigação e processuais de 

diversas ordens (artigo 46) e a possibilidade de realização de investigações conjuntas (artigo 

49). 

No Capítulo V, Da recuperação de ativos, a exigir que as instituições financeiras 

facilitem o acesso às informações de clientes e movimentações como medida também 

destinada a impedir o estabelecimento de bancos que não tenham presença real e que não 

estejam afiliados a grupos financeiros sujeitos à regulação (artigo 52), a viabilizar a eficácia 

das medidas confiscatórias que empenham a recuperação de bens, mesmo que de forma 

preventiva, sem prejuízo da cooperação internacional (artigos 54 e 55) e outras 

especificidades.39  

                                                 
39 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Disponível em: 
<http://www.onu-brasil.org.br/doc_contra_corrup.php>. Acesso em: 23 nov. 2010. 
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Sem a preocupação com o esgotamento da matéria, tem-se que outros documentos 

internacionais, anteriores e posteriores à Convenção da Organização das Nações Unidas, 

também registraram preocupação semelhante ao reconhecer a corrupção como prática que 

enseja repressão exemplar em razão da afetação negativa que provoca nos cenários interno e 

internacional, como a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, que entrou em vigor 

em âmbito internacional em 1997, a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e 

Combate à Corrupção, consagrada em Maputo, em julho de 2003, a Convenção Relativa à 

Luta contra a Corrupção em que estejam implicados funcionários das Comunidades Europeias 

ou dos Estados-Membros da União Europeia, estatuída em Bruxelas, em maio de 1997, a 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais, elaborada em Paris, em dezembro de 1997, a 

Convenção Penal sobre a Corrupção, celebrada em Estrasburgo, em janeiro de 1999, enfim. 

São tratados que, na realidade, refletem o conteúdo das disposições anunciadas sobre a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Sob a seara dos tratados, observa-se, portanto, o compromisso dos países no combate à 

corrupção como uma proposta de adesão a aparelhamentos técnicos e jurídicos mais 

eficientes, em que se prima pela colaboração internacional, pela atuação orientada, pela 

definição de tipos penais, entre outros aspectos. Por um lado, isso tende a nivelar as 

iniciativas formais dos quatro países abordados que, embora possam individualmente 

assimilar uma ou outra peculiaridade prevista em um tratado não extensiva ao outro, no geral, 

incorporaram o mesmo padrão de compromissos ao longo dos vários tratados ratificados. Por 

outro lado, algumas incursões concretas efetuadas pelos países em questão com base nos 

compromissos assumidos em sede internacional funcionaram como fator de distinção 

individualizado do tratamento da corrupção e podem ser pontuadas. 

É o caso das False Claims Acts, nos Estados Unidos da América do Norte, 

consideradas as ferramentas mais importantes para que os contribuintes possam recuperar os 

bilhões de dólares desviados por fraudes nos negócios do governo.40 Sob o âmbito federal, há 

a Federal False Claim Act, mas os Estados também podem dispor sobre as False Claims Acts. 

A utilização de documentos falsos que afeta a obrigação de pagar ou transmitir dinheiro para 

o governo e mesmo a postura de omitir informações que diminuem a obrigação de pagar ao 

governo condicionam o autor a uma penalidade civil de multa entre 5 e 10 mil dólares e mais 

                                                 
40 THE FALSE CLAIMS ACTS LEGAL CENTER. Disponível em: <http://www.taf.org/whyfca.htm>. Acesso 
em: 1 out. 2010. 
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três vezes o montante dos danos experimentados pelo governo,41 mas o mais relevante é 

verificar a instituição de premiações aos denunciantes das fraudes.  

O denunciante receberá pelo menos 15% (quinze por cento), mas não mais do que 

30% (trinta por cento) das receitas cobradas, incluindo multas, juros, acréscimos de impostos 

e os montantes adicionais, resultantes da ação, a depender do grau em que o indivíduo 

contribuiu para o desfecho.42  

Sob o aspecto concreto, estudo destinado a avaliar os mecanismos de detecção de 

fraudes, que reuniu dados das fraudes corporativas nos Estados Unidos da América do Norte 

entre 1996 e 2004, em empresas com mais de 750 milhões de dólares em ativos e uma 

amostra de 230 casos de fraude, demonstrou que o temor de que a delação premial conduzisse 

à apresentação de notícias infundadas não se confirmou; o estudo ainda revela que as notícias 

de fraudes empresariais foram apresentadas em maior número no setor de saúde, sendo o 

número de ações judiciais decorrentes desse tipo de iniciativa e julgadas improcedentes bem 

menores do que o de outros setores que contavam com outros mecanismos de detecção de 

fraudes (DICK; MORSE; ZINGALES, 2007, p. 6). 

Ainda nos Estados Unidos da América do Norte, desde 1988, foi incorporada em lei a 

doutrina da fraude de serviços honestos como uma extensa forma de combate à corrupção, 

uma vez que a lei passou a presumir que o servidor público tem com o público o dever de 

implementar serviços honestos, sendo o desvio que redunda no descumprimento do dever, 

muitas vezes calcado na satisfação do interesse pessoal do servidor como o recebimento de 

presentes de lobistas, considerado ilícito penal (Honest Service Fraud Statute, Title 18, U.S.C. 

§ 1346).  

Trata-se de lei que surgiu como resposta a decisões da Suprema Corte da época que 

anularam condenações da intância inferior em casos relacionados com a prática de corrupção 

no serviço público sob o fundamento de que o Congresso não havia estabelecido um estatuto 

claro que reprimisse violações ao direito intangível de contar com um governo honesto e 

imparcial (NEIBERGER, 2010 p. 82).  

Nesse sentido, o § 1346 passou a dispor que:43 “para efeitos do presente capítulo, o 

termo ‘esquema ou artifício para defraudar’ inclui um esquema ou artifício para privar alguém 

                                                 
41 THE FALSE CLAIMS ACTS LEGAL CENTER. Disponível em: <http://www.taf.org/federalfca.htm>. 
Acesso em: 1 out. 2010. 
42 THE FALSE CLAIMS ACTS LEGAL CENTER. <http://www.taf.org/IRSwhistleblowerlaw1-1-07.htm>. 
Acesso em: 1 out. 2010. 
43 “for the purposes of this chapter, the term ‘scheme or artifice to defraud’ includes a scheme or article to 
deprive another of the intangible right of honest services” 
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do direito intangível de serviços honestos”.44 A disposição legal tornou mais contundente a 

atuação dos membros do Ministério Público norte-americano e foi aplicada em casos de 

corrupção de grande repercussão naquele País, como o relacionado com a falência da Enron, 

uma empresa fundada em 1985 que atuava no transporte de gás natural, em que se descobriu 

que havia um esquema, envolvendo funcionários do alto escalão da empresa e servidores 

públicos, para sustentar os preços das ações sob a indicação de falso bem-estar financeiro 

(NEIBERGER, 2010, p. 85; HEALY; PALEPU, 2003, p. 5).  

Em que pese o exposto, a Suprema Corte, nos últimos anos, passou a aferir a 

constitucionalidade da lei em razão de sua abrangência. É o que se viu no próprio caso da 

Enron, quando Skilling, um diretor executivo da empresa (Chief Executive Oficcer), chegou a 

ser condenado em outras instâncias, mas recorreu, o que levou a Suprema Corte a manter a 

redação legal, mas a limitar sua utilização a casos que envolvam suborno ou o pagamento de 

propinas, embora não tenha anulado a condenação de Skilling.45 A decisão da Suprema Corte 

também logrou mobilizar o Congresso rumo à busca de uma revitalização da lei referida.46 

O Chile, que possui o melhor posicionamento entre os países da América Latina no rol 

traçado pela Transparência Internacional, é outro exemplo de mobilização contra a corrupção, 

o que se acentuou desde 2006, quando pelo menos oito projetos de lei voltados para esse fim 

foram encaminhados ao Congresso Nacional.47  

O resultado foi a aprovação de leis como a n.º 20.285, de 20 de agosto de 2008, que 

regulamentou a aplicação do princípio da transparência da função pública, o direito de acesso 

a informação dos órgãos da administração do Estado, os procedimentos para o exercício do 

direito e as exceções para a publicidade de informação. A Lei reportada ampliou o acesso da 

população às informações pertinentes à transparência administrativa, cabendo às autoridades, 

qualquer que seja a denominação legal ou constitucional que possuam, dar publicidade dos 

atos, resoluções, procedimentos e documentos da Administração, assim como os seus 

fundamentos, cabendo-lhes ainda facilitar o acesso de qualquer pessoa a essas informações, 

observado o procedimento legal (artigo 4º), sem prejuízo das exceções previstas em lei (artigo 

5º). Os órgãos da administração do Estado, além da publicação no Diário Oficial, devem 

publicar os atos e documentos em sítios eletrônicos do serviço respectivo para esclarecimento 
                                                 
44 CORNELL UNIVERSITY LAW SCHOOL. Disponível em: <http://www.law.cornell.edu/uscode/>. Acesso 
em: 14 out. 2010. 
45 SKILLING V. UNITED STATES, 561 U.S. ________ (2010). Disponível em: 
<http://www.supremecourt.gov/search.aspx?Search=skilling&type=Site>. Acesso em: 14 out. 2010. 
46 CONGRESS CONSIDERS REVAMPING HONEST SERVICES FRAUD. Disponível em: 
<http://www.secactions.com/?p=2626>. Acesso em: 14 out. 2010. 
47 A relação dos projetos é abordada no Relatório Global de Combate à Corrupção de 2008, da Transparência 
Internacional (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2008, p. 141). 
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do público (artigo 6º), incluindo notícias de contratações, transferências de fundos públicos, 

compras (artigo 7º), o que não impede que as informações sejam solicitadas por qualquer 

pessoa com fornecimento no prazo máximo de vinte dias (artigos 10 e 14). Essa Lei também 

criou o Conselho para a Transparência, a ser abordado no tópico seguinte.  

As iniciativas legislativas no Chile trouxeram uma legislação específica sobre o 

financiamento de campanhas (Lei n.º 19.884, de agosto de 2003), estabeleceram fórmulas 

para a transparência (Lei n.º 20.285/08), introduziram as declarações obrigatórias de bens e 

interesses dos funcionários públicos (Lei n.º 19.653, de 14 de dezembro de 1999) e criaram 

um sistema mais aberto quanto à fiscalização de contratações e compras públicas através da 

publicação na internet (Leis n.º 19.886, de 30 de julho de 2003, e Lei n.º 20.285/08) 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2008, p. 141). 

A França apresenta previsões legislativas nos moldes dos compromissos internacionais 

que impuseram a tipificação criminal de condutas como as pertinentes à prática de corrupção, 

malversação do dinheiro público, peculato, etc (artigo 432-11 do Código Penal, por exemplo) 

e outras formatações que garantam a estabilidade doméstica na vertente eleitoral (Código 

Eleitoral), do transporte rodoviário (Código do Transporte Rodoviário) e tributária (Código 

das Jurisdições Financeiras). Uma das contribuições mais significativas da experiência 

francesa no combate à corrupção foi consagrada com a criação do Serviço Central de 

Prevenção da Corrupção, que será abordada com maior ênfase no próximo tópico.  

O que se infere das exposições formuladas é que os países abordados protagonizaram 

iniciativas contundentes de combate à corrupção, com a ampliação da transparência, do poder 

fiscalizatório como um todo, e ainda direcionaram esforços para destacar a corrupção como 

um vício que enseja abordagem especializada. As iniciativas ainda ensejam aprimoramentos 

que poderiam passar pela agilização dos procedimentos legais de responsabilização de 

autoridades, ampliação das garantias de independência no que tange às fiscalizações 

empreendidas e outras, indicando que os exemplos colhidos podem ainda estar longe do ideal.  

O Brasil acaba por se inserir nesse crivo ao estabelecer previsões que empenham a 

responsabilidade legal do agente pela prática da corrupção, a começar pelo Código Penal. O 

problema brasileiro, contudo, enfrenta peculiaridades próprias registradas na sequência que 

acabam por esvaziar o âmbito do combate à corrupção como o resultado decorrente da 

interpretação constitucional, analisado em tópico específico, a exemplo do que ocorreu com a 

Lei nº 8.429/92, lei da improbidade administrativa, que trazia previsões até mais contundentes 

quanto ao controle da corrupção, como a possibilidade de afastamento cautelar do agente 

político por decisão judicial de primeira instância, indisponibilidade dos bens e outras 
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medidas, do que as anunciadas, por exemplo, quanto ao Chile ou aos Estados Unidos, embora 

este não seja um problema exclusivo da realidade brasileira. 

 

 

4.4.4.2 A estruturação dos órgãos responsáveis pela persecução da corrupção 

 

 

Sem a pretensão de esgotamento da matéria, mais uma vez, muitos órgãos públicos 

podem ser apontados neste tópico, a começar pelas atividades desenvolvidas no âmbito 

policial.  

No Brasil, a segurança pública é garantida pela atuação das polícias federal, rodoviária 

federal, ferroviária federal, civis, militares e corpos de bombeiros militares (artigo 144 da 

Constituição Federal). Os Municípios poderão constituir guardas municipais para a proteção 

de bens, serviços e instalações, nos termos da lei (artigo 144, § 8º, da Constituição Federal). 

Destacam-se as atividades desenvolvidas pela Polícia Federal, cujas atribuições também 

encontram previsão constitucional no mesmo artigo, cabendo-lhe, entre outras atividades, 

exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Nos Estados e Distrito 

Federal destacam-se as atuações das polícias civis e militares, sendo que cabe à primeira o 

desenvolvimento das atividades de polícia judiciária, e à segunda, o policiamento ostensivo e 

a preservação da ordem pública.  

O Ministério Público afigura-se como outro órgão nessa seara. Inserido no capítulo 

das funções essenciais à justiça, dentro do título que dispõe sobre a organização dos poderes, 

compete-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis (artigo 127 da Constituição Federal). Como as polícias, o Ministério 

Público também é dividido. Há o Ministério Público da União, que compreende o Ministério 

Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios. Também há os Ministérios Públicos dos Estados 

(artigo 128 da Constituição Federal). O pensamento dominante aponta que a instituição 

nasceu na França, em 1302, no reinado de Felipe IV (MAZZILLI, 1996, p. 3), desenvolvendo 

atividades muito mais atreladas à advocacia pública real (SALLES, 1999, p. 19), mas, 

paulatinamente, assumiu outro perfil, que lhe consagrou como defensor da sociedade, 

principalmente com a Constituição de 1988, em razão da extensão e importância das funções 

que desempenha, como as de promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei, 

e outras estabelecidas no artigo 129 da Constituição Federal.  
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Os Tribunais de Contas e Conselhos de Contas também integram o compêndio de 

órgãos públicos que contribuem para o combate à corrupção. Trata-se de instituições de 

controle financeiro que surgiram com o objetivo de fiscalizar o gerenciamento dos recursos 

públicos e, ao mesmo tempo, controlar a atuação do Poder Executivo no que tange a esse 

gerenciamento (SPECK, 2000a, p. 31). A Constituição de 1988 trata dos Tribunais e 

Conselhos de Contas principalmente nos artigos 31, § 1º, 71, 73 e 75. Funcionam como 

órgãos auxiliares do Poder Legislativo no desenvolvimento do controle externo, embora não 

subordinados a ele. Como exemplo das atividades desenvolvidas, verifica-se que ao Tribunal 

de Contas da União compete: a) a apreciação das contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República; b) o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem 

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; c) a 

apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 

título, na administração direta e indireta, com algumas ressalvas; d) a realização, inclusive por 

iniciativa própria, de inspeções e auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, e outras entidades, e muito mais (artigo 71 da Constituição Federal).  

Segue-se com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). O COAF é 

um órgão nacional central, uma unidade de inteligência financeira que reúne as informações 

oriundas do sistema financeiro nacional decorrentes do Banco Central, da Comissão de 

Valores Mobiliários e de vários órgãos, computando-as em um banco de dados para a adoção 

de providências legais (FÉLIX, 2002, p. 50-51), instituído, inclusive, em resposta a tratados 

internacionais agasalhados pelo Brasil. Foi criado pela Lei n.º 9.613/98, no seu artigo 14, que 

o inseriu no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 

administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas 

relacionadas à lavagem de dinheiro. Além das funções estatuídas no artigo 14, o COAF 

também passou a assumir a missão de funcionar como órgão fiscalizador ou regulador próprio 

de pessoas relacionadas com a prática de operações financeiras, mas de forma residual, pois 

só agirá assim quando não existir órgão específico de fiscalização para essas pessoas, 

conforme artigo 11, § 3º, da mesma lei. Comunica-se com outros órgãos semelhantes 

espalhados pelo mundo, o que transcende os limites das fronteiras nacionais no combate à 

corrupção.  
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A Controladoria-Geral da União é outro órgão que pode ser citado. Foi criada pela 

Medida Provisória n.º 2.143-31, em 2 de abril de 2001, convertida na Lei n.º 10.683, de 28 de 

maio de 2003. Trata-se de órgão vinculado à Presidência da República que desempenha as 

funções de controle, correição, prevenção da corrupção e ouvidoria, nos moldes do artigo 18 

da Lei reportada.48  

Há também as secretarias das receitas federal, estadual e municipal. Aqui, encontram-

se focadas a fiscalização tributária e a previdenciária. A Receita Federal do Brasil (Lei n.º 

11.457/2007) e órgãos congêneres logram confrontar dados apresentados nas declarações de 

rendimentos, por exemplo, que, em cotejo com outros dados, como os fornecidos por 

cartórios de registro de imóveis via sistema informatizado, podem indicar a presença de 

ilícitos que viabilizam investigações tendentes, até mesmo, a revelar a mácula da corrupção. 

Esses órgãos, também responsáveis pela persecução da corrupção, acabam por se 

repetir entre os países analisados, sem prejuízo das peculiaridades que eventualmente lhes 

sejam próprias, de acordo com cada um. O Tribunal de Contas francês (Cour de Comptes) e 

as Câmaras Regionais de Contas (Chambres Régionales des Comptes) (artigo 47-2 da 

Constituição Francesa), por exemplo, ao estabelecerem uma equidistância entre a instituição 

de controle e os Poderes Executivo e Legislativo para que os integrantes daquele não 

funcionassem como meros órgãos assessores destes, serviram de fonte de inspiração para a 

criação do brasileiro (SPECK, 2000a, p. 35); na França, os juízes (magistrats du siège) e os 

membros do Ministério Público (magistrats du parquet) integram a mesma instituição da 

magistratura49 (HANOTEAU, 2000, p. 157; TROPER, 2008, p. 130); no Chile, o Ministério 

Público é concebido como um organismo autônomo e independente de qualquer outro poder 

do Estado, com a observação de que dirige a investigação criminal, sendo a Polícia um órgão 

auxiliar do Ministério Público (LAZAETA, 2006, p. 17). 
                                                 
48 Artigo 18 da Lei n.º 10.683/2003.  “À Controladoria-Geral da União, no exercício de sua competência, cabe 
dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão ou ameaça 
de lesão ao patrimônio público, velando por seu integral deslinde. § 1o À Controladoria-Geral da União, por seu 
titular, sempre que constatar omissão da autoridade competente, cumpre requisitar a instauração de sindicância, 
procedimentos e processos administrativos outros, e avocar aqueles já em curso em órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal, para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade 
administrativa cabível. § 2o Cumpre à Controladoria-Geral da União, na hipótese do § 1o, instaurar sindicância 
ou processo administrativo ou, conforme o caso, representar ao Presidente da República para apurar a omissão 
das autoridades responsáveis. § 3o A Controladoria-Geral da União encaminhará à Advocacia-Geral da União os 
casos que configurem improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o 
ressarcimento ao erário e outras providências a cargo daquele órgão, bem como provocará, sempre que 
necessário, a atuação do Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo Federal e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do 
Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive quanto a representações ou denúncias que se 
afigurarem manifestamente caluniosas.” 
49 MINISTÈRE DE LA JUSTICE.  The history of the judiciary in France, p. 27. Disponível em: 
<http://www.justice.gouv.fr/art_pix/plaquette_justiceenfrance_angl.pdf>. Acesso em: 6 set. 2010. 
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Assumem destaque, algumas iniciativas consolidadas em países como a França, que 

criou o Serviço Central de Prevenção da Corrupção, por meio da Lei n.º 93/122, de 29 de 

janeiro de 1993, e do Decreto nº 93/232, de 23 de fevereiro de 1993. A lei estabeleceu que o 

Serviço Central de Prevenção da Corrupção, atrelado ao Ministério da Justiça, é dirigido por 

um magistrado da ordem da magistratura e é composto por magistrados e funcionários 

públicos, sendo responsável pela centralização das informações necessárias para a detecção e 

prevenção dos atos de corrupção ativa ou passiva, tráfico de influência cometido por pessoas 

no desempenho de atividades públicas ou privadas, de concussão; presta assistência, a pedido, 

às autoridades judiciais; emite pareceres dirigidos a autoridades administrativas de medidas a 

serem tomadas para a prevenção de faltas, mediante provocação de determinadas autoridades, 

indicadas no artigo 2º do Decreto n.º 93/232.50  

Já o Decreto reportado estabelece que o Chefe do Serviço Central de Prevenção da 

Corrupção é nomeado por um período renovável de quatro anos e é assistido por um 

secretário geral nomeado nas mesmas condições; também indica o rol de autoridades que 

podem provocar a atuação do Serviço Central nos moldes cogitados acima e ainda aponta o 

estabelecimento de um relatório anual de atividades que deve incluir propostas de medidas 

destinadas a prevenir irregularidades.51 O Serviço Central ainda providencia sessões de 

treinamento para servidores, sendo que, por meio do relatório anual, faz um inventário da área 

de risco onde a corrupção pode florescer, estabelece recomendações a fim de evitar esses 

riscos e ainda implementa sessões de treinamento em escolas públicas (SOCCOJA, 2007, p. 

4).  

Outras peculiaridades do Serviço Central são destacadas pela Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OECD): a) trata-se de serviço que surgiu como 

resposta aos escândalos políticos ocorridos na França naquela época, meados da década de 

1990, ora relacionados com ilícitos decorrentes do financiamento de partidos e campanhas 

políticas, b) não tem poderes de investigação criminal e administrativa, cabendo-lhe fazer os 

encaminhamentos necessários quando se deparar com irregularidades, em especial, ao 

Procurador-Geral da República, c) não efetua o aconselhamento legal de pessoas físicas, não 

determina a responsabilização e não impõe sanções administrativas ou disciplinares a 

servidores públicos, d) trabalha em cooperação com outros corpos judiciais e administrativos, 

tais como as autoridades incumbidas do combate à lavagem de dinheiro, e) providencia 

                                                 
50 FRANCE. Legifrance. Lei nº 93/122. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr/>. Acesso em: 5 set. 
2010. 
51 FRANCE. Legifrance. Decreto n.º 93/122. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr/>. Acesso em: 5 
set.  2010. 
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treinamento a policiais, promotores de justiça e outras autoridades, f) frequentemente é 

chamado para agir em âmbito internacional em atividades definidas pelo Conselho da Europa, 

pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OECD), Nações 

Unidas, Banco Mundial e outras (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 

AND DEVELOPEMENT, 2008, p. 117-124). 

Independentemente de eventuais críticas que poderiam ser tecidas sobre a 

imparcialidade e a efetividade da atuação do Serviço Central de Prevenção da Corrupção, por 

estar conectado ao Ministério da Justiça, evidencia-se a criação de um órgão centralizado, que 

tende a regulamentar, coordenar e vigiar o cumprimento de diretrizes para a colheita de 

resultados contra a prática da corrupção (SIMÕES, 2007, p. 100). 

Em sede de combate à corrupção, a experiência chilena protagonizou a criação do 

Conselho para a Transparência (artigo 31 da Lei n.º 20.285, de 20 de agosto de 2008, já 

citada), independentemente da Controladoria Geral da República (CHILE TRANSPARENTE, 

2008, p. 11), embora fiscalizado por esta.  

O Conselho foi constituído como uma corporação autônoma de direito público, com 

personalidade jurídica e patrimônio próprio. Tem por objetivo promover a transparência da 

função pública, fiscalizar o cumprimento das normas sobre transparência e informação dos 

órgãos da administração do Estado, garantir o acesso à informação, ditar instruções gerais, 

formular recomendações a órgãos da Administração, realizar a capacitação de funcionários, 

propor a elaboração de atos normativos ao Presidente da República e ao Congresso, elaborar 

estatísticas e relatórios sobre a transparência e outros (artigo 32). A administração superior do 

Conselho corresponde a um conselho diretivo integrado por quatro membros designados pelo 

Presidente da República com aprovação do Senado para atuação por um período de seis anos, 

sendo certo que não pode integrá-lo uma série de autoridades, como deputados, senadores, 

membros do Tribunal Constitucional, Ministros de Estado, entre outras (artigos 36 e 37). 

Como penalidade, o Chefe do órgão que não fornecer as informações solicitadas fica sujeito a 

multa fixada entre 20 e 50% (cinquenta por cento) do que recebe como remuneração (artigos 

45 a 49). 

O Conselho para a Transparência chileno, da mesma forma como se ventilou quanto 

ao Serviço Central de Prevenção da Corrupção francês, pode sofrer críticas, agora sobre a sua 

forma de composição, equacionada pela indicação política, inclusive sob o crivo da 

capacidade técnica dos escolhidos, ou mesmo sobre a limitação do acesso à informação 

decorrente da utilização eventual, na redação legal, de conceitos vagos e imprecisos a ensejar 

desafios de interpretação ou ainda sobre a ausência de caráter vinculativo das recomendações 
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para organismos constitucionalmente autônomos, como o Tribunal Constitucional, o 

Ministério Público e mesmo a Controladoria-Geral da República (CHILE TRANSPARENTE, 

2008, p. 9-13). 

O Brasil não se desvencilha do combate à corrupção, mas não possui um órgão 

destacado para essa finalidade nos moldes das experiências chilena e francesa, embora a 

existência de órgão semelhante, por si, não se traduza em iniciativa tendente a alterar o quadro 

existente se não for acompanhada por mecanismos que reforcem a ampliação da 

transparência, que foquem no combate à corrupção (BUSCAGLIA, 2001, p. 2), em especial, 

dos agentes políticos, e que reestruturem a produção legislativa e a interpretação 

constitucional. A experiência internacional assinalada no Chile, Estados Unidos da América 

do Norte e França, antes de tudo, preconiza o fortalecimento da instrumentalização 

direcionada para a prevenção e repressão da corrupção, ainda que passível de 

redimensionamentos. 

 

 

4.5 A corrupção no processo político-eleitoral  

 

 

O processo político-eleitoral revela-se como instrumento de desenvolvimento da 

corrupção quando o jogo político é fortalecido pela barganha convertida na sobreposição do 

interesse pessoal sobre o interesse geral. Na seara da democracia deliberativa, o principal 

problema da barganha, entendida como substituta da deliberação, é a aceitação da distribuição 

corrente de recursos e de poder como ponto de partida para se iniciarem as negociações 

(GUTMANN; THOMPSON, 2009, p. 196). A corrupção conecta-se a todas as teorias que 

negam a necessidade de uma justificação moral da conduta exercida ou que construam sua 

base política somente sobre o poder, da mesma forma como agasalha a provisoriedade da 

troca de razões morais como um modo de acessar a política (GUTMANN; THOMPSON, 

2009, p. 197). 

A corrupção relacionou-se com o financiamento de partidos políticos e candidatos na 

França, no final de 1980 e início de 1990, como aspecto constatado a partir de 2003, quando 

37 pessoas foram acusadas de aceitar aproximadamente 400 milhões de euros decorrentes do 

antigo grupo de petróleo Elf Aquitaine (WALECKI, 2004, p. 23). Estudo sobre a compra de 

votos no México nas eleições federais de 2000, pautado em dados coletados por meio de 

entrevistas empreendidas por fontes diversas, indicou que o percentual de eleitores expostos a 
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esse tipo de situação variou entre 4,7% e 26,1% (CORNELIUS, 2004, p. 52). Na Tailândia, 

quase um terço das pessoas entrevistadas apontou o oferecimento de compra de votos nas 

eleições gerais de novembro de 1996 (PHONGPAICHIT et al., 2000, p. 63).  

Estudos realizados nos Estados Unidos da América do Norte, em 1978, no Canadá, em 

1985, e na Austrália, em 1994, pautados na resposta a questionários, demonstraram os 

percentuais atribuídos a questionamentos sobre dez comportamentos determinados que 

poderiam ser desenvolvidos por um grupo de servidores públicos e ainda percebidos como 

corruptos ou não.  

No caso dos Estados Unidos, o questionário foi apresentado para 978 senadores da 

república de 24 Estados, sendo que apenas 441 senadores lograram responder integralmente. 

A taxa de resposta variou de 21% (vinte e um por cento), na Califórnia, a 78% (setenta e oito 

por cento), em Dakota do Norte. Entre os questionamentos, destaca-se que, dos 441 

senadores, 71,1% responderam que um candidato a presidente/primeiro-ministro tendia a 

prometer um cargo de embaixador em troca de contribuições para a sua campanha; 31,6% 

indicaram que um membro do Congresso/Parlamento tendia a usar a sua influência para trazer 

um contrato de armamentos para o seu distrito eleitoral; 95,2% reconheciam que um 

funcionário público tendia a usar recursos públicos para viagens particulares; 58,3%  

apontaram que um ministro da defesa tende a ter uma participação de US$ 50.000 em uma 

empresa que possui um contrato de US$ 1.000.000 com o ministério; 23,7% reconheceram 

que um funcionário público chega a usar a sua influência e obter uma vaga em faculdade de 

direito para um amigo ou parente; 95,9% expõem que a entrada da casa do prefeito é 

pavimentada por funcionários da prefeitura; 95,1% pontuam que um deputado estadual, que 

preside a comissão de transportes na Assembleia, é capaz de autorizar a compra de uma área 

que ele adquiriu recentemente; 78,8% indicaram que um juiz, que tem uma participação de 

US$ 50.000 em uma empresa, chega a julgar um caso em que a empresa está envolvida; 

91,9% reconheceram que um representante, que recebeu uma generosa contribuição de 

campanha, uma vez eleito, retribui com o seu voto em determinado projeto de lei; 54,9%, por 

fim, colocaram que um membro do Congresso, que tem participação de US$ 50.000 na 

Standard Oil, trabalha para manter a concessão (PETER.; WELCH, 2002, p. 160-165). No 

Canadá, o estudo atrelado aos mesmos questionamentos, ouviu 89 pessoas e foi sedimentado 

por Atkinson e Mancuso (ATKINSON; MANCUSO, 1985, p. 461-475). Já o estudo inerente 

à Austrália, que ouviu 105 pessoas, foi empreendido por Jackson e outros (JACKSON et al., 

1994, p. 55-63). O quadro comparativo de todos os percentuais ainda pode ser encontrado em 

Speck (SPECK, 2000b, p. 16-17). 
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Pesquisa empírica que ouviu 59.661 indivíduos, em 62 países, entre junho e setembro 

de 2006, evidenciou que 8.263 tiveram contato com o sistema judicial recentemente. Destes, 

991, mais de um em dez, indicaram que pagaram propinas. Na África e na América Latina, 

cerca de uma em cada cinco pessoas que tiveram contato com o sistema judicial tinha pagado 

subornos. A África e a América Latina foram as regiões com maior índice de corrupção. Na 

Bolívia, Camarões, México, Paraguai e Peru, mais de 80% (oitenta por cento) dos 

entrevistados descreveram o sistema judicial como corrupto. No Canadá, um em cada três 

entrevistados descreveu o sistema judicial como corrupto (TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL, 2007). 

Ainda sobre o sistema judicial, segundo o barômetro global da corrupção da 

Transparência Internacional de 2007, com base na entrevista de 63.199 homens e mulheres 

maiores de 15 anos, em 60 países e territórios, entre julho e setembro de 2007, identificou-se 

que os maiores índices de pagamento de subornos destinados ao Poder Judiciário foram 

encontrados, em uma ordem decrescente, nos países da África (Camarões, Gana, Nigéria, 

Senegal), Ásia-Pacífico (Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Paquistão, Filipinas, 

Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã), América Latina (Argentina, Bolívia, Colômbia, 

República Dominicana, Guatemala, Panamá, Peru, Venezuela), novos Estados independentes 

(Moldávia, Rússia, Ucrânia), países do sudeste da Europa (Albânia, Croácia, Kosovo, 

Macedônia, Sérvia, Turquia), América do Norte (Canadá, Estados Unidos) e, por fim, os 

países da União Europeia e outros países ocidentais (Austrália, Bulgária, República Checa, 

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Lituânia, 

Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Espanha, Suécia, Suíça, 

Reino Unido) (RIAÑO, 2008, p. 175-177). 

Esses aspectos conectam-se à dinâmica das funções estatais afetas ao Executivo, 

Legislativo e Judiciário. A partir da realidade brasileira, traça-se, na sequência, um panorama 

global que tende a demarcar como a corrupção é difundida. 

 

 

4.5.1 Poder Executivo 

 

 

A função primordial do Poder Executivo é marcada pela administração e execução dos 

ditames constitucionais. O Brasil seguiu o sistema presidencialista, em que o Presidente da 

República passa a desempenhar as funções de chefe de Estado e de chefe de governo (artigo 
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84 da Constituição Federal). Conta ainda com os Ministros de Estado em cada Ministério, 

fazendo as vezes de auxiliares, e com os Conselhos da Defesa e da República como órgãos de 

consulta em decisões que afetam a própria manutenção do convencionado Estado 

Democrático, a exemplo da efetivação da declaração de guerra (artigos 87 a 90 da 

Constituição Federal). Esse padrão acaba, por simetria, sendo observado nas outras instâncias 

do Poder Executivo nos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Evidentemente, há 

peculiaridades próprias entre as divisões formalizadas, como o fato de o Distrito Federal não 

ser dividido em Municípios (artigo 32 da Constituição Federal), mas vale a manutenção da 

noção geral evidenciada pela simetria. 

Ocorre que o modelo estrutural do Poder Executivo favorece o aparecimento da 

corrupção. 

A opção de escolha dos ocupantes centrais dos cargos de Presidente da República, 

Governadores dos Estados-Membros e do Distrito Federal e de Prefeitos é efetuada por 

eleições populares. Se as eleições populares garantem a legitimidade do sistema, um olhar 

mais atento identifica um jogo de interesses paralelos que, na maioria das vezes, não fica tão 

evidente, mas retrata uma das pedras de toque que fomenta a corrupção. Os outros poderes 

são afetados pela mesma realidade, aspecto que será explorado mais adiante. 

Uma das circunstâncias é a identificada no emprego de valores vultosos nas 

campanhas eleitorais. A experiência norte-americana já revelava essa discrepância ao 

notabilizar que a campanha presidencial de Lincoln, em 1860, custou 100.000 dólares, a de 

John Kennedy, cem anos após, pulou para 9,7 milhões de dólares, a de Nixon ficou em 10,1 

milhões, sendo que, com a utilização do rádio e da televisão, as coisas só encareceram 

(FLEISCHER, 2000, p. 86).  

Sob a ótica da realidade brasileira, na campanha de reeleição de Luiz Inácio Lula Silva 

à Presidência da República, em 2006, denota-se que o então candidato, em prestação de 

contas apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, declarou que os gastos empreendidos em 

sua campanha foram contabilizados em R$ 91.490.670,71 (noventa e um milhões, 

quatrocentos e noventa mil, seiscentos e setenta reais e setenta e um reais),52 enquanto sua 

declaração de bens apresentada ao mesmo Tribunal indicava que todo o seu patrimônio 

amealhado ao longo da vida correspondia a R$ 839.033,52 (oitocentos e trinta e nove mil, 

                                                 
52 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: 
<www.tse.jus.br/internet/eleicoes/2006/prest_contas_blank.htm>. Acesso em: 10 maio 2010. 
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trinta e três reais e cinquenta e dois centavos).53 Na época, um dólar comercial equivalia a 

2,166 reais.54 A simples conformação matemática da situação revela que o valor gasto na 

campanha de reeleição do ex-Presidente Lula equivale a 109 vezes o valor de seu patrimônio 

declarado. A situação do candidato Geraldo Alckmin, que disputou o mesmo pleito eleitoral 

com Lula, mas não ganhou as eleições, não é diferente. A prestação de contas de Geraldo 

indica o gasto de R$ 79.206.150,77 (setenta e nove milhões, duzentos e seis mil, cento e 

cinquenta reais e setenta e sete centavos) em sua campanha,55 enquanto sua declaração de 

bens da época apontava para um patrimônio de R$ 691.699,00 (seiscentos e noventa e um mil, 

seiscentos e noventa e nove reais).56 

Isso, no mínimo, já gera uma reflexão sobre os investimentos que patrocinam as 

campanhas, como os efetivados por empreiteiras e grupos econômicos (FIGUEIREDO, 

2000a, p. 58), uma vez que o problema desse patrocínio está atrelado à motivação dos 

patrocinadores (NASSMACHER, 2000, p. 118), nem sempre separada da ideia de uma 

contraprestação futura, a ser empreendida pelo agente eleito e seu respectivo grupo político 

(BARDHAN, 1997, p. 26). Também acende uma dúvida sobre a real condição de 

governabilidade do gestor da coisa pública, em especial quanto ao seu grau de imparcialidade, 

pois a ajuda econômica recebida não deixa direta ou indiretamente de nortear suas 

preocupações. 

Mesmo em países que adotam o sistema de financiamento público de campanhas 

eleitorais, como a França (CAGGIANO, 2002, p. 23- 239), ou o sistema misto, com ingestão 

de investimentos públicos e privados, como a Alemanha (HESSE, 1998, p. 155; GOMES; 

SERAU JUNIOR, 2006, p. 133), a situação não é muito diferente (NASSMACHER, 2000, p. 

121). Comparação de dados empreendida por Marenco, no Dossiê da Corrupção, do jornal 

Estado de Minas, entre os países indicados pela Transparência Internacional em 2008 como 

tendo alta corrupção (123 países) e baixa corrupção (49 países), com os que assimilaram a 

oferta de fundos públicos para financiar campanhas eleitorais revelou que mais da metade dos 

países que admitiam aos partidos obter recursos públicos foram classificados como países que 

apresentavam alta corrupção (MARENCO, 2009, p. 15). O jogo paralelo continua a existir 

(CASTRO, 2003, p. 315), até em razão da periodicidade dos mandatos (TAVITS, 2007, p. 
                                                 
53BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: 
<www.tse.gov.br/sadEleição2006DivCand/procCandidatoListar.jsp>. Acesso em: 10 maio 2010. 
54 DÓLAR, EURO E RISCO PAÍS 2006. Disponível em: 
<www.portalbrasil.net/2006/indices/dolar/dezembro.htm>. Acesso em: 10 maio 2010. 
55 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: 
<www.tse.jus.br/internet/eleicoes/2006/prest_contas_blank.htm>. Acesso em: 10 maio 2010. 
56BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: 
<www.tse.gov.br/sadEleicao2006DivCand/procCandidatoListar.jsp>. Acesso em: 10 maio 2010. 
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221), em que a precaução do político volta-se para a consolidação de seu patrimônio 

(WHITAKER, 1994, p. 41), como se expõe a seguir.  

O político brasileiro que obtém um resultado positivo nas campanhas de que participa 

acaba desenvolvendo suas funções por pouco tempo. Isso pode figurar como uma 

oportunidade para a adesão à corrupção sob a ótica da obtenção das maiores benesses 

possíveis do poder enquanto este é exercido, já que se corre o risco de não se voltar a exercê-

lo após o término do mandato. Vale ressalvar que o argumento não deve funcionar como uma 

defesa de extensão dos mandatos, até pelo fato de a periodicidade também ser visualizada 

como fator que favorece a alternância no poder e inibe a corrupção (PORTA, 1996, p. 18). 

Desse modo, o problema é gerado pelo modo de implementação da alternância, e não por ela 

em si, como aspecto que deve permitir a formação de um juízo crítico sobre o crivo de análise 

de formas de controle da corrupção para que o interesse coletivo seja colocado em primeiro 

plano.  

Essas regalias ainda são estendidas aos familiares e amigos, por exemplo, por meio do 

nepotismo (GARCIA; ALVES, 2004, p. 443), consistente na contratação de parentes e afins 

para o exercício de cargo ou função de confiança, o que, no Brasil, tende a atenuar-se através 

de esforços como o desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, que editou a Resolução 

n.º 7, de 18 de outubro de 2005, para coibir a prática na seara do Poder Judiciário brasileiro. 

São ainda tentativas de combate ao nepotismo no Brasil a edição da Súmula Vinculante n.º 13 

do Supremo Tribunal Federal, em 28 de agosto de 2008,57 e do Decreto nº 7.203, de 4 de 

junho de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública 

Federal.  

Em que pese o exposto, o nepotismo apresenta-se com uma funcionalidade 

diversificada sob o crivo da corrupção, pois: a) em uma versão mais simplificada, pode 

funcionar como mero apadrinhamento de alguém, calcado apenas na relação de parentesco ou 

familiar, no exemplo de um Juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Paraíba, no 

Brasil, apontado pela Transparência Internacional como suspeito de colocar 63 parentes no 

serviço público (CÁRDENAS; CHAYER, 2007, p. 45), b) pode funcionar como o 

apadrinhamento de alguém indicado como contraprestação do apoio político recebido ou a 

receber dessa pessoa ou de terceiros, como a notícia apresentada pelo ex-Presidente da 

                                                 
57 Súmula Vinculante n.º 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia, ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal”. 
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República do Brasil Fernando Henrique Cardoso, que exerceu a presidência de 1995 a 2002, 

quanto à indicação de pessoas que recebeu para a ocupação de cargos no Banco Nacional de 

Desenvolvimento ou na Caixa Econômica Federal (CARDOSO, 2006, p. 321-327) e, por fim, 

c) pode fragilizar os mecanismos de controle entre os poderes e mesmo o sistema de controle 

interno de cada poder, como a prática representada pela situação em que, constrangidos com a 

revelação da efetivação de contratações dos próprios parentes, parlamentares optam por 

contratar parentes de outros parlamentares como assessores para que estes retribuam o favor 

contratando os parentes daqueles (GOMES, 2008, p. 128; DÓRIA, 2009, p. 142).  

Pesquisa coordenada por D’Araújo, por meio da Fundação Getúlio Vargas, indicou 

que a Administração Pública Federal, em dezembro de 2006, dispunha de mais de 73.000 

cargos e funções de confiança, sendo que, destes, quase 20.000, referiam-se a cargos de 

direção e assessoramento superior, evidenciando, assim, que os governos dos ex-Presidentes 

Fernando Henrique e Lula, no Brasil, assimilaram um perfil clientelista, sendo, de um lado, o 

da seara empresarial e, do outro, o dos movimentos sindicais e sociais, respectivamente 

(D’ÁRAUJO, 2007). Dados estatísticos apresentados pela Gazeta do Povo, em 15 de 

setembro de 2008, indicaram que o Brasil possuía mais de 20.000 cargos comissionados, só 

entre o Governo Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, enquanto os Estados 

Unidos da América do Norte tinham nove mil, a Alemanha e a França ocupavam o terceiro 

lugar, com quinhentos cargos cada um, e a Inglaterra, o quarto, com trezentos cargos 

comissionados.58 

Os desvios começam nos níveis menores, em que o político mantém seu domicílio 

eleitoral e passa a fazer da política o seu meio de vida. Com o tempo, compreende a realidade 

do sistema que está muito mais voltada para a satisfação de interesses paralelos e adere aos 

vícios como algo natural, enquanto o interesse coletivo é colocado em segundo, terceiro 

plano. O político forma-se em uma escola que o corrompe desde o início, o que torna a 

indicação de que o povo não sabe votar uma mera falácia (FACKLER; LIN, 1995, p. 976), até 

por força do número limitado de candidatos alternativos (HIRST, 1992, p. 34), com afetação 

da dinâmica dos partidos políticos que passam a legitimar o sistema por meio de recompensas 

aos que entram no jogo e punição aos que se recusam a aderir a ele (PORTA, 1996, p. 21).  

A corrupção é erigida a princípio político (RIBEIRO, 2000, p. 179), mas o mais 

significativo é perceber que sua conformação contemporânea tem afinidade muito mais com a 

                                                 
58 O PESO DOS COMISSIONADOS. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?id=808061&tit=Elevado-numero-de-cargos-em-
comissao-facilita-o-nepotismo&tl=1>. Acesso em: 25 out. 2010. 
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sedução nem sempre marcada pela entrega direta do dinheiro ao agente que se corrompe, mas 

pela criação de um sentimento de obrigação pessoal, que constrange o agente à retribuição 

pelos favores anteriores, gerando uma transferência da lealdade que, desde o início, deveria 

permanecer com a comunidade (DOUGLAS, 1964, p. 47). 

A tentativa de permanência no poder nas eleições subsequentes ainda acena para a 

prática dos vícios que norteiam o processo eleitoral e revelam-se no abuso de poder de 

autoridade ou político-administrativo, como o uso da máquina administrativa no patrocínio de 

shows, transporte de eleitores, inauguração de obras às vésperas das eleições no fluxo do 

neoclientelismo, utilização de serviços gráficos custeados pelas casas legislativas; abuso do 

poder econômico, como o financiamento ilegal de partidos ou candidatos, e abuso de poder 

nos meios de comunicação (MOREIRA, 1998, p. 26-51), como os desvios voltados para o 

reforço da propaganda política no gozo de concessões, permissões e autorizações efetivadas 

pelo Poder Executivo para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens no Brasil 

(artigo 223 da Constituição Federal).  

Um estudo da Transparência Brasil sobre as características das casas legislativas e 

seus integrantes aponta que, em 2007, na Câmara dos Deputados, 55 deputados federais 

(10,7% da Casa Legislativa) detinham concessões de radiodifusão, direta ou indiretamente; no 

Senado, o número passou para 23 senadores (28,4% da Casa Legislativa); entre as Casas 

Legislativas das 27 unidades da federação, 20 têm ao menos um deputado que detém concessão de 

rádio ou televisão, sendo que, em sete Assembleias, pelo menos 10% (dez por cento) dos 

deputados são concessionários, ao passo que as Casas legislativas do Piauí (23% dos seus 

deputados estaduais), Rio Grande do Norte (24%) e Ceará (13%) são aquelas com maior presença 

de deputados nessas condições, de modo a ter-se no agregado nacional o número dos deputados 

estaduais concessionários de rádio/televisão correspondente a 6,6% do total.59 Problema 

semelhante foi registrado pela Transparência Internacional no que tange à experiência 

italiana, em 2002, com o seu primeiro-ministro, Silvio Berlusconi (PORTA, 2004, p. 97).  

No Brasil, ainda, Dória (2009, p. 59) equaciona as concessões de rádio e televisão com 

a formação de uma oligarquia no Estado do Maranhão. Isso pode romper a igualdade no 

processo eleitoral e garantir a manutenção de estamentos familiares no Poder, com a 

consagração do coronelismo eletrônico (LIMA, 2002, p. 214; LIMA, 2001b, p. 107), ou 

mesmo influenciar significativamente o eleitorado (LIMA, 1989, p. 171). A concorrência 

decorrente do financiamento de campanhas entre os candidatos também pode fomentar a 

                                                 
59 COMO SÃO NOSSOS PARLAMENTARES. Janeiro de 2008. Tranparência Brasil, p. 12, 27 e 32. Disponível 
em: <www.transparencia.org.br/docs/excelecncia.pdf>. Acesso em: 1 maio 2010. 
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corrupção como uma espiral inflacionária (PORTA, 1996, p. 18). A eleição e a reeleição 

centralizam-se em campanhas de guerra, com apelo à corrupção para que as margens de 

vitória sejam ampliadas (CHANG, 2005, p. 719).  

Em razão das deficiências apontadas, não faltaram manifestações contrárias ao sistema 

presidencialista, em defesa do sistema parlamentarista (BONAVIDES, 1985, p. 75). O 

problema é que o parlamentarismo também não consegue se afastar do jogo de cartas 

marcadas da corrupção, o que levou o próprio Kelsen (2000, p. 53-59) a defender a realização 

de uma reforma do parlamentarismo destinada a reforçar seu elemento democrático, por meio 

de medidas como a instituição do referendum legislativo, e não apenas o constitucional, da 

ampliação da atuação direta do povo na vontade do Estado, com a facilitação ao máximo do 

pedido de plebiscito, a limitação da imunidade parlamentar e o direito de os partidos 

revogarem seus deputados.  

 

 

4.5.2 Poder Legislativo 

 

 

Verificou-se que o Poder Legislativo desempenha duas funções fundamentais: a) a de 

elaborar atos normativos e b) a de fiscalizar a Administração Pública, que é concretizada 

através de suas casas legislativas, das comissões, em especial a comissão parlamentar de 

inquérito, e do controle externo empreendido pelos Tribunais e Conselhos de Contas. No 

plano federal, em razão da influência do modelo norte-americano, constituiu-se o Congresso 

Nacional dividido em Senado Federal e Câmara dos Deputados, como se ventilou nos 

capítulos anteriores. Os Estados-Membros contam com as Assembleias Legislativas, o 

Distrito Federal com a Câmara Legislativa e os Municípios com as Câmaras Municipais, 

sendo o número de parlamentares fixado de acordo com os critérios constitucionais.  

No âmbito federal, por exemplo, o Senado Federal conta com 81 Senadores e a 

Câmara dos Deputados com 513 Deputados. Nos Estados-Membros, o número de Deputados 

deve corresponder ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido 

o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze 

(artigo 27 da Constituição Federal). Nos Municípios, a fixação do número de Vereadores 

segue a disposição objetiva do artigo 29, IV, da Constituição Federal.  
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O cumprimento das missões constitucionais apontadas mostra-se, contudo, muito 

diferente da previsão constitucional, principalmente pela interferência da corrupção dos 

agentes políticos que integram os poderes de Estado.  

Quanto à missão de legislar, observa-se que o Legislativo desempenha esse papel de 

forma muito aquém de suas possibilidades, dando respaldo à incorporação paulatina dessa 

atividade pelo Poder Executivo, pela edição de medidas provisórias e outros atos normativos, 

e pelo Poder Judiciário, que a consolida principalmente por meio do controle de 

constitucionalidade exercido de forma concentrada ou difusa, negativa ou positivamente.  

Um dos fatores que dificultam a realização das atividades diz respeito ao fato de os 

parlamentares não observarem a assiduidade necessária para a consecução dos trabalhos 

legislativos, sem que ocorra a adoção de postura mais rígida pelas Casas Legislativas sobre 

essa questão. Análise calcada nas listas de presença dos deputados na Câmara dos Deputados 

revelou que, dos 553 deputados que exerceram o mandato em 2009, apenas quatro 

compareceram a todas as 115 sessões realizadas. Dos 553 ainda, mais da metade faltou a 

sessões deliberativas sem apresentar justificativas. A análise cogitada e a lista completa das 

faltas dos deputados, justificadas e não justificadas, foram divulgadas pelo Congresso em 

Foco.60 Levantamento sobre ausências dos Senadores, com base nas atas registradas pela 

Secretaria Geral da Mesa na página eletrônica do Senado,61 demonstrou que foram abonadas 

1.439 das 1.740 faltas acumuladas pelos 87 Senadores que exerceram o mandato em 2009.62A 

situação, inclusive, agrava-se nos períodos que antecedem e sucedem pleitos eleitorais 

relacionados com a renovação da casa parlamentar, quando sessões ordinárias e mesmo 

extraordinárias remuneradas são encerradas sem quórum para a votação de projetos, a 

exemplo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Brasil, nos meses de agosto a 

novembro de 2010.63 

Os agentes políticos colocam-se, mais uma vez, na posição de donos da coisa pública 

e, como portadores da condição de quem imprime os rumos de um país, definidores do que 

vale e do que não vale, afrouxam os mecanismos de responsabilização que lhes são 

                                                 
60CONGRESSO EM FOCO. Disponível em: 
<www.congressoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_Canal=21&cod_Publicação=31663>. Acesso em: 1 maio 2010. 
61CONGRESSO EM FOCO. Disponível em: 
<www.congressoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_canal=21&cod_publicação=32029>. Acesso em: 1 maio 2010. 
62 A assiduidade parlamentar em âmbitos federal e estadual também foi tratada no estudo desenvolvido pela 
Transparência Brasil. (TRANPARÊNCIA BRASIL, 2008, p. 17-34. Disponível em 
www.transparencia.org.br/docs/excelecncia.pdf Acesso em: 1 maio de 2010). 
63 MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Atividade Parlamentar do Plenário. 
Resultado das Reuniões. Disponível em: 
<http://www.almg.gov.br/index.asp?diretorio=plenario&arquivo=plenario_resultados>. Acesso em: 6  nov. 
2010. 



134 
 

direcionados, de modo a praticamente não sofrer qualquer punição. Enquanto os agentes 

políticos que deveriam dar o exemplo gozam dos abonos das faltas por motivos diversos, o 

cidadão empregado na iniciativa privada sujeita-se à demissão por justa causa decorrente do 

abandono de emprego e outras situações, principalmente nos termos da previsão legal do 

artigo 482, “i”, da Consolidação das Leis do Trabalho, o que marca a força do espírito 

corporativo do Poder Legislativo (KRIEGER; RODRIGUES; BONASSA, 1994, p. 34).  

Isso tende a repercutir na votação de matérias que apresentam quórum qualificado ou 

mesmo nas que não estão atreladas a esse tipo de quórum, mas permanecem enterradas na 

longa fila de espera de apreciação dos projetos legislativos. Consulta nos sites da Câmara dos 

Deputados e Senado Federal brasileiros demonstraram que em ambas as casas legislativas há 

projetos de lei em tramitação que foram apresentados na década de 80, antes mesmo da 

Constituição de 1988, o que permeia os trinta anos. Alguns, sobre matéria atrelada ao direito 

do trabalho, como o PLS (Projeto de Lei do Senado) n.º 11/1980 no Senado, e o PL (Projeto 

de Lei) n.º 1069/1983 na Câmara; o PLS n.º 47/1980 no Senado e o PL n.º 6350/1985 na 

Câmara; o PLS n.º 147/1981 no Senado e o PL n.º 8280/1986 na Câmara e ainda outros que 

versam sobre assuntos distintos, como o PLS n.º 226/1981 no Senado e o PL n.º 2422/1989 na 

Câmara, que dispõe sobre a possibilidade de manutenção de departamentos de educação física 

em hospitais psiquiátricos.64  

Outra pesquisa, pautada em dados extraídos dos sites da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, mostrou que, em 26.04.2010, havia 2.472 projetos no Congresso Nacional à 

espera de votação. Na Câmara, eram 2.135, enquanto, no Senado, eram 337. O detalhe é que a 

pesquisa ainda comparou o volume de projetos que aguardavam votação com a produção 

registrada pelas casas do Congresso no ano anterior e concluiu que, para garantir a votação de 

todos os projetos pendentes, os Deputados Federais precisariam trabalhar mais dez anos, 

enquanto os Senadores precisariam de um ano e meio.65 

A missão de fiscalizar a administração pública chega a ser até mais fugaz. De início, o 

jogo político entre o Legislativo e o Executivo, em que se destaca a troca de apoio político por 

cargos e benesses, logra resvalar na dinâmica da responsabilização política para que o 

impeachment, por exemplo, não seja deflagrado (BEZERRA, 1999). Isso também afeta o 

processo legislativo, como se verá no tópico inerente à corrupção e ao processo legislativo, o 

que também complementa a incursão estabelecida sobre o viés da fiscalização. 

                                                 
64 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <www.camara.gov.br>. Acesso em: 25 nov. 2009; 
BRASIL. Senado Federal. Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso em: 25 nov. 2009. 
65 CONGRESSO EM FOCO. 2,4 mil projetos à espera de votação no Congresso. Disponível em: 
<www.congessoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_canal-21&cod_publicaçao=32697>. Acesso em: 29 abr. 2010. 
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Ainda sob o crivo da fiscalização, o Legislativo vale-se muitas vezes das comissões 

parlamentares de inquérito para concretizar esse fim. Ocorre que os resultados decorrentes são 

muitas vezes questionados por aspectos que norteiam o procedimento adotado e outros que se 

relacionam com os relatórios conclusivos apresentados. Quanto ao procedimento adotado, 

denota-se que os parlamentares não sabem conduzir uma investigação, formulam perguntas 

que não guardam nexo algum com o tema central da investigação, produzem horas de oitivas 

(VIEIRA, 2008, p. 152), dão ensejo à formação de calhamaços de papéis também sem 

conexão com o fato central, abandonam linhas argumentativas que poderiam conduzir a 

resultados contundentes. Quanto aos relatórios apresentados, verificam-se negociações nos 

bastidores do poder para a amenização da situação de determinados investigados pelos 

motivos mais diversos, como ocorreu com a Comissão Parlamentar de Inquérito do orçamento 

(KRIEGER; RODRIGUES; BONASSA, 1994, p. 208) e outras. Eis mais um dos braços da 

corrupção.  

Isso gera a impressão de que as comissões são apenas um espetáculo (CORRUPÇÃO 

E MISÉRIA, 1999, p. 12), uma fachada para exposição na mídia (NASSIF, 1999-2000, p. 32) 

de parlamentares com interesses em possíveis reeleições, ávidos pela promoção pessoal 

(LAZZARINI, 2002, p. 100) e, uma vez apagadas as luzes da atenção popular, a tralha de 

papel é remetida ao arquivo ou enviada a quem de direito (Polícias e Ministério Público, em 

regra) (SOUTO, 2000, p. 171). 

Como os Tribunais e Conselhos de Contas também encontram limitações 

constitucionais no Brasil e podem apresentar deficiências concretas de atuação, a fiscalização 

fica ainda mais deficitária. Em termos de limitações constitucionais colocam-se distorções 

estruturais que comprometem a eficiência da missão de fiscalização, como o fato de seus 

membros receberem vantagens pecuniárias equiparadas às vantagens dos juízes (artigo 73, § 

3º, da Constituição Federal), mas, por não integrarem a estrutura interna do Poder Judiciário, 

decidem casos concretos sem a força jurisdicional, segundo a posição dominante (FURLAN, 

2008, p. 231; GOMES JÚNIOR, 2003, p. 26); são, em regra, integrados por um Ministério 

Público especial, que enfrenta limitações semelhantes, já que este sequer figura como órgão 

equiparado aos outros órgãos estruturados constitucionalmente e que levam o mesmo nome 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. ADI 2.068/MG. Rel. Min. Sidney Sanches. j. 

03.04.2003. DJ, 16 maio 2003; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. ADI-MC 2.068, 

Rel. Min. Marco Aurélio. j. 15.12.1999. DJ, 25 fev. 2000); a forma de escolha de parte dos 

membros do Tribunal de Contas da União, o que se dá pelo Presidente da República após 
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aprovação do nome pelo Senado, também é questionada em razão do subjetivismo atrelado ao 

jogo do poder (CAMPOS, 2002, p. 783).  

Em termos de deficiências concretas, vale a referência de Carvalho (2003b, p. 197-

201), que realizou estudo concreto em cinco municípios do nordeste da Bahia, através da 

análise dos pareceres prévios produzidos entre 1996 e 2000, quando constatou a aprovação de 

contas em pareceres questionáveis em razão do volume de irregularidades encontradas; a 

efetivação de um controle meramente formal em algumas situações; a ausência de articulação 

com outras instâncias de controle; o excesso de formalismo no registro das notícias de 

irregularidades, entre outras. 

Ainda sobre o Legislativo, desponta-se aqui o mesmo problema estrutural do enredo 

eleitoral difundido no tópico do Executivo, com pequenas variações. O volume financeiro 

empregado individualmente nas campanhas dos parlamentares também sofre a influência dos 

financiadores das campanhas. Normalmente, o parlamentar injeta dinheiro próprio e de 

doadores nas suas campanhas. Se coloca dinheiro próprio, precisará recuperá-lo ao longo do 

mandato. Se coloca dinheiro alheio, precisará pagar o ato de liberalidade.  

Levantamento efetuado pela Folha, com base nas prestações de contas dos candidatos 

apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2010 no Brasil, indicou que 264 

deputados federais e 42 senadores, algo equivalente a 54% (cinquenta e quatro por cento) do 

total de membros do Congresso Nacional, receberam doações de construtoras, perfazendo um 

total de R$ 99,3 milhões (noventa e nove milhões e trezentos mil reais) (NAVARRO; 

COSTA, 2010, p. 8). O sujeito já se elege submetido a um jogo de interesses que tende a 

comprometer sua atuação funcional. O financiamento público de campanha, da mesma forma 

como ventilado, não logra resolver o problema, já que o exercício do cargo gera outras 

preocupações para o agente político parlamentar, como a sua manutenção no poder. 

Uma distorção muito peculiar do sistema eleitoral que afeta o Legislativo consiste na 

forma de atuação do candidato parlamentar e costuma acompanhá-lo no curso do mandato, 

quando eleito. O candidato e mesmo o parlamentar tratam seus eleitores como se ocupassem 

um cargo de cúpula do Poder Executivo. Em regra, tendem a não prometer ou concretizar a 

elaboração de projetos de lei, mas preferem aderir à concessão de aspectos materiais, como a 

doação de dinheiro, cestas básicas e outros bens, em troca do voto, que se traduz no 

clientelismo (PORTA, 1996, p. 21). A situação é percebida com maior facilidade nas eleições 

municipais, em que essa prática é mais difundida em razão da proximidade com os cidadãos 

do local. 
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Como ocorre com a cúpula do Poder Executivo, o parlamentar tende a se preocupar 

com sua estabilidade econômica, que ficará comprometida com o término do mandato. 

Aumentos de subsídio, fixação de benefícios extras, convocações espúrias em períodos de 

recesso parlamentar, aposentadorias com curtos períodos eletivos e outras práticas são 

demonstrações concretas dessa realidade. O agente novamente assume a postura de dono da 

coisa pública, e não de servidor, mas a de um dono relapso e sanguessuga, pois, mais cedo ou 

mais tarde, não estará mais ali.  

Evoca-se a figura de uma máquina política dedicada à corrupção (SCOTT, 1969, p. 

1144) ou mesmo a do caçador de renda atrelado à corrupção (PINAUD, 2007, p. 44), em que 

o uso de recursos e esforços é alocado na geração ilícita de rendimentos sem a contrapartida 

da produção (KRUEGER, 1974, p. 301; CAMPOS, 2002, p. 774; SILVA, 2000, p. 67-69), 

com a utilização do mandato para a concretização de ganhos a título privado (BARDHAN, 

1997, p. 18).  O político do Legislativo que mantém o apoio popular e logra se reeleger para 

cargos legislativos que exigem cada vez mais votos (de vereador para deputado estadual, 

depois para deputado federal e, então, senador), não necessariamente nessa rigorosa ordem, 

acaba por se deparar com uma verdadeira carreira norteada pelo apelo à corrupção, em que é 

praticamente impossível escapar de seus tentáculos (CHANG, 2005, p. 722). 

Os vícios do Legislativo levam a construções que autorizam o apontamento de críticas, 

como as dirigidas à consagração da conformação do Congresso Nacional em duas casas 

distintas (BONAVIDES, 1985, p. 93), ao número excessivo de parlamentares no Congresso 

Nacional (ROCHA, 1996, p. 194) e nas outras esferas de poder, ao gasto empreendido para a 

manutenção dessa formação.  

Estudo da Transparência Brasil que comparou o orçamento do Congresso Nacional 

brasileiro com os de outros onze países, em 2007, apontou que o Congresso brasileiro é o que 

mais pesa no bolso da população quando se considera a renda per capita do cidadão nacional 

em comparação com o nível do salário mínimo no Brasil, sendo que o mandato de um 

deputado federal custava R$ 6,6 milhões (seis milhões e seiscentos mil reais) ao ano, 

enquanto o de um Senador correspondia à quantia quase cinco vezes maior, por atingir o 

patamar de R$ 33,1 milhões (trinta e três milhões e cem mil reais) por ano. Segundo o mesmo 

estudo, a média do custo por parlamentar dos Legislativos europeus mais o Canadá era de 

cerca de R$ 2,4 milhões (dois milhões e quatrocentos mil reais) por ano, enquanto no Brasil 

ficava em R$ 10 milhões (dez milhões de reais). O problema repercutia nos cenários estadual 

e municipal, sendo que sete Estados tinham orçamentos por deputado superiores a R$ 3 

milhões (três milhões de reais) ao ano, o que superava a França, por exemplo, enquanto o 
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mandato de um único vereador no Rio de Janeiro e em São Paulo saía por mais de R$ 5 

milhões (cinco milhões de reais) ao ano (TRANSPARÊNCIA BRASIL, 2007, p. 1-2).66 

 Iniciativas como a promulgação da Emenda Constitucional n.º 58, de 23 de setembro 

de 2009, que aumentou significativamente o número de cargos de vereadores em âmbito 

municipal em todo o Brasil,67 só reforçam as críticas tecidas a partir da sensação calcada no 

estabelecimento de um aumento decorrente de manobra do jogo político-partidário tendente à 

acomodação dos interesses menores, como a satisfação dos apelos partidários que acaba por 

se sobrepor ao interesse popular, voltado para a contenção do gasto público ou a utilização 

dos mesmos recursos na efetivação dos direitos sociais.  

Sobre o jogo político-partidário, Hirst (1992, p. 30-39), ainda, analisando a realidade 

inglesa, assevera que os partidos políticos são cúmplices do que denomina grande governo e, 

na prática, não se empenham no controle das ações deste quando isso implica redução do seu 

próprio campo de ação, da sua própria possibilidade de auferir ganhos com o jogo. A assertiva 

de Hirst acaba sendo corroborada pela Transparência Internacional, conforme já anunciado no 

tópico da corrupção como fenômeno político propriamente dito, quando esta equaciona os 

partidos políticos e o Legislativo/Parlamento como as instituições que figuram como as mais 

corrompidas, de acordo com o barômetro global da corrupção da Transparência Internacional 

de 2007, que procurou verificar a forma como a corrupção afetava a vida das pessoas, após 

entrevistar 63.199 homens e mulheres maiores de 15 anos em uma amostra ponderada de 

acordo com a estrutura da população total de sessenta países e territórios, entre julho e 

setembro de 2007, por meio do instituto Gallup International (RIAÑO, 2008, p. 175-178).  

Ainda no Brasil, pesquisa de opinião pública realizada entre 25 e 29 de janeiro de 

2010, que abrangeu 24 Estados da Federação, 136 Municípios e ouviu 2.000 pessoas com 

grau de confiabilidade de 95% (noventa e cinco por cento) e margem de erro de 3% (três por 

cento) para mais ou para menos, revelou que 32,4% dos entrevistados confiam pouco no 

Congresso Nacional Brasileiro, enquanto 45,5% nunca confiam. A mesma pesquisa ainda 

demonstrou que, entre as instituições relacionadas no âmbito questionado (Forças Armadas, 

Imprensa, Justiça, Governo, Polícia, Serviço Público e Congresso Nacional), verificou-se que 

o Congresso Nacional foi o que teve o menor grau de confiabilidade de todas as outras, 
                                                 
66 Estudos de 2007, ainda da Transparência Brasil, indicam que o Legisltativo custa em média R$ 115,27 (cento 
e quinze mil reais e vinte e sete centavos) ao ano para cada habitante de capitais brasileiras (TRANSPARÊNCIA 
BRASIL, 2007, p. 1).  
67 De 51.924 para 59.267 cargos de Vereador, totalizando 7.343 novos cargos, conforme notícia veiculada pela 
Agência Senado (BRASIL. Senado Federal. Congresso promulga PEC dos Vereadores. Agência Senado. Notícia 
de 23.09.2009. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/noticias/verNoticia.aspx?codNoticia=95682&codAplicativo=2&parametros=Congre
sso+promulga+PEC+dos+Vereadores>. Acesso em: 1 maio 2010). 
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aspecto que também já era apontado em setembro de 1998, quando pesquisa semelhante foi 

realizada (CNT/SENSUS, 2010, p. 13). 

 

 

4.5.3 Poder Judiciário 

 

 

Nos tópicos anteriores, foi possível perceber as aberturas do ordenamento jurídico e os 

mecanismos facilitadores da corrupção através do modelo estrutural de sedimentação dos 

Poderes Executivo e Legislativo, em regra, decorrentes do enredo eleitoral, com a 

periodicidade dos mandatos e a troca de apoio político por benesses. Essas constatações 

autorizam a indicação de que os países que optarem por escolhas de magistrados em qualquer 

instância, via procedimento eleitoral, poderão arcar com as mesmas dificuldades externadas, 

que impulsionam a corrupção, de onde se segue o exemplo norte-americano em que figuram 

como doadores de campanha até mesmo firmas de advocacia (ATAÍDE JÚNIOR, 2006, p. 

40), quando se cogita o problema das vultosas quantias empregadas nas campanhas ao lado do 

rompimento da imparcialidade (SCHOTLAND, 2007, p. 27).  

Nos Estados Unidos da América do Norte, os juízes federais são indicados pelo 

Presidente da República com aprovação do Senado, ao passo que, entre os juízes dos Estados-

Membros, após a eleição do Presidente Jackson, em 1828, quarenta dos cinquenta Estados-

Membros optaram pela eleição dos juízes por sufrágio (DAVID, 1996, p. 390).68 O modo de 

seleção dos juízes estaduais varia de Estado para Estado, mas, no geral, pode ser dividido em 

cinco grupos: eleições partidárias (o candidato a juiz deve ter filiação partidária – 

                                                 
68 A justiça federal nos Estados Unidos da América do Norte foi organizada a partir do Judiciary Act de 1789, de 
modo a comportar três níveis: a Suprema Corte, como órgão máximo, localizada em Washington D.C. e 
composta por nove ministros, sendo presidida pelo Chief Justice, as Cortes de Apelação (U.S. Courts of 
Appeals), como instâncias recursais, e as Cortes distritais (U.S. District Courts), como os juízos federais de 
primeiro grau. O critério de escolha dos juízes nesta situação é o mesmo (indicação do Presidente da República 
com aprovação pelo Senado); não há a definição de uma carreira ordenada, de modo que, para um juiz distrital 
passar a ocupar uma vaga como juiz de apelação, deverá seguir o mesmo critério de indicação e aprovação; 
somente deixam o cargo por morte ou aposentadoria, mas podem perdê-lo por impeachment; há ainda a estrutura 
do U.S. magistrate judges semelhante aos juízes leigos dos juizados especiais no Brasil e as reuniões de uma 
cúpula de juízes na chamada Conferência Judicial (Judicial Conference of the United States) que se assemelha 
em parte ao Conselho Nacional de Justiça, mas só é composta por juízes. No âmbito estadual, “pode-se afirmar 
que cada Estado possui um Poder Judiciário diferente” em função da autonomia conquistada em relação à União. 
De um modo geral, as justiças estaduais apresentam três ou quatro instâncias: cortes de jurisdição limitada, 
cortes de jurisdição geral, cortes intermediárias de apelação e cortes supremas, no entanto, nem todos os Estados 
possuem cortes intermediárias, oportunidade em que a corte suprema figura como corte de apelação. As 
primeiras centralizam o maior número de demandas e costumam julgar questões de menor complexidade, 
inclusive, criminais; as de jurisdição geral apreciam causas mais complexas ou graves; as outras aderem à função 
predominantemente recursal (ATAÍDE JÚNIOR, 2006, p. 38- 39). 
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republicanos x democratas), eleições não partidárias (independentemente de filiação 

partidária), indicação política pelo governador (appointment), indicação pela Assembleia 

Legislativa e referendo (merit selection) (ATAÍDE JÚNIOR, 2006, p. 40).  

Estudo que analisou casos de condenação criminal no Estado da Pensilvânia, entre 

1990 e 1999, onde há a previsão de reeleição de juízes de dez em dez anos, encontrou fortes 

evidências de que o sistema eleitoral para a seleção de juízes afetou a imparcialidade destes, 

uma vez que os magistrados tenderam a impor maior punição nos casos julgados 

principalmente nos períodos de proximidade do pleito eleitoral de reeleição (HUBER; 

GORDON, 2004). 

O modelo brasileiro, mais uma vez, assemelha-se ao norte-americano, mas não adere, 

por exemplo, ao sistema eleitoral para a escolha dos magistrados, salvo quanto à figura do juiz 

de paz (ATAÍDE JÚNIOR, 2006, p. 40), com competência absolutamente limitada e afeta, em 

regra, à celebração e habilitação de casamentos, nos termos do artigo 98, II, da Constituição 

Federal, sendo certo que, desde a promulgação da mesma Constituição, em 1988, a previsão 

de eleição desses juízes não é observada, oportunidade em que passaram a ser nomeados pelos 

Tribunais dos Estados, embora o Conselho Nacional de Justiça esteja tecendo esforços para 

que a previsão constitucional seja cumprida.69  

A escolha de magistrados no Brasil, na maioria das vezes, segue a regra do concurso 

público de provas e títulos. Como exceção, por exemplo, tem-se a regra do quinto 

constitucional e a forma de escolha dos Ministros dos Tribunais Superiores. O quinto 

constitucional traduz-se no fato de um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, 

dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios ser composto por membros do 

Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e por advogados de notório saber 

jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 

indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes (artigo 94 da 

Constituição Federal). Em termos de Tribunais Superiores, os onze Ministros do Supremo 

Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República, depois da aprovação pela 

maioria absoluta do Senado Federal (artigo 101, parágrafo único, da Constituição Federal), os 

                                                 
69 Trata-se da Recomendação n.º 16, de 4 de setembro de 2008, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça. 
Recomenda-se aos Tribunais de Justiça que regulamentem e encaminhem projetos de lei às Assembléias 
Legislativas com a previsão de eleições, remuneração e atuação dos juízes de paz perante as varas de família e 
no desenvolvimento da atividade conciliatória. (BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação n.° 16, 
de 27 de maio de 2008. Diário de Justiça Eletrônico [do CNJ]. n. 43/2008, 4 set. 2008. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/dje/jsp/dje/DownloadDeDiario.jsp?dj=DJ43_2008ASSINADO.PDF&statusDoDiario=AS
SINADO>. Acesso em: 22 mar. 2011.)  
 



141 
 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça são escolhidos basicamente da mesma forma (artigo 

104, parágrafo único, da Constituição Federal), etc. 

O distanciamento da escolha estabelecida por um critério meritocrático como o 

concurso público ou a progressão natural na carreira com algum tipo de mecanismo efetivo de 

controle que facilite a destituição em caso de desvio pode conduzir à instauração de um jogo 

político (LIMA, 2000b, p. 114) que, embora não revele expressamente a presença da 

corrupção calcada na troca de dinheiro, inspira o seu aparecimento sob o crivo da 

prevaricação, como forma de escolha pautada em motivos de interesse ou sentimento pessoal 

de grupos de poder. Há Ministros de Supremas Cortes que mantiveram notória relação pessoal 

ou mesmo profissional com um Presidente da República ou seu partido político, o que pode 

ter funcionado como fator de facilitação da escolha do nome para integrar o quadro da Corte. 

 No Brasil, tem-se o exemplo da indicação do ex-Presidente da República Luiz Inácio 

Lula da Silva e posterior escolha do nome pelo Senado Federal do Ministro José Antonio Dias 

Tofolli, que tem em seu currículo, no campo da experiência profissional, sem mestrado e sem 

doutorado, o registro de ter funcionado como assessor jurídico da liderança do Partido dos 

Trabalhadores na Câmara dos Deputados entre 1995 e 2000, o mesmo Partido do Presidente 

Lula, o fato de figurar como subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da 

República entre janeiro de 2003 e julho de 2005 e ainda como Advogado-Geral da União de 

março de 2007 a outubro de 2009.70 Interessante é que, poucos dias antes da indicação e 

mesmo da escolha do nome, foi noticiado que Tofolli tinha sido condenado, em primeira 

instância, pela Justiça do Amapá, nos autos da Ação Popular n.º 0000576-64.2002.8.03.0001, 

em tramitação na 2ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Macapá, pela prática de 

improbidade administrativa e, embora a decisão ainda pudesse ser discutida na via recursal, a 

escolha foi confirmada. 

Os ocupantes do cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal apenas precisam ser 

cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65, ter reputação ilibada e notável saber jurídico, o 

que viabiliza escolhas muito mais pautadas em conformação política do que a ocupação dos 

cargos pelos juristas mais reconhecidos no País. O saber jurídico do candidato nem sempre 

predomina como critério norteador decisivo. O modelo ainda pode facilitar a definição de 

escolhas pelo Presidente da República que se voltem mais a cumprir os interesses do 

Executivo, como a iniciativa promovida pelo Presidente Reagan no curso de seu governo, nos 

                                                 
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Composição plenária. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao/anexo/cv_dias_toffol
i_2010jan28.pdf> .Acesso em: 21 abr. 2010. 
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Estados Unidos da América do Norte, no sentido de investigar os posicionamentos assumidos 

por juristas que poderiam compor a Corte como forma de escolher aqueles que 

compartilhassem da sua linha de pensamento (GRIFFIN, 2005, p. 125). 

O Supremo Tribunal Federal também é perseguido pelo fantasma da suspeição quando 

aprecia casos concretos em que alguns de seus Ministros figuram como parte. Aliás, embora 

Ministros nessa situação acabem eventualmente por não votar no caso concreto que estão 

respondendo como parte, não deixam de influir na decisão da Corte ao votarem em processos 

semelhantes, mas anteriores, de modo a consolidar de antemão a posição do pleno do Tribunal 

sobre a matéria.  

A situação do Ministro Gilmar Mendes é um exemplo notório, disponível no site do 

Supremo Tribunal Federal, através de pesquisa pelo nome da parte ou número do feito, onde o 

resultado do julgamento conclamado na Reclamação n.º 2.138/DF (Reclamação n.º 2.138/DF. 

Relator Ministro Nelson Jobim. Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes. 

j.13.06.2007. DJ, 18 abr. 2008. Tribunal Pleno), em que o voto do mesmo Ministro foi 

computado no desfecho final, chegou a beneficiá-lo em dois outros processos a que respondia 

por improbidade administrativa (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Pet 

3211 QO/DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Relator para o acórdão Ministro Menezes 

Direito. j. 13.03.2008. DJ, 27 jun. 2008;  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal 

Pleno. Pet 3053 AgR/DF. Relatora Ministra Cármen Lúcia. j.13.03.2008. DJ, 2 maio 2008).  

O Ministro Gilmar Mendes respondia a pelo menos dois processos por prática de 

improbidade administrativa que chegaram a ser decididos pelo Supremo Tribunal Federal sob 

a influência do que ficou estatuído na Reclamação n.º 2.138/DF.  

Em um deles, o Ministério Público Federal propôs ação civil pública com base em 

inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no provimento de cargos 

públicos na época em que Gilmar Mendes exercia a função de Advogado-Geral da União, 

considerados privativos dos membros da carreira respectiva, o que violaria as regras 

constitucionais sobre concurso público, e também para investigar a recusa no fornecimento de 

informações sobre funcionários que exerciam cargos comissionados no órgão. Por maioria de 

votos, a competência do Supremo Tribunal Federal foi firmada quanto ao Ministro Gilmar 

Mendes e foi determinado o arquivamento dos autos quanto a este em razão do próprio 

reconhecimento da competência originária do Supremo (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Tribunal Pleno. Pet 3211 QO/DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Relator para o acórdão 

Ministro Menezes Direito. j. 13.03.2008. DJ, 27 jun. 2008).  
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No outro, o Ministério Público Federal havia ajuizado ação civil pública em face do 

Ministro Gilmar Mendes por supostas irregularidades decorrentes da celebração de contratos 

entre a Advocacia-Geral da União, na época em que o Ministro Gilmar exercia essa função, e 

o Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), sem a observação da Lei de Licitações. Por 

maioria de votos, o resultado foi semelhante ao da Petição 3211 (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Tribunal Pleno. Pet 3053 AgR/DF. Relatora Ministra Cármen Lúcia. j. 13.03.2008. 

DJ, 2 maio 2008). O instituto indicado, que foi fundado em 1998 e tem como um de seus 

fundadores o próprio Ministro Gilmar Mendes, constitui-se em um centro privado de estudos 

em Direito e contava com outros Ministros do Supremo Tribunal Federal como professores 

que integravam seu corpo docente.71 As informações pertinentes ao corpo docente da época 

foram obtidas através da plataforma Lattes, com consulta pelo nome dos Ministros.72 A 

Reclamação n.º 2.138/DF será abordada no momento oportuno.  

A relação educacional mencionada na citação e estabelecida entre os Ministros pode 

fortalecer o vínculo do espírito corporativo noticiado ou mesmo assumir uma peculiaridade 

mais tênue, atrelada ao grau de consideração, de admiração, com afetação, por si, da 

imparcialidade. Da mesma forma, o interesse de Ministros e seus parentes voltados a ocupar 

outros cargos no âmbito do Executivo ou do Legislativo ou a estabelecer vinculações com 

determinados escritórios e mesmo a figurar como consultores e pareceristas (LEITE, 1987, p. 

55) após o término do exercício funcional é fator que também pode conduzir ao desvio de 

função, como porta aberta à corrupção.  

Outras instâncias do Judiciário não deixam de enfrentar o problema da corrupção. 

Dois dos casos mais conhecidos no Brasil são o do desvio de recursos públicos na construção 

do Fórum trabalhista no Estado de São Paulo (SOUTO, 2000, p. 145) e o revelado pela 

Operação Anaconda da Polícia Federal, em que se indicou que juízes federais negociavam a 

prolação de sentenças (VASCONCELOS, 2005, p. 9). Nem o Superior Tribunal de Justiça 

escapou de escândalo semelhante, já que um de seus Ministros, tempos depois e em outra 

situação, também figurou como suspeito de negociar decisões judiciais, na chamada Máfia 

dos Bingos, conforme notícia divulgada no site do Conselho Nacional de Justiça.73  

                                                 
71 INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO. Fundadores. Disponível em: 
<http://www.idp.edu.br/institucional/fundadores>. Acesso em: 15 fev. 2008 
72 PLATAFORMA LATTES. Buscar currículo. Disponível em: <lattes.cnpq.br>. Acesso em: 5 maio 2010. 
73 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ abre processo e afasta magistrados envolvidos na operação 
furacão. Notícia de 31 de julho de 2007. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3174:cnj-abre-processo-e-afasta-
magistrados-envolvidos-na-opera-furac&catid=1:notas&Itemid=675>. Acesso em: 10 abr. 2010. 
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Na linha dos relatórios bimestrais de atividades apresentados pela Corregedoria do 

Conselho Nacional de Justiça no Brasil, verifica-se que o número de sanções disciplinares 

aplicadas a magistrados pelos Tribunais a partir de recomendações e do acompanhamento dos 

trabalhos pela Corregedoria Nacional de Justiça aumentou 70% (setenta por cento) entre 

2005-2007 em comparação com o biênio de 2004 a 2005, sendo 82 neste biênio e 140 naquele 

período, como resultado da própria criação do Conselho em questão. Dessas sanções, no 

biênio 2004-2005, sete referem-se à imposição pelos Tribunais da sanção de disponibilidade, 

seis aposentadorias compulsórias e uma demissão, enquanto no período seguinte foram 

aplicadas dezoito sanções de disponibilidade, vinte aposentadorias e cinco demissões74. O 

número de feitos dirigidos à Corregedoria Nacional de Justiça também aumentou do patamar 

de 348, em 2005, para 2.219, em 15 de maio de 2007.75 Isso reforça a existência de problemas 

disciplinares de magistrados no Poder Judiciário brasileiro, embora não haja uma correlação 

direta dos dados com a corrupção.  

Não obstante, pesquisa de opinião pública realizada no Brasil, entre 25 e 29 de janeiro 

de 2010, que abrangeu 24 Estados da Federação, 136 Municípios e ouviu 2.000 pessoas com 

grau de confiabilidade de 95% (noventa e cinco por cento) e margem de erro de 3% (três por 

cento) para mais ou para menos, revelou que 38,8% dos entrevistados confiam pouco na 

Justiça Brasileira, enquanto 22,3% nunca confiavam (CNT/SENSUS, 2010, p. 13).  

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mediu a confiança da população brasileira 

no Poder Judiciário, referente ao terceiro trimestre de 2010, considerando uma amostra de 

1.550 pessoas, distribuídas pelos Estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, 

Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, com um intervalo de confiança de 95% 

(noventa e cinco por cento) e erro amostral de 2,5%, indicou que 63% (sessenta e três por 

cento) dos entrevistados consideraram o Judiciário nada ou pouco honesto, 61% (sessenta e 

um por cento) acreditam que o Judiciário é nada ou pouco independente e 55% (cinquenta e 

cinco por cento) apontaram que o Judiciário é nada ou pouco competente. A mesma pesquisa 

também indicou que 89% (oitenta e nove por cento) dos entrevistados entendem que o 

Judiciário resolve os conflitos de forma lenta ou muito lentamente, 77% (setenta e sete por 

cento) disseram que os custos para acessá-lo são muito altos e 69% (sessenta e nove por 

cento) acreditam que o Judiciário é difícil ou muito difícil de ser utilizado (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 2010, p. 5-13). 

                                                 
74 CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório final de atividades 2005-2007, p. 36. Disponível 
em: <http://www.cnj.jus.br/relatorios/relatorios-anuais-da-corregedoria>. Acesso em: 13 abr. 2010. 
75 CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório final de atividades 2005-2007, p. 17 e 81. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/relatorios/relatorios-anuais-da-corregedoria>. Acesso em: 13 abr. 2010. 
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Quando um juiz corrupto rompe o processo judicial, ele sacrifica uma pessoa inocente, 

mas também trai o povo de três formas diferentes: vende direitos que eram parte de sua 

função, compromete a imagem da justiça e afeta a ordem social (GÉNAUX, 2002, p. 115). O 

magistrado deixa de atuar como porta-voz da instituição, pois coloca seus interesses acima 

dela (MINERBO, 2000, p. 94).  

Essas observações não esgotam os mecanismos e meandros da corrupção. Pepys 

(2007, p. 6), atento à experiência de alguns países, assinala que há pelo menos sete fatores que 

contribuem para a corrupção judicial, que são: a) a influência indevida do Executivo e do 

Legislativo sobre o sistema judiciário, como na Tailândia, onde até 1997 o Judiciário era 

considerado parte do Ministério da Justiça, b) a tolerância social da corrupção, quando o 

pagamento de subornos é considerado um pré-requisito para obtenção do serviço judicial, no 

exemplo do Quênia, c) o medo dos juízes de sofrerem represálias, como na Bulgária, onde o 

juiz corre o risco, inclusive, de ser exposto perante a imprensa, d) os baixos salários dos 

funcionários do Judiciário, como no Azerbaijão, onde os juízes tendem a tolerar a corrupção 

dos funcionários como forma de garantir a promoção da justiça, e) a má formação e a falta de 

recompensas para o comportamento ético, no exemplo do Sri Lanca, onde os juízes que 

desenvolvem suas funções de forma regular podem ser ignorados pelo Presidente da Suprema 

Corte do País nas escolhas de juízes para a própria Suprema Corte, f) o conluio de juízes, 

como no Zimbábue, onde o governo destinou fazendas desapropriadas para juízes de todos os 

níveis com o objetivo de garantir decisões judiciais que lhe seriam favoráveis e g) os 

procedimentos administrativo-judiciais inadequadamente controlados com códigos 

processuais ambíguos, no exemplo dos países em transição.  

 

 

4.6 A corrupção no processo legislativo  

 

 

O processo legislativo não escapa da cooptação pelo poder econômico, muitas vezes 

protagonizada pelos lobbies, que ainda tecem influências sobre políticas públicas e decisões 

governamentais como um todo. Os lobbies, em regra, não são visualizados como o 

desenvolvimento de uma atividade ilícita, sendo, inclusive, percebidos como mecanismo de 

instrumentação democrática (ZINNBAUER, 2009, p. 31). O problema surge quando o 

exercício dos lobbies resvala no desenvolvimento do tráfico de influências, calcado na 

corrupção, na troca de favores, na superação do ethos da coisa pública.  
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Em Bruxelas, por exemplo, estimou-se a existência de 2.500 organizações para a 

prática de lobbies, com 15 mil lobistas, voltadas para influenciar a elaboração de políticas 

públicas (STUBB, 2007, p. 6), conduzindo a suspeitas de que o setor empresarial estaria 

cooptando legisladores e autoridades governamentais de forma ilícita. Nos Estados Unidos da 

América do Norte, o Centro de Integridade Pública divulgou o número total de grupos de 

pressão em cada Estado, ora dividido pelo número total de deputados, em 2006, constatando 

que, na média nacional, havia cinco grupos de pressão para cada deputado estadual.76 Estudo 

envolvendo 42 países demonstrou que os benefícios para as empresas aumentam quando estas 

estão conectadas, por meio de seus sócios-proprietários, a um ministro ou político experiente 

(FACCIO, 2002). 

A compra de apoio político entre os detentores das funções estatais é outro fator de 

sustentação da corrupção, como se pontuou quando se discutiu a afetação da missão de 

fiscalizar empreendida pelo Legislativo, mas, agora, apta a alcançar a dinâmica do processo 

legislativo através do jogo político-partidário, embora não de modo exclusivo.  

Na seara do Executivo, a governabilidade é estabelecida muitas vezes sob o foco da 

distribuição de cargos como forma de obtenção de apoio partidário, em franco 

comprometimento do princípio da moralidade. Duas consequências são percebidas com maior 

afinco.  

A primeira consiste na impressão que caminha no sentido de que o governante que não 

adere ao sistema de corrupção acaba não conseguindo implementar os projetos e mudanças 

que apresenta. É eleito, mas não governa (GEDDES; RIBEIRO NETO, 1999, p. 33; 

PEREIRA, 1993, p. 46). Daí também decorre o exemplo do pagamento mensal a membros do 

Congresso Nacional, já anunciado antes. O problema ainda se agrava, pois não é incomum ver 

um Presidente da República empreender esforços para enfraquecer iniciativas apuratórias ou 

manifestar apoio publicamente a pessoas envolvidas com notícias graves de corrupção, em 

troca justamente do apoio político que poderia auferir (CINTRA, 2007, p. 163).  

A segunda consequência consiste no enfraquecimento, em especial, do Legislativo. Há 

mesmo quem sustente a supremacia de forças do Poder Executivo em face do Legislativo ao 

indicar que a autonomia dos trabalhos e das atuações deste pode acabar sucumbindo à 

ambição provocada pelo jogo da corrupção, já que a agenda legislativa costuma ser 

significativamente controlada pelo Executivo, quando o jogo se estabelece (CHAIA, 2004, p. 

56; FIGUEIREDO, 1999, p. 11; BONAVIDES, 2001, p. 61). 

                                                 
76 THE CENTER FOR PUBLIC INTEGRITY. Ratio of lobbyists to legislators 2006. Diponível em: 
<http://projects.publicintegrity.org/hiredguns/chart.aspx?act=lobtoleg>. Acesso em: 22 out. 2010. 
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O delineamento dos Ministérios e Secretarias de governo também fica condicionado 

pelo mesmo jogo de poder e integra a realidade do processo legislativo. É interessante 

perceber que a concepção dos ministérios, como órgãos auxiliares da Presidência da 

República, acompanhou a herança histórica vivida com mais intensidade no decorrer do 

Século XVII (SENELLART, 2006, p. 45), que reforçou a divisão em pastas dos assuntos mais 

importantes para garantia da eficiência de tratamento das matérias, embora Maquiavel, no 

Século XVI, já ressaltasse que a primeira impressão que se tem de um governante e da sua 

inteligência era firmada pela sua capacidade de escolher os assessores (MAQUIAVEL, 2004, 

p. 109-136; MAQUIAVEL, 2006. p. 159). Mais ainda, a escolha dos ministros de Estado 

apresentou-se como ato discricionário do Presidente da República, mas atrelado à missão 

funcional, para que pudesse optar pelas pessoas que se compatibilizassem com sua forma de 

governar e melhor pudessem desempenhar as relevantes funções das pastas (SENELLART, 

2006, p. 45). Se a origem histórica chegou a revelar de alguma forma um aspecto nobre, a 

realidade tratou de dar uma conformação distinta ao tema, sob o foco da revitalização da 

corrupção. 

É que a experiência também norteia a ocupação desses cargos pela busca de apoio 

político, com indicações de bancadas político-partidárias afetas ao Legislativo, onde o número 

de deputados e senadores dos partidos é significativo na concorrência por este ou aquele 

Ministério (BORSANI, 2003. p. 52; AMORIM NETO, 2006, p. 79). Na prática, o Presidente 

da República nomeia o Ministro, mas a sua escolha, muitas vezes, é definida nos bastidores da 

política e sob um enfoque muito menos nobre, o que também ocorre com a distribuição de 

outras funções e cargos (GARCIA, 2003, p. 106) e chega mesmo a influir no número de 

Ministérios e órgãos de governo criados, como demonstrou o estudo realizado por D’Araujo 

(2009, p. 6), em que se infere, por exemplo, que só nos dois mandatos do ex-Presidente Lula, 

entre 2003 e 2010, no Brasil, o número de órgãos dessa natureza alcançou a marca dos 39, 

sendo mesmo a maior desde o governo do ex-Presidente José Sarney, que governou de 1985 a 

1990.  

Sob o aspecto concreto ainda, Fernando Henrique Cardoso, ex-Presidente da 

República do Brasil, entre 1995 e 2002, revelou que a escolha de Ministros para pelo menos 

cinco Ministérios, além de outras duas substituições de Ministros, no seu segundo mandato, 

foi pautada em acomodação política, sendo os Ministérios da Integração Nacional (inclusive, 

criado recentemente naquela oportunidade, até para a acomodação política), o Ministério do 

Trabalho, o Ministério das Minas e Energia, o Ministério do Esporte e Turismo e o Ministério 



148 
 

do Meio Ambiente, sem prejuízo da troca posterior dos Ministros da Previdência e das Minas 

e Energia (CARDOSO, 2006, p. 320-336).  

Outra base de dados retratada por um quadro esclarece o conteúdo das coalizões entre 

o governo e os partidos políticos no Brasil, entre 1988 e 2004, considerando o período da 

coalização, o número de dias que durou e o percentual de cadeiras na Câmara dos Deputados, 

representado pela bancada de determinado partido, em que se verifica, por exemplo, que o ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, chegou a ter o apoio de 76,61% das 

cadeiras da Câmara dos Deputados, como resultado de uma coalizão com partidos políticos 

que durou 1.159 dias, entre 1999 e 2002 (LIMONGI, 2006, p. 247).   

Trabalho de Amorim Neto (2007, p. 133-134), que equacionou a formação dos 

ministérios com o apoio parlamentar obtido na Câmara, entre 1985 e 2006, indicou que a 

composição dos ministérios repercutiu para que o ex-Presidente Lula, no Brasil, conquistasse 

o apoio da Câmara, que, no primeiro mandato, chegou a atingir a marca dos 69% (sessenta e 

nove por cento).  

A situação, em outra dimensão, gera o ingresso de novos servidores públicos, 

provocando o inchaço da máquina pública, e ainda se reflete na ampliação do gasto público 

para acomodação estrutural. É que o número de servidores da União, no Brasil, aumentou em 

204 mil pessoas ao longo dos oito anos de mandato do ex-Presidente Lula, de modo que os 

gastos anuais da folha de pagamento saltaram de R$ 75 bilhões (setenta e cinco bilhões de 

reais), em 2002, para R$ 179,5 bilhões (cento e setenta e nove bilhões e quinhentos milhões 

de reais), em 2010. Quanto à acomodação estrutural cogitada, constatou-se que só o 

pagamento de aluguéis na seara do Executivo Federal no Brasil para acomodação extendida à 

Explanada dos Ministérios, em Brasília, Capital brasileira, chega a atingir os 100 milhões de 

reais por ano. Os dados foram levantados pelo jornal Estado de São Paulo.77 

A missão de legislar do Poder Legislativo, portanto, não escapa da relação 

estabelecida entre Executivo e Legislativo (MILESKI, 2003, p. 241), em que impera a faceta 

da corrupção que conduz ao apoio na aprovação de projetos legislativos em troca do exercício 

funcional por cargos e funções de confiança ligados a empresas estatais, agências reguladoras, 

e outras incursões (CAMPOS, 2002, p. 778; DIMENSTEIN, 1988, p. 159). Fernando 

Henrique Cardoso traz pelo menos duas passagens em que procedeu à nomeação de pessoas 

para o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e para a Caixa Econômica Federal 

                                                 
77 CÓLON, Leandro; MONTEIRO, Tânia. Inchaço cria “Esplanada oculta” e gasto de R$ 100 milhões por ano 
para a União. Estadão. Notícias. Brasil. 13 mar. 2011. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110313/not_imp691248,0.php>. Acesso em: 15 mar. 2011. 
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nesses moldes (CARDOSO, 2006, p. 321-327), como já se anunciou no tópico do Poder 

Executivo, dentro do tópico referente à corrupção no processo político-eleitoral. Aqui não se 

trata apenas da ausência do parlamentar nas votações de projetos, mas da escolha de quais 

projetos serão votados e aprovados. Desse modo, projetos que assumem relevância para uma 

determinada comunidade, setor ou mesmo o âmbito nacional podem ficar em segundo plano 

até que o jogo da corrupção externe os resultados esperados por aqueles que a conduzem.  

 

 

4.7 A corrupção na aplicação das normas: a interpretação constitucional como 
instrumento de reprodução do status quo e de impedimento de efetivo combate à 
corrupção 
 

 

Passa-se a verificar, de forma exemplificativa, como a interpretação constitucional 

contribui significativamente para a manutenção de estamentos de poder ao criar e fortalecer 

escudos jurídicos que obstam a responsabilização de agentes públicos, em especial dos 

agentes políticos, e mesmo de particulares fora do contexto republicano-democrático, 

alavancado no capítulo inicial. 

Embora a situação não se resuma à atuação do Supremo Tribunal Federal – como 

sinalizou a investigação realizada por Lima (LIMA, 2001a, p. 138) no Estado do Ceará, que 

teve por objetivo aferir o motivo pelo qual eram raras as decisões judiciais de perda de 

mandato nos últimos vinte anos, quando foram catalogadas ações de impugnação de mandatos 

eletivos de 1994 e 1996, oportunidade em que se constatou a consolidação de jurisprudência 

no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que 

eventuais violações à lei eleitoral que pudessem implicar perda do mandato, uma vez que 

praticadas por quem não tinha chegado a ser eleito, não poderiam ser apreciadas pela Justiça 

Eleitoral, tornando-se mais importante considerar quem praticou a violação do que a própria 

violação, em franca inversão do sistema interpretativo-constitucional que erigia o órgão 

judicial como um dos encarregados da guarda das eleições –, será dada ênfase às 

interpretações relacionadas com o tratamento do sigilo bancário e da improbidade 

administrativa. 
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4.7.1 A interpretação do sigilo bancário e os obstáculos aos órgãos de controle no Brasil 

 

 

O sistema, ao inviabilizar a opção por um mecanismo de controle mais efetivo em 

nome da proteção quase absoluta de alguns direitos fundamentais, legaliza a impunidade e 

fere mortalmente o reino da legalidade. Um bom exemplo é o referente à preservação do 

sigilo bancário no Brasil. Não se formata aqui um discurso contrário aos direitos 

fundamentais, mas se pronuncia o reconhecimento de um desequilíbrio de aplicação quando o 

acesso ao sigilo bancário passa a fomentar a corrupção em razão dos entraves jurídicos que 

são colocados na efetivação de sua quebra.  

Denota-se que o sigilo bancário assume a condição de direito fundamental no 

ordenamento jurídico brasileiro, pois é considerado espécie do direito à privacidade, com 

assento constitucional no artigo 5º, X, da Constituição Federal,78 conforme posição ventilada 

pelo Supremo Tribunal Federal (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n.° 215.301-0/CE. 

Rel. Min. Carlos Velloso. j. 13.04.1999. D,J 28 maio 1999; BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Pleno. MS n.° 23.452-1/RJ. Rel. Min. Celso de Mello. j. 16.09.1999. DJ 12 maio 

2000; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n.° 418416/SC. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 

j. 04.04.2006. DJ 10 maio 2006, Primeira Turma. In.: INFORMATIVO STF n. 422/2006, 

Brasília, 3 a 7 de abril de 2006). A proximidade do sigilo bancário com o direito à privacidade 

já o coloca como direito individual amparado pela noção de cláusula pétrea do artigo 60, § 4º, 

IV, da Constituição Federal.79 Na seara da legislação infraconstitucional brasileira, o sigilo 

reportado é disciplinado pela Lei Complementar n.º 105/2001. 

O problema central, contudo, não reside na aferição do aludido sigilo como direito 

fundamental, mas nas posições jurídicas assumidas em razão desse raciocínio, que o 

transformam em um direito praticamente absoluto. Essas posições afetam principalmente a 

essência de órgãos destinados à fiscalização, como a Receita Federal do Brasil, o Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF), os Tribunais e Conselhos de Contas e até o 

Ministério Público, já que criam barreiras intransponíveis à efetivação da quebra desse sigilo 

sem autorização judicial. As instâncias de controle criadas, por vezes, acabam por cumprir 

função simbólica, com reduzida capacidade operacional. A contradição é notória, uma vez 

que se gasta dinheiro público na promoção de concursos, investem-se agentes públicos em 

                                                 
78 Artigo 5º, 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”. 
79 Artigo 60, § 4º - “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV – os direitos 
e garantias fundamentais”. 
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cargos destinados à fiscalização para, depois, dispor que esses agentes não podem fiscalizar, 

sendo certo que os limites do poder de fiscalizar sempre condicionaram o agente à perda do 

cargo e à responsabilização com o patrimônio pessoal no caso de excesso. 

A necessidade de observação de autorização judicial costuma ser visualizada como um 

mecanismo de garantia contra eventuais excessos, já que um magistrado deve debruçar-se 

sobre o pedido para deferi-lo ou não. A diretiva é muito sedutora e eloquente, mas a 

inviabilidade de acesso fácil e contínuo a informações bancárias principalmente dos gestores 

de cúpula dos poderes foi responsável por milhares de dólares desviados em todo o mundo, 

como revelou a Transparência Internacional, em 2004, ao apontar o desvio de mais de 56 

bilhões de dólares norte-americanos patrocinado por Presidentes de Países e Primeiros-

Ministros, conforme já citado (HODESS, 2004), inclusive com contas bancárias em locais 

considerados paraísos fiscais (DANIEL, 2004). Um relatório de uma subcomissão do Senado 

nos Estados Unidos da América do Norte, de julho de 2008, ventilou que uma instituição 

financeira da Suíça estaria favorecendo aproximadamente 19 mil clientes norte-americanos, 

entre 2000 e 2007, a omitirem das autoridades fiscais daquele País cerca de 17,9 bilhões de 

dólares em contas bancárias não declaradas (UNITED STATES SENATE, 2008, p. 8-9).  

O detalhe é que, além de romper a essência dos órgãos de fiscalização – como se 

analisou –, a opção por esse tipo de procedimento dificulta a obtenção de informações que 

deveriam ser de livre acesso à população, ainda mais em se tratando de servidor público que 

gere o patrimônio público. No mais, isso tende a aumentar a burocracia para a obtenção do 

resultado, ampliar o volume de feitos que são submetidos à apreciação do Poder Judiciário, 

mitigar a transparência pública, além de representar uma opção jurídica que prima pela 

postura repressiva, e não preventiva, uma vez que se torna necessário apontar indícios de 

irregularidades para que uma conta bancária possa ser investigada. É o que se infere da Lei 

Complementar n.º 105/2001, quando preconiza requisitos de forma que, além da observação 

do deferimento da quebra por autoridade competente praticamente limitada a um magistrado 

ou à Comissão Parlamentar de Inquérito, exige a existência de procedimento instaurado ou 

processo em curso, nos moldes exemplificativos do artigo 1º, § 4º, e do artigo 6º.80  

                                                 
80 Artigo 1º, § 4º - “A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de 
qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes”. 
Artigo 6º - “As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou 
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 
competente”. 
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O Supremo Tribunal Federal, com frequência, emprega argumentos inerentes à 

existência de parcialidade e à ausência de previsão constitucional expressa para afastar a 

quebra direta do sigilo reportado dos mesmos órgãos de fiscalização (também no RE n.º 

215.301-0/CE, citado acima). A situação ainda é agravada pelo magnetismo gerado por certos 

posicionamentos assumidos no sentido de contagiar uma gama de juristas que passam a 

repetir a fundamentação apresentada sem maior reflexão. Posições extremamente 

protecionistas abalam o equilíbrio que deveria existir entre o amparo gerado pelo sigilo 

respectivo e os desvios decorrentes, com franca disseminação da impunidade. 

Uma análise mais detida sobre a questão indica que os argumentos empregados pelo 

Supremo Tribunal Federal não passam de uma opção política sem a necessária 

contextualização jurídica sob o aspecto essencialmente técnico. Primeiro, nenhum direito 

pode ser tratado como absoluto, mesmo que fundamental. Segundo, a Constituição Federal 

não garante a possibilidade de quebra direta do sigilo bancário de forma expressa a nenhum 

órgão, nem mesmo à Comissão Parlamentar de Inquérito (cuja possibilidade o STF reconhece, 

sob a perspectiva do artigo 58, § 3º, da Constituição Federal81 (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Tribunal Pleno. ACO nº 730/RJ. Ação cível ordinária. Relator Min. Joaquim 

Barbosa. j. 22.09.2004. DJ, 11 nov. 2005; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal 

Pleno. MS n.º 23.652/DF. Relator Min. Celso de Mello. j. 22.11.2000. DJ, 16 fev. 2001).  

Por fim, o argumento de parcialidade não se afasta da utilização de uma expressão 

vaga que ampara um decisionismo utilitarista sem qualquer critério técnico-objetivo de 

delineamento. Mesmo que existente, a parcialidade comporta graus que, dentro da dinâmica 

da fiscalização, não pode ter o condão de esvaziar a essência de órgãos criados para isso. 

Pode ser que as influências geradas pelos períodos de ditadura da era Vargas e do 

regime militar, relativamente recentes [1985, marco final do governo do último Presidente do 

regime militar – João Baptista de Oliveira Figueiredo –, sendo sucedido por Tancredo de 

Almeida Neves, como primeiro Presidente civil desde 1964 (SKIDMORE, 1988, p. 491)], 

tenham influenciado o critério de discernimento dos juristas que viram na interpretação 

constitucional da Constituição Cidadã de 1988 (CARVALHO, 2003a, p. 199) a oportunidade 

de garantir a superação dos regimes de exceção. A idade dos onze ministros do Supremo 

Tribunal Federal (mais de 35 anos, por força do artigo 101 da Constituição Federal) revela 

                                                 
81 Artigo 58, § 3º - “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes 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”. 
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que todos experimentaram direta ou indiretamente os reflexos desses períodos de repressão 

aos direitos individuais, pois possivelmente nasceram no curso de um deles. Algo como um 

pêndulo que, diante de uma força em um sentido, gera uma reação contrária de intensidade 

semelhante. No caso, a adoção de posturas excessivamente garantistas, frente ao sistema 

repressor anterior. 

Se essa era a realidade da época, constata-se que a atual pode ser até mais perversa, 

pois a corrupção passou a ser revelada de uma forma muito mais evidente, inclusive com o 

apontamento de seus autores, sem que a necessária resposta estatal seja dada, justamente 

porque o império de interpretações jurídicas arraigadas no sentimento apontado anula 

qualquer mecanismo de controle. Com isso, fica vedado o pleno gozo dos direitos humanos 

pelos cidadãos, ao mesmo tempo em que a impunidade cria uma sensação de insegurança 

jurídica e afeta a confiança popular depositada nas instituições (LIMA, 2000a, p. 203). 

A impunidade acaba por imperar. No Brasil, estudo patrocinado pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros revelou que, de 1988 a junho de 2007, não houve condenação no 

Supremo Tribunal Federal de nenhum agente político julgado pela prática de crimes contra a 

administração pública, enquanto no Superior Tribunal de Justiça apenas cinco autoridades 

foram condenadas. O mesmo estudo apontou a demora para se julgarem as ações penais de 

competência originária nesses Tribunais. Nos dezenove anos reportados, dos 130 processos 

distribuídos ao Supremo, apenas seis foram julgados, e os réus, absolvidos. Entre os demais, 

46 foram remetidos à instância inferior, 13 foram atingidos pela prescrição e 52 continuaram 

tramitando na Corte. No Superior Tribunal de Justiça, dos 483 processos recebidos de 1989 a 

junho de 2007, houve 11 absolvições, 5 condenações e 71 prescrições, sendo que 126 ações 

foram remetidas à instância inferior, 10 ao próprio Supremo Tribunal Federal e ainda 

permaneceram em tramitação 81 processos (INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS, 2007, p. 5). 

Infere-se ainda que, em 2010, foi prolatada a primeira decisão condenatória do 

Supremo Tribunal Federal referente a um Deputado Federal na vigência da Constituição 

Federal de 1988. A decisão condenou o parlamentar, por maioria de votos, a cumprir a pena 

de detenção de dois anos e dois meses, convertida em duas penas restritivas de direito, 

consistente no pagamento de cinquenta salários mínimos e prestação de serviços à 

comunidade, pela prática do crime previsto no artigo 1º, IV, do Decreto-Lei n.º 201/67, por 

fato praticado na época em que o agente político exercia o mandato de Prefeito em Cidade do 

Estado do Ceará (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. AP nº 409/CE, Ação 

Penal. Relator Ministro Ayres Britto. j. 13.05.2010. DJ, 24 maio 2010).  
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A análise da decisão condenatória, no entanto, inspira cuidados e sequer pode ser 

festejada, pois o parlamentar poderia ter renunciado ao mandato, o que levaria o Supremo 

Tribunal Federal a remeter os autos à primeira instância, conforme o sentido ventilado em 

várias de suas decisões (como exemplos: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal 

Pleno. AP n.º 333/PB. Relator Min. Joaquim Barbosa. j. 05.12.2007. DJ, 11 abr. 2008; 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Inq. n.º 2268 AgR/DF. Relator Min. 

Gilmar Mendes. j. 24.05.2007. DJ, 15 jun. 2007), oportunidade em que o processo ainda 

observaria toda uma tramitação pelas instâncias judiciais dada a dinâmica da via recursal, de 

modo a eventualmente sujeitar o direito de punir do Estado à incidência da prescrição, de 

onde se infere que o Deputado praticamente se deixou condenar. 

O desequilíbrio atribuído à suprema proteção do direito à privacidade, retratado pelo 

direito ao sigilo bancário, tende a gerar uma reação em cadeia de proteção de práticas 

corruptas que se reflete, entre outros, no êxito do desvio de recursos públicos, na inutilidade 

de projetos traçados para a saúde (SHLEIFER; VISHNY, 1993, p. 616), como 

comprometimento de uma gama muito maior de outros direitos fundamentais, agora de uma 

coletividade (MCKITRICK, 1957, p. 512), com a ampliação do desequilíbrio do então Estado 

Democrático de Direito.  

Além do que já se colacionou ao longo do texto, verifica-se que: A) o relatório global 

sobre a corrupção de 2009, elaborado pela Transparência Internacional, ao relacionar a 

pobreza mundial com a corrupção indica que a elevação de um ponto do índice de percepção 

da corrupção equivale a um incremento de 0,8% do Produto Interno Bruto de um país e um 

aumento do ingresso de recursos externos de quase 4% (quatro por cento) (RELATÓRIO 

GLOBAL DE CORRUPÇÃO, 2009, p. 237), B) o relatório da UNESCO de 2009 que 

relaciona dados sobre a corrupção e a educação revela que, no Brasil, em 2005, 13% (treze 

por cento) de toda verba destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) foram perdidos no processo de 

transferência do governo federal para o municipal, com afetação de 55% (cinquenta e cinco 

por cento) dos valores repassados em alguns municípios. O mesmo relatório indica que a 

aplicação de investimento inferior a US$ 300 – trezentos dólares – por aluno ao ano pode 

implicar deficiências de aprendizado e da estrutura física dos estabelecimentos de ensino 

(EFA, 2009, p. 136-139), C) o relatório da UNESCO de 2010 sobre a educação também 

coloca a corrupção como um dos problemas de implementação desse direito fundamental. 

(EFA, 2010, p. 127), D) o relatório sobre os custos econômicos da corrupção, elaborado pela 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em 2006, e disponibilizado pela 
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UNODC, escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, a partir de dados da realidade 

brasileira de 1975 a 2005, apontou que o custo médio anual da corrupção para o Brasil no 

aludido período correspondia a US$ 6,5 bilhões, já se levando em conta o efeito da inflação. 

A valores correntes de 2005, o custo médio em dólares foi estimado em US$ 10,7 bilhões ou 

R$ 26,2 bilhões (vinte e seis bilhões e duzentos mil de reais), quantia equivalente a 1,35% do 

Produto Interno Bruto (DECOMTEC, 2006, p. 20), E) já o relatório sobre os custos 

econômicos da corrupção elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), em 2010, que equacionou os níveis médios do índice de percepção da corrupção da 

Transparência Internacional quanto a 95 países, no período de 1990 a 2008, indicou que o 

nível médio anual da corrupção percebida no Brasil foi 3,65, enquanto a dos países 

selecionados ficou em 7,45. A partir desses dados, pôde-se concluir que: a) o custo médio 

anual da corrupção para o Brasil foi de US$ 8,8 bilhões, a preços constantes de 2000, e a R$ 

41,5 bilhões (quarenta e um bilhões e quinhentos mil reais), a preços correntes de 2008, o que 

corresponde a 1,38% do Produto Interno Bruto e representa 60,2% dos investimentos públicos 

realizados em 2008, excluindo os investimentos em estatais federais, ou ainda 7,4% dos 

investimentos públicos totais, b) isso ainda equivale a 27% (vinte e sete por cento) do valor 

que o setor público gasta com educação, 40% (quarenta por cento) do orçamento público da 

saúde e ainda ultrapassou o gasto de R$ 39,52 bilhões (trinta e nove bilhões e quinhentos e 

vinte mil reais) dos Estados e União com segurança pública em 2008, c) o custo médio da 

corrupção representa 2,3% do consumo das famílias, d) se o Brasil, ao combater a corrupção, 

reduzisse seu nível percebido para o índice de 7,45, ainda seria capaz de liberar recursos 

desviados pela corrupção, gerando um incremento médio de 15,5% no produto per capita no 

mesmo período, e) se o dinheiro que é desviado para a corrupção fosse aplicado na educação, 

estima-se que a rede pública seria capaz de atender mais 16,4 milhões de alunos do ensino 

fundamental, o que equivaleria a um aumento de 48% (quarenta e oito por cento) ou, caso 

optasse por manter o número de alunos já existentes, seria possível aumentar o gasto médio 

por aluno de R$ 2.236 (dois mil duzentos e trinta e seis reais) para R$ 3.302 (três mil 

trezentos e dois reais), em valores de 2007, f)  se o mesmo recurso fosse aplicado na saúde, o 

Sistema Único de Saúde, que mantém 367,4 mil leitos de internação, lograria manter mais 327 

mil leitos, o que daria um total de 700 mil leitos, g) o valor também seria significativo para as 

metas do Programa de Aceleração do Crescimento (2007-2010), que repercute sobre os ideais 

de luz para todos, saneamento básico, habitação, malha rodoviária, malha ferroviária, malha 

portuária e os investimentos em aeroportos, representando adicionais à realidade já existente 

que variam de um acréscimo de 74,3%, no caso da habitação, até o patamar de 1.537,3% no 
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caso da malha portuária (DECOMTEC, 2010, p. 25-29), F) o índice de desenvolvimento 

humano de 2010 da Organização das Nações Unidas, que mede a qualidade de vida, indica 

que o Brasil ocupa a 73ª posição entre 169 países, mas, ao se comparar a média de anos de 

escolaridade, o Brasil nivela-se ao Zimbábue, o último país do ranking (169), com 7,2 anos 

(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2010, p. 152-

154), G) O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), avaliando a situação do 

analfabetismo no Brasil, entre 2004 e 2009, indicou que o País possui aproximadamente 14 

milhões em números absolutos de analfabetos, sendo que o Nordeste desponta com 52% 

(cinquenta e dois por cento) dessa parcela para brasileiros com 15 ou mais anos e ainda chega 

a 71% (setenta e um por cento) quando se equacionam as pessoas analfabetas com 65 anos ou 

mais, ora residentes no meio rural (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2010, p. 15-18). Daí surge a necessidade de imposição de uma arrecadação 

tributária contundente para aplacar os rombos decorrentes da corrupção, sendo certo que, só 

no Brasil, estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário indicou que esse País, em 

2008, arrecadou 1,05 trilhão de reais como carga tributária (equivalente a 440 bilhões de 

dólares), ao passo que, em 2009, o valor arrecadado foi de 1,09 trilhões de reais (equivalente a 

662 bilhões de dólares), com o apontamento de que a carga tributária correspondeu a 35,02% 

do Produto Interno Bruto brasileiro, sendo certo ainda que cada brasileiro pagou R$ 5.706,36 

(cinco mil, setecentos e seis reais e trinta e seis centavos) como carga tributária no ano,82 H) 

relatório de avaliação bienal empreendida pela Economist Intelligence Unit, que se dedicou a 

apontar a evolução da democracia entre 165 Estados e dois territórios até novembro de 2010, 

de acordo com cinco critérios, a começar pelo processo eleitoral/pluralismo, funcionamento 

do governo, participação política, cultura política e liberdades civis, alocando as mesmas 

nações dentro de quatro tipos de regimes como sendo as democracias plenas, democracias 

imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários, indicou que o Brasil ocupou a 47ª 

posição da classificação, regredindo, pois, algumas posições, já que, na avaliação anterior, de 

2008, o país ocupava a 41ª posição. No caso, o Brasil foi considerado um país de democracia 

imperfeita por receber pontuações baixas nas categorias cultura política, participação política 

e funcionamento do governo, que mediam justamente a confiança nas instituições políticas, o 

nível de participação política além do voto e a funcionalidade governamental, inclusive, sob o 

crivo das relações estabelecidas entre os detentores de funções estatais, respectivamente 

(ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2010, p. 4-32). 

                                                 
82 Disponível em: <www.ibpt.com.br/img/_publicacao/13854/186.pdf>. Acesso em: 3 maio 2010. 
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Situações como o tratamento atribuído ao sigilo bancário asseveram que a corrupção 

pode se aproveitar do aparelhamento deixado pela atuação de agentes políticos dedicados à 

fixação de uma interpretação constitucional para ganhar espaço, não se vislumbrando 

necessariamente a presença da má-fé no desenvolvimento da atividade empreendida, em 

especial a jurisdicional, mas exigindo maior atenção na percepção desses aspectos para que 

outros direitos fundamentais não sejam sufocados pelos próprios mecanismos que deveriam 

colaborar com seu respectivo impulsionamento, com implicações sobre a dignidade do ser 

humano (MARTÍNEZ, 2004, p. 41), que leva à instauração de inversão dos direitos do 

homem como uma lógica de discriminação, um processo de massificação (MEYER-BISCH, 

2000, p. 70), em que a suspensão de outros direitos fundamentais torna-se inevitável 

(HONESKO; HONESKO; BARBOSA, 2006, p. 267; LIMBERGER, 2006, p. 56). 

Não se ignora que o Supremo Tribunal Federal chegou e esboçar um passo 

significativo na evolução do tratamento do sigilo bancário ao cassar, em 2010, uma liminar 

concedida pelo Ministro Marco Aurélio, em 2003, que impedia a quebra do sigilo bancário de 

uma empresa pela Receita Federal do Brasil, na Ação Cautelar n.º 33/PR – Paraná.  

No caso, a empresa foi cientificada por um banco de que a Receita Federal do Brasil 

havia determinado à mesma instituição financeira o fornecimento de extratos e documentos 

inerentes à movimentação bancária da empresa, no período de 1998 a julho de 2001, sendo 

certo que as informações seriam fornecidas. Inconformada, a empresa buscou a via judicial, 

de modo a obter uma decisão liminar que lhe foi favorável, no sentido de impedir a 

transmissão das informações, mas a aludida decisão acabou cassada, por maioria de votos, 

pelo Tribunal Pleno, tendo predominado o entendimento da Ministra Ellen Gracie no sentido 

de que a obrigação do sigilo é apenas repassada à Receita Federal, de modo a não violar o 

direito aos sigilos bancário e fiscal.83 Apesar do precedente, os apontamentos formulados até 

aqui permanecem, dada a amplitude da questão, inclusive quanto aos outros órgãos 

responsáveis pela fiscalização estatal em sentido amplo que não foram abrangidos pela 

decisão.  

 

 

 

 

                                                 
83 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AC n.º 33/PR. Relator Ministro Marco Aurélio. j. 24.11.2010. 
Disponível em: <www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.aps?incidente=2138726>. Acesso em: 2 
dez. 2010. 
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4.7.2 A interpretação da Lei de Improbidade Administrativa 

 

 

Mais uma vez, a interpretação constitucional vai influenciar no tratamento da 

corrupção no Brasil, agora sobre a matéria atinente à improbidade administrativa praticada 

por agentes políticos, sem prejuízo da possível semelhança com a realidade de outros países. 

É que a Constituição Federal, em linhas gerais, estatuiu o dever de obediência ao princípio da 

moralidade no âmbito da Administração Pública (GRAU, 2005, p. 25), de modo a incorporar 

o princípio da probidade (artigo 37) (PAULA, 2003, p. 48). O princípio da probidade valoriza 

a corporificação prática do princípio da moralidade administrativa ao garantir às pessoas um 

direito público subjetivo a uma administração pública unida à lisura e honestidade, com 

agentes políticos embuídos dessas mesmas qualidades, através do uso de instrumentos 

preventivos e repressivos da prática da improbidade administrativa (MASSON, 2007, p. 24). 

A improbidade administrativa aparece como uma das espécies de violação do princípio da 

probidade, que, nos moldes do § 4º do mesmo artigo 37, demanda tratamento legislativo 

complementar destinado a personalizá-la, sendo efetivado, em especial, pela Lei n.º 8.429/92.  

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em caso concreto, chegou a apreciar a 

possibilidade de aplicação dos dispositivos da Lei n.º 8.429/92 aos agentes políticos, de modo 

a formatar uma interpretação constitucional que repercutiu sobre o tratamento da corrupção 

desses agentes no País. Passa-se, desse modo, aos detalhes do que ficou decidido.  

 

 

4.7.2.1 Da responsabilidade de agentes políticos pela prática de improbidade 
administrativa 
 

 

O Supremo Tribunal Federal, na Reclamação n.º 2.138/DF, confrontando basicamente 

as Leis n.ºs 1.079/50 e 8.429/92, chegou a reconhecer a natureza de crime de responsabilidade 

em caso concreto, ao apreciar a responsabilidade de um ex-Ministro de Estado processado por 

improbidade administrativa. Na mesma oportunidade, definiu que o processo de 

responsabilização do agente político ainda deveria observar as disposições pertinentes à 

fixação do foro por prerrogativa de função. 

Os votos proferidos com o apontamento dos pareceres formulados e mesmo as 

conversas estabelecidas entre os Ministros na sessão de julgamento, a serem ainda pontuados 
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neste trabalho, encontram-se disponíveis na internet, por meio de pesquisa pelo número da 

reclamação, no site do Supremo Tribunal Federal, com acesso ao inteiro teor da decisão. 

Extrai-se do caso em si que o Ministério Público Federal havia proposto perante a 

Justiça Federal Ação de Improbidade Administrativa com base na Lei n.º 8.429/92 em face do 

então Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República que, 

no curso do julgamento pelo Supremo, passou a desempenhar as funções de Ministro de 

Estado da Ciência e Tecnologia, pela utilização indevida, sem vinculação com as atividades 

funcionais, de aeronave da Força Aérea Brasileira, em que promoveu seu transporte particular 

e de terceiros, bem como pela utilização do Hotel de Trânsito da Aeronáutica na mesma 

conjuntura. Mais tarde, mas ainda no curso da Reclamação que tramitava no Supremo e já 

fora das funções de Ministro de Estado, visto que o trâmite processual durou mais de seis 

anos, o mesmo agente público ainda voltou a ocupar o cargo de diplomata brasileiro, sua 

ocupação original desde que foi aprovado em concurso público, em 1964. 

O agente referido foi condenado em primeira instância e recorreu. No curso processual 

regular, a União apresentou a Reclamação em questão, aduzindo, entre outros fundamentos, 

que a competência originária do Supremo Tribunal Federal estava sendo usurpada, pois o 

agente político, como Ministro de Estado, só poderia responder perante o Supremo Tribunal 

Federal em ação proposta por membro do Ministério Público com competência para atuar 

perante a Corte indicada, já que não estaria sujeito aos imperativos da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n.º 8.429/92), mas à responsabilização por crime de responsabilidade, nos 

termos da Lei n.º 1.079/50. 

Apreciada a matéria em sede provisória pelo Relator, Ministro Nelson Jobim, foi 

deferida liminar, em 11.09.2002, que suspendeu a eficácia da decisão de primeiro grau, bem 

como sustou a tramitação do processo até posterior deliberação. A Procuradoria-Geral da 

República, por meio do Vice-Procurador-Geral da República, à época, elaborou parecer pela 

procedência da reclamação, também compreendendo que os Ministros de Estado estavam 

submetidos a um regime especial de responsabilidade e não se sujeitavam às regras da lei de 

improbidade, de modo a opinar pela extinção da ação de improbidade administrativa sem 

julgamento do mérito, ou que, sucessivamente, fosse avocado o conhecimento do processo 

pela Corte, com a cassação da sentença de primeiro grau prolatada.  

Também foram apreciadas questões preliminares inerentes: a) à possibilidade de 

reconhecimento da legitimidade ativa de uma Procuradora da República e da Associação 

Nacional do Ministério Público para atuarem no feito independentemente da representação do 

Ministério Público Federal já consagrada nos autos, b) ao fato de o Ministro de Estado ter 
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deixado de exercer essa função no curso da tramitação processual regular, o que importaria a 

perda do objeto da ação e c) à possibilidade de sobrestamento do julgamento até que a 

composição renovada da Corte pudesse manifestar-se sobre a matéria central para evitar 

possível decisão contraditória futura, pois quatro dos Ministros que já tinham votado 

acabaram por se aposentar e foram substituídos por outros que não puderam exercer o direito 

de votar na sua plenitude. 

Cada uma dessas preliminares foi rebatida. Foi reconhecida a ilegitimidade ativa da 

Procuradora da República e da Associação cogitada, uma vez que o Ministério Público estava 

representado nos autos. O argumento de o Ministro de Estado ter deixado suas funções foi 

suplantado pelo fato de voltar a ocupar o cargo de Chefe de Missão Diplomática que, na 

compreensão do Supremo Tribunal Federal, seria motivo hábil para manter a sua competência 

originária. Por fim, o argumento decorrente da possível contradição cogitada em outro 

julgamento, em que a composição renovada da Corte pudesse manifestar-se na sua 

integralidade, foi afastado sob o fundamento da economia processual, dado o tempo 

transcorrido até o delineamento final do processo. 

No mérito, as argumentações apresentadas pela União e pelo Vice-Procurador-Geral 

da República acabaram sensibilizando a maioria dos Ministros da Corte aludida. O relator, na 

mesma linha de pensamento que já tinha externado quando deferiu a liminar, julgou 

procedente a reclamação e determinou o arquivamento do feito original, no que foi seguido 

por outros Ministros. Foi, então, prolatada a decisão final julgada por maioria de votos, tendo 

restado assentada a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito e declarar 

extinto o processo em curso no juízo a quo. Segue a ementa da decisão: 

 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE 
RESPONSABILIDADE. AGENTES POLÍTICOS. I. PRELIMINARES. 
QUESTÕES DE ORDEM. I.1. Questão de ordem quanto à manutenção da 
competência da Corte que justificou, no primeiro momento do julgamento, o 
conhecimento da reclamação, diante do fato novo da cessação do exercício da 
função pública pelo interessado. Ministro de Estado que posteriormente assumiu 
cargo de Chefe de Missão Diplomática Permanente do Brasil perante a Organização 
das Nações Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante o STF, conforme o 
art. 102, I, “c”, da Constituição. I.2. Questão de ordem quanto ao sobrestamento do 
julgamento até que seja possível realizá-lo em conjunto com outros processos sobre 
o mesmo tema, com participação de todos os Ministros que integram o Tribunal, 
tendo em vista a possibilidade de que o pronunciamento da Corte não reflita o 
entendimento de seus atuais membros, dentre os quais quatro não têm direito a voto, 
pois seus antecessores já se pronunciaram. Julgamento que já se estende por cinco 
anos. Celeridade processual. Existência de outro processo com matéria idêntica na 
seqüência da pauta de julgamentos do dia. Inutilidade do sobrestamento. Questão de 
ordem rejeitada. II. MÉRITO. II.1. Improbidade administrativa. Crimes de 
responsabilidade. Os atos de improbidade administrativa são tipificados como crime 
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de responsabilidade na Lei nº 1.079/1950, delito de caráter político-administrativo. 
II.2. Distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa. O 
sistema constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes 
políticos dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a concorrência 
entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes 
políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei nº 8.429/1992) e o regime 
fixado no art. 102, I, “c”, (disciplinado pela Lei nº 1.079/1950). Se a competência 
para processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger 
também atos praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de 
responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do disposto no art. 
102, I, “c”, da Constituição. II. 3. Regime especial. Ministros de Estado. Os 
Ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade 
(CF, art. 102, I, “c”; Lei nº 1.079/1950), não se submetem ao modelo de 
competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
nº 8.429/1992). III. 4. Crimes de responsabilidade. Competência do Supremo 
Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e 
julgar os delitos político-administrativos, na hipótese do art. 102, I, “c”, da 
Constituição. Somente o STF pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de 
crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo ou a 
suspensão de direitos políticos. II. 5. Ação de improbidade administrativa. Ministro 
de Estado que teve decretada a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 
anos e a perda da função pública por sentença do Juízo da 14ª Vara da Justiça 
Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Incompetência dos juízos de primeira 
instância para processar e julgar ação civil de improbidade administrativa ajuizada 
contra agente político que possui prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal 
Federal, por crime de responsabilidade, conforme o art. 102, I, “c”, da Constituição. 
III. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e 
discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em 
Sessão Plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie, na 
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, 
deliberar pela rejeição da preliminar de prejudicialidade suscitada. Em seguida, 
também rejeitar a questão de ordem suscitada pelo Senhor Ministro Marco Aurélio, 
no sentido de sobrestar o julgamento. No mérito, por maioria de votos, julgar 
procedente a reclamação. Brasília, 13 de junho de 2007. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Rcl. n.º 2.138/DF. Relator Ministro Nelson Jobim. 
Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes. j. 13.06.2007. DJ, 18 abr. 2008) 
 

A decisão, como já indicado, fixou os contornos do reconhecimento de um duplo 

regime de responsabilização político-administrativa no País, sinalizando que o agente político 

julgado estava submetido a um regime especial de responsabilização com o predomínio do 

foro por prerrogativa de função, o que passou a servir de orientação a ser seguida em 

praticamente todos os feitos afetos à prática de improbidade administrativa decorrente da 

atuação de agentes políticos. 

Não se ignora, entretanto, que decisões posteriores do próprio Supremo Tribunal 

Federal, com base em outra composição de Ministros, chegaram a atenuar o rigor do 

precedente fixado na Reclamação n.º 2.138/DF, embora de forma limitada.  

É o que se vê na Petição n.º 3923 QO/SP, em que o então Deputado Federal, Paulo 

Maluf, condenado por improbidade administrativa, em razão de atos praticados na época em 

que era Prefeito municipal, pleiteava que a execução da sentença condenatória tramitasse 

perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que os crimes de responsabilidade 
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previstos no Decreto-Lei n.º 201/1967 também não o levariam a submeter-se à Lei de 

Improbidade Administrativa, sendo decidido que as condutas descritas na Lei de Improbidade 

Administrativa, quando imputadas a autoridades detentoras de prerrogativa de foro, não se 

convertiam em crimes de responsabilidade e, no mais, remanesceria a sedimentação da coisa 

julgada (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Petição n.º 3923 QO/SP. 

Questão de Ordem na Petição. Relator Ministro Joaquim Barbosa. j. 13.06.2007. DJ, 26 set. 

2008).  

Raciocínio semelhante foi trilhado no AI n.º 506323 AgR/Pr, que definiu a 

competência do magistrado de primeira instância para apreciar ação civil por improbidade 

administrativa, seja de um ocupante de cargo público, seja de um titular de mandato eletivo 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. AI n.º 506323. AgR/Pr. Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento. Relator Ministro Celso de Mello. j. 02.06.2009. DJ, 1 

jul. 2009). Esses precedentes, contudo, não lograram afastar a carga decorrente da decisão 

estabelecida na Reclamação n. 2.138/DF. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.º 2.138/DF, de qualquer 

forma, figurou como um marco nacional que repercutiu negativamente sobre o tratamento da 

corrupção praticada por agentes políticos, ao gerar, em maior ou menor grau, o esvaziamento 

da Lei de Improbidade Administrativa no que tange à sua aplicação a esses agentes, mediante 

a opção por uma interpretação afetada por flagrantes incoerências jurídico-constitucionais, 

nos termos que se seguem. 

 

 

4.7.2.2 Da incoerência da posição assumida pelo Supremo Tribunal Federal na 
Reclamação n.º 2.138/DF 
 
 
a) do reconhecimento equivocado de um duplo regime de responsabilização político-
administrativa dos agentes públicos a partir da natureza da sanção legal 
 

 

O primeiro voto proferido na Reclamação n.º 2.138/DF foi o do Ministro Nelson 

Jobim, que figurou como voto condutor. Partindo da análise do sistema de responsabilização 

política dos agentes públicos, o magistrado aludido logrou reconhecer a existência de um 

duplo regime de responsabilização político-administrativa: a dos agentes políticos e a 

destinada aos outros agentes públicos. Segundo Jobim:  
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I) REGIME ESPECIAL. O sistema constitucional brasileiro distingue o regime de 
responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos. O próprio texto 
constitucional refere-se especialmente aos agentes políticos, conferindo-lhes 
tratamento distinto dos demais agentes públicos. 
 

O entendimento é compreensível ainda mais em um País tão preso aos mecanismos de 

proteção dos agentes políticos em nome de um exercício funcional relevante e livre de 

pressões. A aferição do cotidiano, porém, aponta que, com escudos legalizados, os agentes 

reportados também ficam livres para praticar todo tipo de mazelas, pois a fiscalização que 

poderia ser implementada com a respectiva responsabilização desses agentes não consegue 

alcançá-los, como já se enalteceu nos capítulos anteriores. 

Ocorre que o reconhecimento desse duplo regime de responsabilização político-

administrativo só foi viabilizado pela identificação forçada das infrações da Lei n.º 8.429/92 

como meros crimes de responsabilidade principalmente por força das sanções previstas no 

que concernem à perda do cargo e à suspensão dos direitos políticos. Nesse sentido 

caminharam, por exemplo, os entendimentos dos Ministros Gilmar Mendes, quando afirmou 

que tinha a firme convicção de que “[...] os atos de improbidade descritos na Lei 8.429 

constituem autênticos crimes de responsabilidade”, e de Maurício Corrêa, que também tinha 

como correta “[...] a afirmação de que ‘sob a roupagem de ‘ação civil de improbidade’, o 

legislador acabou por elencar, na Lei nº 8.429, uma série de delitos que, teoricamente, seriam 

crimes de responsabilidade e não crimes comuns’, como enfatizado por Gilmar Mendes”. O 

critério definidor para o predomínio da aplicação da Lei n.º 1.079/50 foi o da natureza das 

sanções referidas, ora considerado como algo mais gravoso do que a própria sanção penal, 

mas deixou de lado a finalidade da lei e a natureza da conduta realizada pelo agente. É 

inclusive o que se infere no voto de Nelson Jobim quando cita trecho da obra de Gilmar 

Mendes e Arnoldo Wald:  

 

A simples possibilidade de suspensão de direitos políticos, ou a perda da função 
pública, isoladamente consideradas, seria suficiente para demonstrar que não se trata 
de uma ação qualquer, mas de uma ‘ação civil’ de forte conteúdo penal, com 
incontestáveis aspectos políticos. [...] É evidente, pois, que, tal como anotado pela 
doutrina, a sentença condenatória proferida nessa peculiar ‘ação civil’ é dotada de 
efeitos que, em alguns aspectos, superam aqueles atribuídos à sentença penal 
condenatória, é certo, pois, que a condenação proferida na ação civil de que trata o 
art. 37, § 4º, da Constituição, poderá conter, também, efeitos mais gravosos para o 
equilíbrio jurídico-institucional do que eventual sentença condenatória de caráter 
penal. 
 

Ora, ainda que se enalteça a rigidez de tratamento da matéria como algo mais gravoso 

do que o atribuído às previsões criminais, o constituinte formatou sua escolha com a 
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legitimidade popular que lhe foi garantida. A opção era do constituinte e foi efetivada. Sob o 

âmbito da redação expressa do § 4º do artigo 37 da Constituição Federal,84 a equiparação 

normativa entre as disposições da Lei n.º 8.429/92 e o Código Penal sequer poderia ser 

cogitada para autorizar a linha de definição que fulminou a aplicação da Lei de Improbidade 

Administrativa na Reclamação n.º 2.138/DF. É que a redação constitucional é expressa em 

preservar a propositura da ação penal cabível, de modo a demonstrar que a escolha do 

constituinte, ainda que mais gravosa, é a que se revelou, ou seja, o tratamento da improbidade 

assumiu uma feição, o da matéria penal outra. 

Isso é notoriamente percebido pela própria redação do caput do mesmo artigo 

constitucional que traz as sanções que devem se aplicar à improbidade administrativa 

independentemente do critério sancionador do Direito Penal. O constituinte quis assim, de 

modo que o Supremo Tribunal Federal, ao reverter uma previsão constitucional expressa, 

instituída pelo Poder Constituinte Originário, imiscuiu-se nessa condição e passou a ditar a 

conformação de uma nova Constituição. O Supremo sustentou, na Reclamação, que sua 

competência para apreciar o caso foi usurpada, mas se esqueceu de verificar que estava 

usurpando a competência da Assembleia Constituinte. Segundo Nelson Jobim, em outra parte 

de seu voto:  

 

Não tenho a menor dúvida de que o MINISTRO DE ESTADO não se submete ao 
regime geral da lei de improbidade. O entendimento contrário importaria no 
completo esvaziamento da competência do STF para processar e julgar, por crime de 
responsabilidade, os MINISTROS DE ESTADO e os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de 
Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente (CF, art. 
102, I, “c”). Desapareceria a competência constitucional da alínea c, do inciso I do 
art. 102. 
 

A finalidade da Lei n.º 1.079/50 reside em uma preocupação nitidamente política, 

tanto que o agente está sujeito ao procedimento do impeachment, nos termos da redação legal. 

Algo diverso do que ocorre com a Lei n.º 8.429/92, que se atrela à responsabilidade funcional 

estrito senso, de cunho corriqueiro e, em especial, dedicada às condutas que destoam da 

relação funcional original do agente, mas não só a estas. A Lei n. º 1.079/50 busca reprimir 

condutas que afetam o sentimento político do País e execrar o agente político que consagrar 

                                                 
84 Extrai-se do artigo 37, caput, da Constituição Federal que vai abarcar a disposição do § 4: “Art. 37. A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 
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postura hostil à própria pátria, conforme indicou com bastante precisão o próprio Ministro 

Joaquim Barbosa, em parte de seu voto vencido, na Reclamação n.º 2.138/DF:  

 

É que o objetivo da punição é lançar no ostracismo político o agente político faltoso, 
especialmente o chefe de Estado, cujas ações configurem um risco para o Estado de 
Direito, para a estabilidade das instituições, em suma, um Presidente que por seus 
atos e ações perde a ‘public trust’, isto é, a confiança da Nação. Igualmente, a 
natureza política e os objetivos constitucionais visados com esse instituto é que 
explicam por que ao agente eventualmente condenado por crime de responsabilidade 
são aplicáveis apenas duas punições, e nada além dessas duas únicas punições: a 
perda do cargo e a inabilitação para o exercício de funções públicas pelo prazo de 8 
anos. É que, como bem disse Aléxis de Tocqueville, no seu clássico ‘Democracia na 
América’, ‘o fim principal do julgamento político nos Estados Unidos, é retirar o 
poder das mãos do que fez mau uso dele, e de impedir que tal cidadão possa ser 
reinvestido de poder no futuro’. 
 

No caso da Reclamação, a atuação do Ministro de Estado processado foi pautada em 

objetivos meramente pessoais, sem nenhuma contextualização política. A notícia apresentada 

pelo Ministério Público na ação de improbidade administrativa correspondia ao mero uso de 

avião da Força Aérea Brasileira e de respectivo hotel de modo a galgar a obtenção de 

vantagem indevida para si e para outrem sem que o agente estivesse agindo em situação 

funcional concreta. O agente político agiu como particular em busca da satisfação de 

interesses particulares sem qualquer relação com o desempenho de suas funções. A motivação 

e os objetivos do agente como referências da natureza da conduta praticada e a finalidade das 

leis em comento foram completamente desconsiderados pela posição dominante no 

julgamento empreendido pelo Tribunal Pleno.  

A atitude do Ministro de Estado, inclusive, gera multiplicidade de apenamento, de 

modo a não afastar a incidência da Lei de Improbidade Administrativa, ainda mais quando se 

tem em mente o distanciamento entre as finalidades dos diplomas legais comentados. O 

sistema normativo brasileiro não repudia a duplicidade de sanções iguais quando a finalidade 

dos processos de punição é diferente, conforme asseverou Joaquim Barbosa: 

 

É bom lembrar, a propósito, como bem mostra Eduardo Fortunato Bim, em brilhante 
artigo que me chegou às mãos, que ‘nosso sistema constitucional não repudia a 
duplicidade de sanções iguais quando o escopo dos processos de punição é 
diferente’ [...] Essa mesma duplicidade de responsabilização pode ser encontrada nas 
normas infraconstitucionais relativas à responsabilização dos servidores públicos, 
que se submetem concomitantemente à responsabilização administrativa (lei 
8.112/1990, art.), à responsabilização penal (CP, arts. e seguintes) e à 
responsabilização civil, esta nas hipóteses em que causarem danos a terceiros e 
forem condenados a assumir os respectivos ônus em ação regressiva. 
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A decisão, ainda, coloca na mesma vala comum qualquer disposição normativa que 

estabeleça o mesmo tipo de sanção com distorções para o sistema. O Código Penal, ao prever 

como efeitos da condenação a possibilidade de imposição da suspensão dos direitos políticos 

e mesmo a perda do cargo em determinadas situações funcionais, estatuiu sanções que 

reprimem infrações penais (artigo 92 do Código Penal, por exemplo).85 Da mesma forma, a 

conduta norteadora da aplicação de sanção semelhante tem no seu âmago a violação de um 

bem jurídico tutelado pela disciplina penal. A natureza da sanção não pode ser definida sem 

sua contextualização com a finalidade normativa e o ânimo do agente. Segue parte do voto do 

Ministro Marco Aurélio, que também ficou vencido na Reclamação n.º 2.138/DF:  

 

A Constituição Federal é um grande todo, não se devendo abandonar a interpretação 
sistemática. Constata-se que há dispositivos a revelarem, em outro campo, a 
conseqüência que pode resultar também de um pronunciamento no campo cível, ou 
seja, a perda da função. Nem por isso podemos dizer que a ação de improbidade, já 
que realmente é passível de desaguar na perda da função pública, ganha contornos 
de ação penal, tendo em vista crime seja ele qual for. 
 

 

b) violação de disposição constitucional expressa no reconhecimento do duplo regime de 
responsabilização pela decisão proferida 
 
 

O caput do artigo 37 não afasta os agentes públicos da administração direta de sua 

incidência e muito menos os agentes políticos. Nesse sentido, verifica-se claramente que a Lei 

que complementou seu § 4º também deveria recair sobre esses agentes.86 A expressão “e 

também ao seguinte”, do caput, tem caráter de inclusão, e não de exclusão. A redação da 

cabeça do artigo não traz qualquer exceção quanto à atuação dos agentes públicos. Coloca 

todos na mesma condição e sujeitos às mesmas sanções. Reforça ainda que a moralidade é um 

dos princípios vetores da administração pública. Nos termos do voto do Ministro Carlos 

Velloso, o primeiro a apresentar entendimento contrário ao voto do Relator:  

 

                                                 
85 Artigo 92 – “São também efeitos da condenação: I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) 
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou supeiror a 1 (um) ano, nos crimes praticados 
com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena 
privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. II – [...]”. 
86 Repete-se a redação do artigo 37 e seu respectivo § 4º como esclarecimento da matéria. “Art. 37. A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 
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A lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis ao administrador ímprobo (referência à 
Lei nº 8.429/92) é, portanto, instrumento de realização do princípio da moralidade 
administrativa. Assim, a interpretação desta, que tem por finalidade, vale repetir, 
realizar o princípio constitucional, há de ser a mais larga a fim de se conferir a 
máxima eficácia a este. 
 

Mesmo que se pudesse sustentar a existência de conflito aparente de normas entre as 

Leis n.ºs 1.079 e 8.429, o que esbarraria na impossibilidade do afastamento das 

argumentações já tecidas sobre a preferência norteada pela finalidade normativa entre outras, 

a redação constitucional indica que a Lei n.º 8.429/92, ao tratar da improbidade administrativa 

nos moldes preconizados pela Constituição, também é especial, de modo a afetar o voto de 

Cezar Peluso, que o utilizou: 

 

Sr. Presidente, tiro a conclusão de que a Lei nº 8.429 postula interpretação restritiva, 
segundo a qual esses agentes, por atos de improbidade, ficam sujeitos a regime 
próprio, que é o da Lei nº 1.079, de 1950, onde seus atos são definidos como  crimes 
de responsabilidade. Invoco aqui o princípio da especialidade no conflito aparente 
de normas.  
 

O teor da redação da Lei n.º 8.429/92 revela-se especial não apenas por complementar 

o disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal de forma expressa, ao tratar da 

“improbidade administrativa”, mas ainda por trazer disposições que sequer encontram 

previsões semelhantes na Lei n.º 1.079/50. A especialidade da Lei de Improbidade 

Administrativa também é firmada pela redação do artigo 15, V, da Constituição Federal, 

quando dispõe que “é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se 

dará nos casos de: [...] V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º”. A 

menção expressa, no artigo 15 da Constituição, à previsão do seu artigo 37, § 4º, indica que a 

pretensão do Constituinte foi a de submeter os agentes políticos à aplicação da Lei de 

Improbidade Administrativa e que essa lei estaria destinada a tratar desse assunto de forma 

autônoma e livre da irracionalidade metodológica de algumas interpretações. 

Nesse sentido, o agente público, mesmo o qualificado como agente político, deveria 

sujeitar-se às disposições da Lei n.º 8.429/92, de modo a se reconhecer a revogação das 

disposições ordinárias contrárias ou mesmo a não recepção desses dispositivos. A própria Lei 

de Introdução ao Código Civil, ora considerada diploma que trata da aplicação de leis 

(DINIZ, 2005, p. 3), a lei das leis, apensada ao Código Civil apenas por opção legislativa, 

dispõe que uma lei revoga a anterior quando “expressamente o declare, quando seja com ela 

incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior” (artigo 2º, § 

1º, da LICC). Isso tudo ainda se fosse possível concluir que há identidade entre as tipificações 
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e mesmo que ambas versem sobre a prática de crime de responsabilidade, algo que não se 

sustenta, como se verá, sem prejuízo do que já se cogitou. 

Os critérios de solução de conflito aparente são o hierárquico, o cronológico e o da 

especialidade, enquanto os de solução de conflito real não seguem um parâmetro 

absolutamente definido, mas podem resvalar no emprego da analogia, dos costumes, dos 

princípios gerais de direito e da equidade, nos moldes dos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução 

ao Código Civil (DINIZ, 2005, p. 72; MINHOTO, 2007, p. 65). No caso da Reclamação n.º 

2.138/DF, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o conflito de leis era aparente, 

quando se reportou ao critério da especialidade para aplicar a Lei n.º 1.079/50 e afastar a Lei 

de Improbidade Administrativa, nos moldes do voto de Cezar Peluso, citado logo acima. 

Ocorre que o reconhecimento da Lei n.º 8.429/92 como diploma especial, como 

sustentado neste trabalho, afasta o critério hierárquico, pois os diplomas ostentam o mesmo 

nível hierárquico-normativo. Remanesceria o cronológico. Dado que a Lei de Improbidade 

Administrativa é posterior à Lei n.º 1.079/50, predominaria a redação do artigo 2º, § 1º, da Lei 

de Introdução ao Código Civil, indicada. Daí já se constata que prevaleceu o entendimento 

que o Supremo quis politicamente, ao relegar a Lei n.º 8.429/92 à condição de norma geral e 

atribuir-lhe a pecha de prever crimes de responsabilidade. 

Magistrados, membros do Ministério Público, Deputados e Senadores, Presidente da 

República, Governadores dos Estados e do Distrito Federal e todos os que integram a 

classificação de agentes políticos não podem simplesmente deixar de responder pelos termos 

da Lei n.º 8.429/92. 

É fato que a Lei n.º 8.429 foi paulatinamente esvaziada, desde a sua publicação, 

quanto aos agentes públicos submetidos à sua égide, de modo a afastarem-se da incidência de 

suas disposições, em geral, agentes políticos. O voto de Carlos Velloso resume a posição que 

se concretizou nos votos firmados na Reclamação n.º 2.138/DF, em especial naqueles em que 

se defendeu a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Em que pese integrar a 

corrente minoritária que se firmou na votação da Reclamação, também aderiu a uma aplicação 

restritiva da lei de improbidade. Segue a parte do seu voto:  

 

A aplicação da Lei de Improbidade, Lei 8.429/92, a esses agentes públicos faz-se, 
em certos casos, sob restrições. Por exemplo, ao Presidente da República não podem 
ser aplicadas as sanções de perda do cargo e suspensão dos direitos políticos, tendo 
em vista o disposto no art. 86 da CF. Quanto aos Deputados e Senadores, não há 
falar em perda do mandato (CF, art. 55). O mesmo deve ser dito relativamente aos 
Deputados Estaduais (CF, art. 27, § 1º).  
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A compreensão de Carlos Velloso é reforçada por outras decisões judiciais e posições 

doutrinárias citadas na sequência, em que se observa que, quanto ao Presidente da República e 

aos Governadores de Estado, a interpretação do disposto no artigo 85, V, da Constituição 

Federal, que firma a responsabilização do Presidente da República pela probidade na 

Administração e acaba abarcando os Governadores, em razão de construções semelhantes nas 

Constituições dos Estados, passou a afastar a incidência da Lei n.º 8.429/92 quanto às 

condutas desenvolvidas por essas autoridades na seara da improbidade administrativa, 

remetendo-as ao julgamento padronizado pela Lei nº 1.079/50, que estabelece o mecanismo 

procedimental do impeachment (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADI 

n.º 1628/SC. Relator Ministro Eros Grau. j. 10.08.2006. DJ, 24 nov. 2006), ainda que se 

cogite a possibilidade de aplicação da Lei n.º 8.038/90 de forma distorcida, como se verá no 

tópico que analisa o problema procedimental gerado pela decisão do Supremo na Reclamação 

pontuada linhas à frente.  

No que tange aos deputados, inclusive estaduais (artigo 27, § 1º, da Constituição 

Federal), e senadores, o artigo 55 da Constituição Federal é visualizado como disposição que 

tratou das hipóteses de perda do mandato de forma taxativa, o que implicaria, em princípio, a 

impossibilidade de imposição da sanção de perda do mandato preconizada pela Lei n.º 

8.429/92 por decisão judicial e, mesmo os que chegam a admitir que a decisão condenatória 

na ação de improbidade administrativa ingresse nesse tema e defina pela perda do mandato, 

ventilam que a perda só se consumaria por meio de atuação da Mesa da Casa Legislativa a 

que o parlamentar estivesse ligado ou mesmo mediante decisão da própria Casa Legislativa, 

através de votação secreta, com a observação do quórum inerente à maioria absoluta, como 

forma de dar integral cumprimento aos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo 55 (MEDEIROS, 

2003, p. 26-27).87  

No que tange aos membros da magistratura e do Ministério Público, como esses 

órgãos possuem legislação própria, muitas vezes de natureza complementar (lei 

complementar), poder-se-ia sustentar que a perda do cargo, por exemplo, só poderia ocorrer 

nos moldes preconizados por estas. No exemplo da Lei Complementar n.º 75/1993, que trata 

                                                 
87 Artigo 27, § 1º, da CF – “Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras 
desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, 
impedimentos e incorporação às Forças Armadas”. Artigo 55 – “Perderá o mandato o deputado ou Senador: [...] 
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; [...] § 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do 
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, 
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa. § 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, 
de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no 
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa”. 
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do Estatuto do Ministério Público da União, a pena de demissão no que tange à prática de 

improbidade administrativa somente é aplicável por sentença judicial, em ação civil proposta 

pelo Procurador-Geral da República, mediante prévia autorização dos Conselhos Superiores 

do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público 

Militar ou do Ministério Público do Distrito Federal (artigos 240, V, b, 242, 57, XX, 98, 

XVIII, 131, XVIII, e 166, XVIII). No exemplo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o 

magistrado vitalício somente perderá o cargo: A) em ação penal por crime comum ou de 

responsabilidade ou B) em procedimento administrativo para a perda do cargo nas hipóteses 

de: a) exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função, salvo um cargo de 

magistério superior, público ou particular, b) recebimento, a qualquer título e sob qualquer 

pretexto, de percentagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento ou c) 

exercício de atividade político-partidária (artigos 26 e 47 da Lei Complementar n.º 35, de 14 

de março de 1979). 

Ainda nos termos do voto de Carlos Velloso, o Presidente da República não estaria 

sujeito à perda do cargo e à suspensão dos direitos políticos por força do artigo 86 da 

Constituição Federal.88 O artigo 86 da Constituição Federal, pela mera leitura de sua redação, 

não autoriza a fixação do raciocínio estatuído no voto de Carlos Velloso, pois só se aplica nas 

situações em que se constata a presença de infrações penais comuns ou crimes de 

responsabilidade, aspecto que não se revelou presente na linha de entendimento sustentada 

neste trabalho ao se cogitar que a aferição isolada do tipo de sanção, sem a consideração da 

finalidade normativa e da natureza da conduta do agente, não é suficiente para a afirmação da 

presença do crime de responsabilidade, preconizado pela Lei n.º 1.079/50. Pela mesma razão, 

sequer a autorização da Câmara dos Deputados do artigo 51, I, da Constituição Federal 

precisaria ser observada.89 O próprio Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de 

dispor que a imunidade não se aplica no que tange à responsabilização civil, fiscal ou 

administrativa (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Inq. n.º 672/DF. Relator 

                                                 
88 Art. 86 da CF – “Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, 
ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. §1º. O Presidente ficará suspenso de suas funções: 
I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; II – 
nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. § 2º. Se, decorrido o prazo 
de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do 
regular prosseguimento do processo. § 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, 
o Presidente da República não estará sujeito à prisão. § 4º. O Presidente da República, na vigência de seu 
mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções”. 
89 O artigo 51, I, da Constituição Federal estatui o fato de competir privativamente à Câmara dos Deputados “I – 
autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado”. 
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Ministro Celso de Mello. j. 16.09.1992. DJ, 16 abr. 1993; BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Tribunal Pleno Inq. n.º 567/DF. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. j. 20.08.1992. 

DJ, 09 out. 1992). 

O artigo 37, § 4º, consagrou a elaboração de formulação legislativa autônoma para 

reger a matéria alusiva à improbidade administrativa com procedimento próprio. A autonomia 

da disposição constitucional que prima pela responsabilização nos termos da Lei de 

Improbidade Administrativa não foi forjada em molde restritivo, de forma que não pode ser 

reduzida ao sabor das conveniências políticas. O raio de ação proporcionado pela redação 

integralizada do artigo 37, caput, não afasta qualquer agente político da sujeição ao 

procedimento e respectivas sanções da lei aludida até pelo fato de as mesmas sanções 

integrarem a redação do § 4º do mesmo artigo 37. 

Quanto aos deputados federais, senadores e deputados estaduais, também afastados da 

Lei de Improbidade Administrativa no voto do Ministro Carlos Velloso, a situação não é 

diversa. A Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada na sua integralidade. Os 

artigos 55 e 27, § 1º, da Constituição Federal levaram o Ministro Carlos Velloso a afastar a 

incidência desse diploma legal nessas hipóteses.90 A leitura dos dispositivos indica que a Lei 

de Improbidade Administrativa não poderia ser afetada pelas previsões estatuídas, já que 

estas, mais uma vez, estão focadas em uma repressão política da atuação parlamentar. A 

finalidade da Lei de Improbidade Administrativa, como já se cogitou, é outra e abarca sanções 
                                                 
90 Insere-se também o artigo 54 para melhor contextualização da questão: Art. 27, § 1º. “Será de quatro anos o 
mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, 
inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 
Armadas [...]”. Art. 54. “Os Deputados e Senadores não poderão: I - desde a expedição do diploma: a) firmar ou 
manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; b) 
aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas 
entidades constantes da alínea anterior; II - desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de 
empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função 
remunerada; b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, 
"a"; c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a"; d) ser 
titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: I - 
que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; II - cujo procedimento for declarado 
incompatível com o decoro parlamentar; III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte 
das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; IV - que perder ou 
tiver suspensos os direitos políticos; V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta 
Constituição; VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. § 1º - É incompatível com 
o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a 
membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. § 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI, a 
perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria 
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa. § 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado 
no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. § 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise 
ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais 
de que tratam os §§ 2º e 3º”. 
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próprias, com procedimento próprio. As discussões inerentes ao problema da tipificação, das 

previsões remanescentes quanto à responsabilização patrimonial da Lei de Improbidade 

Administrativa, que ainda serão abordadas, voltariam a ser enfrentadas. A mera natureza das 

sanções não pode continuar ofuscando os raciocínios jurídicos desenvolvidos. As coisas são 

independentes. A Lei de Improbidade Administrativa sempre teve luz própria. 

Primar pelo julgamento exclusivo efetivado pelos próprios pares nas situações 

registradas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 54, ademais, reflete a adesão a uma escolha que só 

reforça a cleptocracia, nos termos da análise formulada no tópico correspondente ao espírito 

corporativo e em tudo o que se dispôs sobre esse vício. Leva ainda ao enfraquecimento do 

princípio da separação de poderes, pois retira do Judiciário o mecanismo de controle da 

conduta parlamentar, quando a interpretação constitucional poderia ter reconhecido a 

existência de mais de um mecanismo de controle (o do artigo 54 da Constituição Federal e o 

do artigo 37, § 4º, do mesmo diploma, que remete à Lei n.º 8.429/92). O Constituinte inseriu a 

previsão da possibilidade de responsabilização política pelos próprios pares no artigo 55, de 

um lado, ao passo que não afastou a responsabilização judicial decorrente da prática de 

improbidade administrativa, por outro, nos moldes do artigo 37. São dois mecanismos 

distintos e aplicáveis em toda a sua extensão, como uma dupla opção de controle, sem 

prejuízo da observação já formulada, inerente ao fato de a redação do artigo 37, caput, em 

cotejo com o § 4º do mesmo dispositivo, incutir o respeito à formatação inaugurada pela 

Assembleia Constituinte, no exercício do poder constituinte originário, e esgotar o assunto ao 

tratá-lo de forma abrangente e na sua integralidade, pois, mesmo sem a complementação 

legislativa, o parágrafo aludido logrou trazer as sanções aplicadas pela via da norma 

complementar. O intérprete da disposição constitucional não pode reduzir a autonomia e a 

clareza da redação, que não abriu exceções com relação a quaisquer dos agentes públicos. 

A preocupação com a importância da função desenvolvida pelo agente político, sem 

dúvida, exige cautela, mas ninguém é insubstituível. O ordenamento jurídico já traz os 

substitutos naturais nas hipóteses cogitadas no voto. O Presidente da República é substituído 

pelo vice e assim por diante. Nesse sentido, a ideia de afetação significativa da 

governabilidade que caminharia para a instabilidade não se sustenta. Ao contrário, o 

afastamento de um governante corrupto da sua esfera de atuação rompe os laços perversos do 

sistema e estabiliza o regime democrático.  

Sob base empírica, não se reforça a instabilidade governamental, mas a estabilidade, 

como demonstram situações concretas registradas em decisões judiciais que apontam para a 

manutenção da governabilidade em ocorrências em que Governadores de Estados-Membros e 
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mesmo Prefeitos são afastados do cargo (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal 

Pleno. Rcl. n.º 3019 AgR/PR. Relator Ministro Joaquim Barbosa. j. 24.11.2005. DJ, 18 ago; 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. AgRg na SS 1883/BA. Relator 

Ministro César Asfor Rocha. j.17.12.2008. DJ, 05 dez. 2008; BRASIL. Tribunal Superior 

Eleitoral. Recurso contra Expedição de Diploma n.º 671/MA. Relator Ministro Eros Grau. j. 

03.03.2009. DJ, 26 mar. 2009), até pela potencialidade lesiva decorrente do fato de 

manipularem a máquina estatal e interferirem na colheita da prova, no exemplo da decretação 

de prisão de um Governador do Distrito Federal (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Tribunal Pleno. HC 102732/DF. Relator Ministro Marco Aurélio. j. 04.03.2010. DJ, 07 maio 

2010).  

Reforça-se a percepção de Canotilho (2003, p. 292), para quem tão ou mais importante 

que os procedimentos eleitorais legitimadores são os procedimentos constitucionais 

deslegitimadores que viabilizam o afastamento dos titulares dos cargos políticos. A 

advertência dos Ministros Joaquim Barbosa e Celso de Mello nos votos que proferiram na 

Reclamação n.º 2.138/DF permanecem presentes. 

Segundo Joaquim Barbosa: 

 

Uma tal discrepância contraria, a meu sentir, um dos postulados básicos do regime 
democrático, aquilo que no direito norte-americano se traduz na elucidativa 
expressão ‘accountability’, e que consiste no seguinte: nas verdadeiras Democracias, 
a regra fundamental é: quanto mais elevadas e relevantes as funções assumidas pelo 
agente público, maior há de ser o grau de sua responsabilidade, e não o contrário, 
como se propõe neste autos. 
 

Segundo Celso de Mello: 

 

A sujeição dos agentes públicos às conseqüências jurídicas de seu próprio 
comportamento, é inerente e consubstancial, desse modo, ao regime republicano, 
que constitui, no plano de nosso ordenamento positivo, uma das mais relevantes 
decisões políticas fundamentais adotadas pelo legislador constituinte brasileiro. A 
forma republicana de Governo, analisada em seus aspectos conceituais, faz instaurar, 
portanto, um regime de responsabilidade a que se devem submeter, de modo pleno, 
todos os agentes públicos, inclusive aqueles que se qualificam como agentes 
políticos. 
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c) inobservância da natureza autônoma da improbidade administrativa com preponderância de 
seu caráter civil 
 

 

Ainda que as atenções se voltem para o âmbito da sanção legal, o tratamento dado ao 

gênero improbidade, no ordenamento jurídico brasileiro, assume as conotações que se 

seguem, reforçando a preponderância da natureza civil da improbidade administrativa que 

figura como uma de suas espécies. A palavra “improbidade”, por si, traduz-se como 

desonestidade, maldade, perversidade, a caracterização do servidor desonesto (HORTA, 2004, 

p. 121). 

Evidenciam-se posicionamentos doutrinários (COSTA, 2005, p. 23) e dos Tribunais 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADI n.º 2797/DF. Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence. j. 15.09.2005. DJ, 19 dez. 2006) que priorizam o estabelecimento de uma 

classificação das espécies de improbidade com foco na natureza da sanção prevista em lei. 

Tendo-se em vista esse critério, independentemente das variações que possam surgir, infere-se 

que a improbidade tende a comportar pelo menos seis modalidades: a) a improbidade 

trabalhista, b) a improbidade disciplinar, c) a improbidade penal, d) a improbidade civil, e) a 

improbidade político-administrativa e f) a improbidade administrativa. A diferença de fundo 

entre as Leis n.ºs 1.079/50 e 8.429/92 é ressaltada nessa classificação. 

A trabalhista é a ventilada quanto à previsão de demissão por justa causa afeta à 

Consolidação das Leis do Trabalho, com aplicação limitada aos agentes públicos, pois nem 

todos estão sujeitos à sua égide. A Consolidação das Leis do Trabalho é um dos referenciais 

legislativos que trataram da improbidade, de modo a esculpi-la como infração disciplinar, 

uma das faltas graves que autoriza a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, nos 

termos do artigo 482, “a”, da Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 (COSTA, 2005, p. 21). 

A modalidade disciplinar é a que dá ensejo à aplicação, ao agente público federal, 

estadual ou municipal, da sanção de demissão (COSTA, 2005, p. 23). Assemelha-se à 

improbidade político-administrativa quanto à possibilidade de a pena de demissão também se 

resvalar concretamente na perda do cargo ou da função pública, mas não assume a mesma 

contextualização ideológica. 

A improbidade civil é a que, por conduta dolosa ou culposa, obriga o agente público 

ou terceiro a ressarcir o dano. A civil está atrelada à responsabilidade patrimonial, com 

sanções que reforçam a perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o 

ressarcimento integral do dano, quando houver, e o pagamento de multa. 
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Já a improbidade criminal aparece nas hipóteses em que as condutas desenvolvidas 

amoldam-se às previsões típicas da legislação penal própria, possibilitando a aplicação de 

sanções não apenas privativas de liberdade, mas ainda restritivas de direito e multa. O 

diferencial é a previsão em sede de legislação que está condicionada a princípios e regras 

distintas de tratamento devido a restrições que podem afetar a liberdade de locomoção do ser 

humano. Além das penas privativas de liberdade, restritivas de direito e a de multa, o Direito 

Penal pode trazer, como efeitos da condenação, verdadeiras penas acessórias camufladas 

(NUCCI, 2006, p. 453), como as estabelecidas no artigo 92 do Código Penal, já mencionado 

antes, que, em situações específicas, autorizam a imposição da perda do cargo ou função 

pública, a definição da incapacidade para o exercício do poder familiar e outras. 

Evidencia-se a sincronização da legislação brasileira com as capitulações das condutas 

submetidas a penas privativas de liberdade indicadas nos tratados em que o Brasil figurou 

como signatário. O Código Penal brasileiro (Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940) trata dos crimes contra a Administração Pública em título próprio, o Título XI, dividido 

em capítulos que tipificam os crimes de peculato – nas modalidades peculato-apropriação, 

peculato-desvio, peculato-furto, peculato mediante erro de outrem e peculato culposo –, 

concussão, corrupção passiva, prevaricação e vários outros. O funcionário público que pratica 

o crime de peculato-apropriação, por exemplo, que consiste no fato de o agente apropriar-se 

de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em 

razão do cargo, está sujeito à pena de reclusão, de dois a doze anos, e multa. Legislações 

esparsas que também impõem a responsabilização criminal do agente reforçam ainda mais a 

integração internacional brasileira no propósito de reprimir condutas ilícitas destacadas em 

tratados internacionais, como a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, que passou a dispor 

sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, além de trazer outras 

disposições. 

A improbidade político-administrativa é revelada por textos legais que não impõem a 

privação da liberdade de alguém em razão da infração praticada, mas sustentam a perda do 

cargo, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, cassação do mandato, 

inabilitação para o exercício de função pública, como se observa na Lei nº 1.079/50 e mesmo 

no Decreto-Lei n.º 201/67. Os anos 50 trouxeram a construção normativa da Lei n.º 1.079, de 

10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade efetivados pelo Presidente da 

República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da 

República e outros agentes, capitulando de forma expressa, no seu artigo 9º, os crimes contra 

a probidade na Administração. A aplicação das sanções relacionadas à improbidade político-
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administrativa não é direcionada apenas às pessoas eleitas, como preconiza a Lei n.º 1.079/50, 

que estatui a possibilidade de um Ministro do Supremo Tribunal Federal estar sujeito ao 

impeachment. 

Desse modo, a Lei n.º 1.070/50 traz a previsão dos crimes de responsabilidade 

praticados por certos agentes públicos. Ocorre que a posição predominante (COSTA, 2000, p. 

5; CASTRO, 2006, p. 485; RICCITELLI, 2006, p. 43; FONSECA, 2007, p. 5; BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Pet. n.º 1365 QO/DF. Questão de Ordem na 

Petição. Relator Ministro Néri da Silveira. j. 03.12.1997. DJ, 23 mar. 2001; BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. AgRg no Resp. n.º 845037/SP. Agravo 

Regimental no Recurso Especial. Relator Ministro Francisco Falcão. j. 26.09.2006. DJ, 26 

out. 2006) sempre indicou que, embora se empregue a expressão “crime”, as infrações 

previstas não têm natureza criminal, pois não impõem a privação da liberdade de alguém, por 

exemplo, independentemente da existência de decisões isoladas no Supremo Tribunal Federal, 

algumas anteriores à Constituição de 1988, que reconheceram a natureza criminal do chamado 

crime de responsabilidade (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Pet. n.º 

85/DF. Relator Ministro Soares Munoz. j. 18.09.1980. DJ, 13 fev. 1981; BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Pet 1954/DF. Relator Ministro Maurício Corrêa. j. 

11.09.2002. DJ, 1º ago. 2003; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Pet. n.º 

1104 AgR-ED/DF. Relator Ministro Sydney Sanches. j. 23.04.2003. DJ, 23 maio 2003). 

Remanesce a improbidade administrativa tratada de forma autônoma pela Constituição 

Federal. O texto constitucional de 1988, no artigo 37, § 4º, fazendo alusão expressa à 

improbidade administrativa, dispôs que “os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 

cabível”. Trata-se de norma constitucional de eficácia jurídica limitada, uma vez que sua 

redação passou a exigir a regulamentação por lei quanto à forma de aplicação e gradação das 

sanções a serem aplicadas. Essa também é a posição de Jorge e Rodrigues (JORGE, 

RODRIGUES, 2003, p. 217). Há, porém, quem entenda que a eficácia é contida (COSTA, 

2005, p. 21).  

A improbidade administrativa, que não se afasta da compreensão geral quanto à 

presença da desonestidade do agente público (BITENCOURT NETO, 2008, p. 80; FRANCO 

SOBRINHO, 1993, p. 18; FIGUEIREDO, 2000b, p. 23), quando este se enriquece 

ilicitamente, obtém vantagem indevida, para si ou para outrem, ou causa dano ao erário 

(ALVARENGA, 2003, p. 107), foi regularmente implementada pela Lei n.º 8.429, de 2 de 
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junho de 1992, a Lei da Improbidade Administrativa, oportunidade em que o dispositivo 

constitucional adquiriu eficácia plena (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. 

Pet. 3923 QO/SP. Relator Ministro Joaquim Barbosa. j. 13.06.2007. DJ, 29 set. 2008). A 

ementa da lei referida, que sintetiza seu conteúdo, a fim de permitir de modo imediato o 

conhecimento da matéria legislada, estabelece que o diploma legal “dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 

providências”. 

A adesão ao critério da natureza da sanção prevista como fator preponderante afasta a 

possibilidade de enquadramento isolado da improbidade administrativa, corporificada pela 

Lei n.º 8.429/92, em uma das outras espécies cogitadas, pois se percebe a fixação de sanções 

que poderiam ser enquadradas como de naturezas político-administrativas, civis, disciplinares. 

Independentemente da divisão apresentada quanto aos outros cinco gêneros de improbidade 

possíveis, a Lei n.º 8.429/92, inclusive na órbita da responsabilidade dos agentes políticos, 

sempre foi considerada, pelas vozes majoritárias na doutrina (SMANIO, 1999, p. 83; JORGE, 

2003, p. 219) e nos tribunais (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte especial. Rcl. n.º 

591/SP. Rel. Min. Nilson Naves. j. 01.12.1999. DJ, 15 maio 2000), de natureza 

essencialmente civil.  

O Supremo Tribunal Federal, até o julgamento da Reclamação n.º 2.138/DF, também 

tinha posicionamento firme sobre a natureza civil da improbidade administrativa, na mesma 

linha dos votos que formaram a posição minoritária (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Tribunal Pleno. ADI n.º 2797/DF. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. j. 15.09.2005. DJ, 19 

dez. 2006). Outro não poderia ser mesmo o entendimento, tendo em vista a própria redação 

expressa do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, que ressalva a ação penal ao dispor: “sem 

prejuízo da ação penal cabível”. Nesse sentido, a consideração isolada da natureza da sanção 

já traz, individualmente, incoerência metodológica, o que ficará ainda mais acentuado com as 

considerações empreendidas no próximo tópico. 

Não obstante, a Lei de Improbidade Administrativa destacada, na sua conformação 

redacional original, tendeu a representar um dos mais significativos mecanismos de contenção 

da corrupção no Brasil realizada por agentes públicos, principalmente pelos agentes políticos, 

dada a possibilidade de afastamento cautelar do exercício funcional desses agentes (artigo 20, 

parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92), sujeitos ainda a sanções atreladas à perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ao ressarcimento integral do dano, quando 

houver, à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por determinados anos, 
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ao pagamento de multa civil multiplicada algumas vezes pelo valor do acréscimo patrimonial 

e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, por determinado prazo, sem prejuízo das sanções afetas ao Direito Penal e à 

possibilidade de, provisoriamente, ser declarada a indisponibilidade dos bens do agente 

público ou particular que causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito 

que recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 

patrimonial resultante do enriquecimento ilícito (art. 7º da mesma Lei).  

Trata-se, na sua origem, de um diploma que fomentou a agilidade da resposta estatal 

ao agente corrupto, sujeitando-o a medidas provisórias restritivas e a sanções finais de 

recomposição do próprio equilíbrio democrático por se aplicar até mesmo aos agentes que 

realmente ocupam a estrutura central de poder, repercutindo, assim, nos resultados dos índices 

nacionais e internacionais de percepção da corrupção, em razão da possibilidade de contenção 

da impunidade, mas, na contramão da história e da responsabilidade internacional, 

paulatinamente esvaziado pela interpretação constitucional. 

   

 

d) do cabimento, no mínimo, parcial de aplicação da Lei n.º 8.429/92 

 

 

A coerência lógica do artigo 37 da Constituição Federal e das disposições da Lei de 

Introdução ao Código Civil aponta para a aplicação integral da Lei n.º 8.429/92 aos agentes 

políticos, independentemente da natureza da conduta realizada, desde que enquadrada na 

tipificação legal. Porém, ainda que a Lei nº 1.079/50 pudesse predominar sobre a Lei n.º 

8.429/92, é fato concreto que aquele diploma não traz qualquer disposição sobre o 

ressarcimento do dano no caso de lesão ao patrimônio público, a possibilidade de definição da 

perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio do agente, a fixação da indisponibilidade 

dos bens do mesmo agente, enfim, aspectos que já justificariam, de início e sem entrar no 

problema da tipificação, a aplicação da Lei n.º 8.429/92. 

A natureza reparatória da Lei n.º 8.429/92, nas palavras do Ministro Nelson Jobim, 

não o impressiona: 

 

Não impressiona, também, a consideração segundo a qual a ação de improbidade 
seria dotada de caráter reparatório e por isso inafastável a submissão aos juízes de 
primeiro grau. [...] A simples possibilidade de superposição ou concorrência de 
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regimes de responsabilidade e, por conseguinte, de possíveis decisões colidentes 
exige uma clara definição na espécie.  
 

Porém, definida a aplicação da Lei n.º 1.079/50 na hipótese, o feito original foi 

arquivado, a exemplo do estatuído no próprio voto de Nelson Jobim (“Julgo procedente a 

reclamação. [...] Determino o arquivamento da ação nº 1999.34.00.016727-9, da 14ª Vara da 

Seção Judiciária do Distrito Federal”), sem um desfecho concreto com relação ao mérito da 

conduta desenvolvida pelo Ministro de Estado e, consequentemente, sem a definição da 

possível fixação da responsabilidade patrimonial, que permanece afastada. O retrocesso 

histórico ao período da monarquia absolutista, quando o Rei, como representante da 

divindade, não errava, não passou despercebido pelo Ministro Joaquim Barbosa, o que reforça 

a compreensão de Weintraub (1992, p. 20), para quem tanto o poder absoluto como a falta de 

poder podem levar à corrupção, já que ambos incutem um senso de irresponsabilidade.  

Segundo Joaquim Barbosa: 

 

E digo eu: mais do que um desastre, a solução que até este momento vem logrando 
maioria nesta Corte, caso prevaleça, significará um enorme retrocesso institucional. 
Significará nada mais nada menos do que a morte prematura da lei de improbidade, 
essa inovação relativamente recente que vinha produzindo bons frutos. Vista de 
outro ângulo, a proposta que vem obtendo acolhida até o momento nesta Corte, no 
meu modo de entender, além de absolutamente inconstitucional, é a-histórica e 
reacionária, na medida em que ela anula algumas das conquistas civilizatórias mais 
preciosas obtidas pelo homem desde as revoluções do final do século XVIII. Ela 
propõe nada mais nada menos do que o retorno à barbárie da época do absolutismo, 
propõe o retorno a uma época em que certas classes de pessoas tinham a 
prerrogativa de terem o seu ordenamento jurídico próprio, particular. Trata-se, como 
já afirmei, de um gigantesco retrocesso institucional. Na perspectiva da notável 
evolução institucional experimentada pelo nosso país nas últimas duas décadas, 
cuida-se, a meu sentir, de uma lamentável tentativa de REBANANIZAÇÃO da 
nossa República! Eu creio que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu passado, pela 
sua credibilidade, pelas justas expectativas que suscita, não deve embarcar nessa 
aventura arriscada.  
 

A indicação de eficiência da Lei de Improbidade no combate à corrupção, mesmo 

diante de todas as limitações já anunciadas, chegou a ser equacionada pelo Conselho Nacional 

de Justiça em 2010. O Conselho em questão indicou que, até 30 de março de 2010, constavam 

no Cadastro Nacional de Condenados por ato de Improbidade Administrativa 2.002 pessoas, 

sendo o valor a ser ressarcido, apenas com a imposição de multas, da ordem de R$ 176,2 

milhões (176 milhões e duzentos mil reais), além da perda de R$ 26,9 milhões (26 milhões e 

novecentos mil reais) em bens ou valores acrescidos aos patrimônios pessoais de forma ilícita 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010). 
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Ainda que o sistema brasileiro comporte outros mecanismos processuais que também 

tragam a possibilidade de reparação, como sugeriu o Ministro Nelson Jobim em parte de seu 

voto na Reclamação do Distrito Federal,91 o processamento instituído pela Lei n.º 8.429/92, 

com toda a sua contextualização, condensou sanções, tipificações e imediatismos calcados na 

possibilidade de afastamento cautelar do agente que instrumentalizaram de forma ampla o 

combate à corrupção, principalmente a equacionada pelos agentes políticos. Mesmo a 

segurança jurídica seria reforçada pela adesão a um procedimento próprio e amplo de 

controle, sem que dúvidas pudessem conduzir a novos arquivamentos de processos nos 

moldes proporcionados na Reclamação n.º 2.138/DF, oportunidade em que se evitaria a 

propositura de ações diversas como teste para verificar qual a eleita pela vontade dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal como apta a gerar a responsabilização patrimonial, 

mas, ainda assim, o problema referente à amplitude ou à sua falta poderia afetar a segurança 

jurídica, já que uma lei pode versar sobre o sistema reparatório, mas não viabilizar o 

afastamento cautelar de um agente corrupto, cedendo, de qualquer forma, à amplitude da lei 

de improbidade administrativa.  

 

 

e) tipificação 

 

 

A tipificação é outro problema encontrado na decisão. A descrição típica das condutas 

que caracterizam a violação da probidade administrativa, nos termos do artigo 9º da Lei n.º 

1.079/50, é diversa das capitulações trazidas pela Lei n.º 8.429/92. Mais uma vez, o esforço 

interpretativo dos votos que conduziram ao resultado final do julgamento permaneceu em 

descompasso com todo um ordenamento jurídico construído até então. O ex-Ministro de 

Estado foi processado como incurso no caput e incisos IV e XII do artigo 9º, no caput e 

incisos IX e XII do artigo 10 e, por fim, no caput e inciso I do artigo 11, todos da Lei n.º 

8.429/92.92 A redação típica da Lei nº 1.079/50, por seu turno, encontra-se disposta de forma 

diversa.93  

                                                 
91 “O sistema brasileiro é rico em ações destinadas à defesa do patrimônio público. Para essa realidade 
específica, existem as ações populares, as ações civis públicas, todos os procedimentos ordinários e cautelares”. 
92 Art. 9º. “Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 
de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente: [...] IV – utilizar, em obra ou serviço particular, 
veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou 
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A aferição dos dispositivos e a natureza da conduta praticada indicam que as 

disposições não são idênticas e muito menos semelhantes. Isso, aliás, reforça a conclusão de 

que deveriam ser consideradas autônomas. O alerta partiu do próprio Ministro Carlos Velloso, 

no voto que proferiu: 

 

Assim posta a questão, verifica-se que as tipificações da Lei 8.429/92, invocadas na 
ação civil pública, retro transcritas, não se enquadram como crime de 
responsabilidade definido na Lei 1.079, de 1950, a menos que se empreste 
interpretação extensiva ao crime de responsabilidade do Presidente da República 
inscrito no inciso 7 do art. 9º: proceder de modo incompatível com a dignidade, a 
honra e o decoro do cargo. A interpretação extensiva, entretanto, não seria possível, 
por isso que, tratando-se de crime, seja crime comum, ou crime de responsabilidade, 
observa-se a tipificação cerrada, sem possibilidade de interpretação extensiva ou 
analógica. 
 

O voto do Ministro Joaquim Barbosa é até mais contundente sobre a questão:  

 

Para se convencer do contraste entre as duas normatividades, basta examinar com 
atenção as tipificações contidas nas duas leis para que as diferenças entre elas 
emerjam. [...] Essa vagueza (da Lei nº 1.079/1950), essa aparente imprecisão, essa 
parcimônia descritiva na tipificação, se explicam pela natureza eminentemente 
política do processo de responsabilização dos agentes políticos que, não podemos 
esquecer, é a versão local do ‘impeachment’ do direito norte-americano, com a 
diferença de que aqui, em algumas hipóteses, a competência para o processo e 

                                                                                                                                                         
terceiros contratados por essas entidades; [...] XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei. Art. 10. Constitui 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: [...] IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento; [...] XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades. [...] Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 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: I – praticar ato visando fim proibido em lei 
ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência; [...]”. 
93 Art. 13. “São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado: 1 – os definidos nesta lei, quando por eles 
praticados ou ordenados; 2 – os atos previstos nesta lei que os Ministros assinarem com o Presidente da 
República ou por ordem deste praticarem; 3 – A falta de comparecimento sem justificação, perante a Câmara dos 
Deputados ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando uma ou outra casa do Congresso os 
convocar para pessoalmente, prestarem informações acerca de assunto previamente determinado; 4 – Não 
prestarem dentro em trinta dias e sem motivo justo, a qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, as 
informações que ela lhes solicitar por escrito, ou prestarem-na com falsidade.” Para a percepção completa do 
inciso 2 do artigo 13, reproduz-se novamente a redação do artigo 9º da Lei n.º 1.079/50: Art. 9º “São crimes de 
responsabilidade contra a probidade na administração: 1) omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e 
resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo; 2) não prestar ao Congresso Nacional, dentro 
de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior; 3) não tornar 
efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos 
contrários à Constituição; 4) expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da 
Constituição; 5) infringir, no provimento dos cargos públicos, as normas legais; 6) usar de violência ou ameaça 
contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer 
outra forma de corrupção para o mesmo fim; 7) proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 
decoro do cargo”. 
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julgamento é transferida para órgãos judiciários. Não quero com isso dizer possa 
haver discricionariedade na apreciação das condutas por parte do órgão julgador, 
apenas constato as diferenças nas respectivas tipificações. [...] Ou seja, longe se está, 
nesta tipificação da improbidade para fins de responsabilização política, da crueza 
descritiva que encontramos na lei de improbidade quando esta tipifica as condutas 
suscetíveis de desencadear a ação de improbidade. 
 

A equiparação típica conduziu à irracionalidade metodológica, independentemente da 

própria finalidade normativa dos diplomas coligidos, dada a assimetria das construções 

legislativas. 

 

 

f) problema procedimental 

 

 

Os procedimentos de responsabilização estatuídos por ambas as leis são absolutamente 

distintos. O da Lei n.º 1.079/50 refere-se ao procedimento do impeachment. Embora qualquer 

cidadão possa apresentar uma notícia de irregularidade que provoque uma manifestação do 

Poder Legislativo, nos termos do artigo 14 da Lei n.º 1.079/50, a possibilidade de julgamento 

do mérito da causa enfrenta dificuldades marcadas pelo jogo político, sendo bem 

característico o exemplo do Presidente da República. Em nome das distorções do sistema 

estrutural, como a troca de apoio político por cargos entre Executivo e Legislativo, pode não 

haver vontade política que galgue gerar a responsabilização desse agente político quando a 

efetivação desta se fizer necessária. 

O caso do ex-Presidente da República Fernando Afonso Collor de Mello, submetido 

ao procedimento de impeachment em 1992, foi absolutamente excepcional, e não a regra, 

como já se pontuou no tópico que tratou da fragilização da participação popular. Ressalta-se, 

na oportunidade, a imensa comoção nacional que enfraqueceu as iniciativas de se firmarem os 

conchavos políticos que tenderiam a contornar a possibilidade de responsabilização do agente 

político em questão. A imprensa, inclusive, exerceu papel decisivo no caso do ex-Presidente 

ao acompanhar cada passo do procedimento e expor os membros do Congresso Nacional que 

pensavam em um ou em outro sentido. Os nomes dos parlamentares e o que pensavam 

ficaram sob o crivo de entendimento de cada cidadão, provocando-lhes o medo da 

possibilidade de não reeleição. 

Situação diversa é a do procedimento da Lei n.º 8.429/92. Trata-se agora de 

procedimento efetivamente judicial, por meio de ação regulamentada pela mesma lei e que 
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culmina com a prolação de uma sentença sujeita às vias recursais tradicionais. O 

procedimento prevê a utilização de medidas cautelares como a possibilidade prévia da 

decretação do sequestro de bens, nos moldes do disposto no artigo 16 da Lei de Improbidade 

Administrativa, sendo certo que a ação principal poderá ser proposta pelo Ministério Público 

ou pela pessoa jurídica lesada e seguirá o rito ordinário (art. 17).  

A incursão do Supremo Tribunal Federal no caso da Reclamação julgada, que definiu 

pela aplicação da Lei n.º 1.079/50, além de fortalecer a estrutura cleptocrática estatal, dada a 

real opção por um mecanismo de controle estéril e conduzido pelo jogo político, ainda 

resvalou na possibilidade distorcida de fixação da legitimidade do Ministério Público para a 

propositura de uma ação judicial, ainda mais quando se constata que o artigo 41-A da Lei n.º 

1.079/50, acrescentado pela Lei n.º 10.028/2000, não autoriza a formulação de interpretação 

que conduza à fixação da legitimidade do Parquet, na mesma esteira da reflexão de Joaquim 

Barbosa em parte do voto proferido na apreciação da segunda preliminar: 

 

Todos nós sabemos que a legitimidade para promover acusação por crime de 
responsabilidade pertence, nos termos da lei 1.079/1950, a qualquer cidadão. Essa 
legitimação cidadã, aliás, foi recentemente reforçada pela 10.028/2000, que em seu 
artigo 41-A estipula o seguinte: [...] “Art. 41-A. Respeitada a prerrogativa de foro 
que assiste às autoridades a que se referem o parágrafo único do art. 39-A e o inciso 
II do parágrafo único do art. 40-A, as ações penais contra elas ajuizadas pela prática 
dos crimes de responsabilidade previstos no art. 10 desta Lei serão processadas e 
julgadas de acordo com o rito instituído pela Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, 
permitido, a todo cidadão, o oferecimento da denúncia”. Como se vê, a lei 
10.028/2000 restaura o espírito original dos crimes de responsabilidade, que é 
procedimento de índole político-administrativa, para cujo desencadeamento está 
legitimado o cidadão comum. 
 

Se a conduta do Ministro de Estado caracterizou-se como crime de responsabilidade 

capitulado na Lei n.º 1.079/50, o procedimento a ser seguido é o estatuído nessa Lei, que não 

impõe a atuação do Ministério Público como deflagrador exclusivo do processo de 

responsabilização (artigo 14 da Lei n.º 1.079/50). Nos termos do procedimento da Lei n.º 

1.079/90, que não distingue a atuação conjunta do Presidente da República e a de um Ministro 

de Estado para a deflagração do procedimento legal, este tem início na Câmara dos Deputados 

(artigo 14) e somente ao final, com parecer que firma a acusação, conforme se trate de 

acusação de crime comum ou de responsabilidade, é que o processo será encaminhado ao 

Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal. O passo dado pelo Supremo Tribunal 

Federal nesse pé foi o de ignorar a redação legal e acolher o oferecimento de denúncia do 

Ministério Público, nos moldes de uma ação penal, proposta de forma originária no mesmo 

Tribunal, como se fosse possível aplicar o procedimento da Lei n.º 8.038/90 aos crimes de 



184 
 

responsabilidade. Em uma tacada, a atribuição do Ministério Público tendeu a firmar-se e, ao 

que parece, o procedimento da Lei n.º 8.038/90, não mencionado de forma expressa nos 

votos, foi erigido a condicionante do procedimento legal a reger a situação. 

O detalhe é que o procedimento da Lei n.º 8.038/90 apenas se aplicava a matéria 

penal, embora decisões anteriores e isoladas no próprio Supremo Tribunal Federal tenham 

ventilado raciocínio semelhante ao estatuído na Reclamação n.º 2.138/DF quanto à 

equiparação cogitada e à pontuada legitimidade exclusiva do Ministério Público para atuar 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Pet 1104 AgR-ED/DF. Relator 

Ministro Sydney Sanches. j. 23.04.2003. DJ, 23 maio 2003; (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Tribunal Pleno. Pet 1954/DF. Relator Ministro Maurício Corrêa. j. 11.09.2002. DJ, 1 

ago. 2003). De qualquer forma, a Lei n.º 10.028/2000, que trouxe o artigo 41-A da Lei 

1.079/50, sendo, inclusive, posterior à Lei n.º 8.038/90, reforçou a necessidade de observação 

da legitimidade ativa do cidadão na deflagração do procedimento atinente à responsabilização 

decorrente da prática de crime de responsabilidade, em consonância com o próprio artigo 14 

da Lei n.º 1.079, que trata da denúncia apresentada por qualquer cidadão à Câmara dos 

Deputados no crime de responsabilidade do Presidente da República e do Ministro de Estado, 

como parâmetro novamente refutado pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

 

g) fixação do foro por prerrogativa de função 

 

 

Matérias como a tratada pela Lei de Improbidade Administrativa que, na sua essência, 

assumem um caráter civil preponderante não fomentam a fixação do foro por prerrogativa de 

função. O próprio desenvolvimento histórico do instituto está ligado à matéria criminal, como 

dispôs o Ministro Marco Aurélio em seu voto na Reclamação n.º 2.138/DF: 

 

De qualquer forma, ainda pretendo viver dias em que os ares republicanos serão 
mais sentidos, mais percebidos, partindo-se para a igualização de tratamento. Se 
fizermos uma pesquisa histórica, verificaremos que a prerrogativa foi notada, pela 
primeira vez, no Império romano, quanto ao julgamento dos senadores pelos 
próprios pares. E, aí, também se fez ligada, exclusivamente, à jurisdição penal, não 
abrangendo a cível. Se pegarmos as Constituições da República, veremos que essa 
sempre foi a tônica – Cartas de 1891, de 34, de 37, de 67, de 69 e de 88. Jamais 
convivemos com essa outra idéia: haver a prerrogativa de foro sob o ângulo civil, 
considerada a ação que, pelo texto da própria Carta, já que não temos, repito, no 
campo penal, sobreposição, é cível – definição do § 4º do artigo 37 da Constituição 
Federal.  
 



185 
 

O Supremo Tribunal Federal, a partir do voto do Ministro Nelson Jobim, Relator, 

avançou o sinal da história para esculpir a previsão da prerrogativa de foro em matéria tratada 

na Lei de Improbidade Administrativa sob o argumento de julgar crime de responsabilidade, 

comparado à matéria penal, quando a própria Constituição Federal afastou expressamente, no 

§ 4º do artigo 37, essa possibilidade. Franco ativismo judicial inconstitucional. 

 

Há que se afirmar a plena e exclusiva competência do STF para processar e julgar os 
delitos político-administrativos, na hipótese do art. 102, I, “c”, da Constituição. Não 
se cuida de assegurar ao MINISTRO DE ESTADO um regime de imunidade em 
face dos atos de improbidade. O MINISTRO DE ESTADO há de responder pelos 
delitos de responsabilidade perante os órgãos competentes para processá-lo e julgá-
lo. 
 

O foro por prerrogativa de função tem gerado debates acirrados sobre sua utilidade. Se 

o fundamento de sua existência reside na preservação das relevantes funções desenvolvidas 

por determinados agentes, normalmente agentes políticos (LIMA, 2004a, p. 143),94 em 

especial, na esfera criminal, o cotidiano demonstra que sua utilização é um dos principais 

escudos que guarnecem a impunidade e desestabilizam o Estado Democrático de Direito, a 

começar pelas razões apontadas nos tópicos anteriores, quando se cogitou que os partidos 

políticos, o Legislativo e o sistema judicial figuraram entre os mais corruptos nos moldes do 

estudo desenvolvido pela Transparência Internacional em 2007, atreladas às outras citações 

formuladas nos tópicos da corrupção no processo político-eleitoral e corrupção no processo 

legislativo.   

O cenário proporcionado pela adesão ao foro por prerrogativa também enaltece o 

exemplo do Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, escrito em 1956, mas que 

permanece atual. Na vertente do Grande Sertão, qualquer jagunço capturado por outro bando 

era prontamente executado, até o momento em que Zé Bebelo encontrou-se nessa condição. 

Tratando-se de Chefe de bando, uma nova regra foi criada para submetê-lo a um julgamento. 

O sertão da jagunçagem nunca tinha assistido a um julgamento de jagunço pelos próprios 

                                                 
94 Segundo Maurício Corrêa, na mesma Reclamação n.º 2.138/DF: “Acrescento, ademais, que diversamente do 
que muito se propala, a prerrogativa de foro não se materializa em privilégio, no sentido pejorativo vulgarmente 
utilizado pela crítica leiga. Destina-se, isso sim, à segurança da própria sociedade, de modo a assegurar que a 
autoridade pública, por mais alta a função que exerça, seja processada e julgada na forma da lei, de maneira 
isenta, imune às influências externas e pressões de ordem política, pois o juízo estará no mesmo patamar 
hierárquico do réu. Terá, ainda, melhores condições de mensurar as razões de Estado que levaram a autoridade à 
conduta impugnada. Por outro lado, não se pode exigir que os ocupantes de altos postos governamentais, que 
efetivamente governam o País, responsáveis que são por decisões políticas e estratégicas, e não simplesmente 
técnicas e profissionais, fiquem sujeitos ao rito comum de responsabilização aplicável genericamente aos 
servidores públicos. Na verdade o foro especial reflete uma prerrogativa a esses agentes políticos para o pleno 
desempenho de suas próprias funções, sem que essa condição, ao contrário do que se possa admitir, constitua-se 
em privilégio de índole meramente pessoal”. 
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pares. A novidade provocou surpresa e gerou a reunião de todos os chefes para decidirem o 

futuro de Zé Bebelo. Como resultado, observou-se que a condenação não foi à pena de morte, 

mas ao exílio, ao desterro (GUIMARÃES ROSA, 1986, p. 245). O fato de se ter um 

julgamento já significava grande novidade no sertão. O inimigo capturado devia ser morto, 

restando apenas a questão de como a morte ocorreria (BARACHO JÚNIOR, 1998, p. 76). 

No caso da decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.º 2.138/DF, o 

beneficiado foi o agente político que ostentava a condição de ex-Ministro de Estado, mas, 

como a matéria equaciona a atuação dos agentes políticos em geral, criou-se a possibilidade 

de incidência do precedente a todos os que ostentem a mesma condição. O Supremo Tribunal 

Federal garantiu, de forma unipessoal, a criação de competência originária sem previsão 

constitucional expressa sobre a matéria, oportunidade em que rompeu jurisprudência firmada 

pelo mesmo Tribunal onde se assentava a submissão da matéria de competência a regime de 

direito estrito. Novamente, os Ministros Joaquim Barbosa, Celso de Mello e Marco Aurélio. 

Para Joaquim Barbosa: 

 

Por outro lado, a solução preconizada, ao criar uma nova hipótese de competência 
originária para o Supremo Tribunal Federal, rompe com a jurisprudência tradicional 
desta Corte, segundo a qual a sua competência só pode ser estabelecida mediante 
norma de estatura constitucional, sendo insuscetível de extensões a situações outras 
que não as previstas no próprio texto constitucional. 
 

Na mesma linha de entendimento, também o voto de Celso de Mello: 

 

Cumpre ter em consideração, ainda, analisando-se o tema na perspectiva das 
atribuições jurisdicionais que a própria Constituição da República deferiu a esta 
Suprema Corte, a circunstância de que a competência originária do Supremo 
Tribunal Federal – precisamente por revestir-se de extração constitucional (à 
semelhança do que sucede com a competência originária do Superior Tribunal de 
Justiça e dos Tribunais Regionais Federais) – submete-se, por isso mesmo, a regime 
de direito estrito (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/766 – RTJ 
94/471 – RTJ 121/17 – RTJ 141/344 – RTJ 159/28 – RTJ 171/101-102, v. g.), não 
podendo, desse modo, ser ampliada nem restringida por legislação meramente 
comum (ordinária ou complementar), sob pena de frontal desrespeito ao texto da Lei 
Fundamental da República. 
 

Por fim, o Ministro Marco Aurélio: 

 

E, em se tratando da competência do Supremo, a definição está de forma exaustiva e 
não exemplificativa no Diploma Maior. [...] Não posso interpretar o artigo 102 do 
Diploma Maior a ponto de albergar situação nele não prevista; não posso interpretar 
esse artigo, no que define competência, de forma elástica, trazendo para o Supremo 
ações que nele não estão mencionadas. E, daqui a pouco, quem sabe, teremos 
petição inicial sustentando a competência do Supremo, em extensão a prerrogativa 
de foro, que é penal, para o julgamento de ação popular, para o julgamento de ação 
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civil pública. Vejo a conclusão a que chegou a maioria numa época péssima, em 
termos de percepção pela sociedade. Entendo a extensão da prerrogativa de foro 
como um retrocesso e não como um avanço no campo do Estado Democrático de 
Direito, no campo republicano. 

 

 

h) desprestígio da atividade desenvolvida pela jurisdição ordinária 

 

 

Ingressa-se em uma antiga discussão sobre os motivos que justificam a existência de 

mais de uma instância jurisdicional, em que se colocam inicialmente as atividades da 

jurisdição ordinária, considerada o trabalho jurisdicional realizado na primeira e na segunda 

instâncias, em confronto com o desenvolvido, principalmente, pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

Por um lado, a discussão passa por argumentos que reforçam a própria necessidade de 

existência dos tribunais, como a possibilidade de revisão das decisões proferidas em primeira 

instância no sentido de garantia jurídico-processual mínima (LIMA, 2004a, p. 95), a 

ampliação da clareza e da razoabilidade da decisão anterior decorrente de uma nova 

fundamentação (LENAERTS, 2000, p. 98) e a conformação mental das partes (AVRIL, 2007, 

p. 79), e assume seu ápice nos contornos de definição do Supremo Tribunal Federal como 

uma Corte Constitucional.  

Por outro, revela um dos problemas gerados pela verticalização jurisdicional, em que a 

existência de uma Corte Constitucional tende a sufocar e a menosprezar o trabalho 

desenvolvido pela jurisdição ordinária, provocando, assim, o desequilíbrio do sistema e 

fomentando uma ditadura judicial (CRUZ, 2004b, p. 191), acompanhada do 

comprometimento da legitimação discursiva do direito (HABERMAS, 2003a, p. 168). No 

caso da Reclamação n.º 2.138/DF, o apelo à inexperiência dos juízes de primeira instância foi 

um dos fatores que contribuiu para a fixação do foro por prerrogativa de função. Segundo 

Nelson Jobim:  

 

É razoável que instância ordinária determine a perda dos direitos políticos do 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DO PRESIDENTE DO CONGRESSO 
NACIONAL, DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, do 
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do PRESIDENTE DO 
STJ? Imaginem juiz de primeiro grau presidindo ação criminal contra 
Desembargador ou Juiz de Tribunal Regional Federal que o censurou na prova de 
confirmação no estágio probatório? Ou contra corregedor do Tribunal de Justiça? 
Dir-se-á que os atingidos poderão interpor recursos para as Cortes superiores e que 
estas hão de corrigir os equívocos. Pergunto. O julgamento desses recursos há de se 
verificar depois de quantos anos de tramitação do processo? E se o recurso for 
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inviável, por envolver matéria de prova, por exemplo? Mantém-se condenação da 
autoridade, nesse caso? Fica evidente que a simples instauração da ação – ainda que 
não temerária – dá ensejo a prejuízos pessoais e institucionais incalculáveis, em 
especial para o exercício das funções. 
 

O problema é que o trabalho desenvolvido pela jurisdição ordinária traduz-se como 

precioso para o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, uma vez que essa 

importância não se formaliza apenas no aspecto de representar o primeiro degrau em que o 

Estado-Juiz terá a oportunidade de dizer o direito nos casos concretos, mas também no de 

garantir a concretização dos direitos e das garantias fundamentais, já que recebe o maior 

número de demandas processadas em comparação com o que chega aos Tribunais, inclusive 

julgadas de forma definitiva.  

Dados do Conselho Nacional de Justiça quanto ao ano de 2009 indicaram que, naquele 

ano, no âmbito das Justiças Federal, Estadual e Trabalhista, 2,8 milhões de processos 

ingressaram na Segunda Instância, onde já se encontravam pendentes 2,5 milhões, enquanto a 

Primeira Instância, com inclusão dos Juizados Especiais, recebeu cerca de 21,9 milhões de 

processos (68,6% relativos à fase de conhecimento e 31,4% relativos à fase de execução), 

onde já se encontravam pendentes, no final de 2009, 57,9 milhões de processos (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010, p. 16-174).  

Esses números ainda equacionam a jurisdição ordinária a uma máquina fotográfica, 

tendente a registrar os contornos de tratamento das matérias submetidas ao Judiciário em 

âmbito nacional, o que poderia ter grande utilidade para o próprio Supremo Tribunal Federal 

no sentido de demonstrar a orientação que passou a predominar no curso das várias decisões 

proferidas, bem como os pensamentos doutrinário e judicial formados na apreciação das 

questões jurídicas.  

Como jurisdição mais afetada pela realidade local, a jurisdição ordinária ainda coloca 

o Judiciário em maior sintonia com a demanda social decorrente, como fruto da estruturação 

da Primeira Instância em comarcas e em outras subdivisões que abrangem muitas vezes mais 

de um município. A comarca de Almenara, em Minas Gerais, por exemplo, foca-se na 

realidade de pelo menos quatro municípios: Almenara, Bandeira, Divisópolis e Mata Verde.95 

A comarca de Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul, foca-se na realidade de, pelo 

                                                 
95 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Relação das comarcas com os municípios 
que as integram. Disponível em: 
<http://www.tjmg.jus.br/info/pdf/?uri=/aviso/divisao_judiciaria/lc_59_anexos_2.pdf>. Acesso em: 6  nov. 2010. 
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menos, cinco municípios: Ponta Porã, Laguna Carapã, Santa Puitã, Antonio João e Aral 

Moreira.96 

O imperativo de maior experiência de magistrados, como os do Supremo Tribunal 

Federal, não logra afastar os argumentos apresentados. Essa experiência apontada ainda está 

muito mais condicionada à vivência do magistrado, como algo relativo, pois cada ser humano 

tem a sua, do que ao efetivo exercício da judicatura. Aliás, se a experiência em questão ficasse 

condicionada ao exercício da judicatura, a expressiva maioria da Corte não a ostentaria, uma 

vez que os Ministros do Supremo não são escolhidos necessariamente entre os membros da 

magistratura. No caso da Reclamação n.º 2.138/DF, dos 17 Ministros do Supremo Tribunal 

Federal que chegaram a atuar no feito nos debates e nos votos proferidos, incluindo 

evidentemente os que se aposentaram no curso da tramitação, apenas sete já tinham exercido a 

judicatura antes de integrarem a composição da Corte, quais sejam, Ministros Cezar Peluso, 

Marco Aurélio, Ellen Gracie, Ricardo Lewandowski, Ilmar Galvão, Carlos Velloso e Sydney 

Sanches.97   

Fica, então, a observação do Ministro Marco Aurélio, em parte de seu voto, também 

vencido, na Reclamação n.º 2.138/DF, para quem o argumento de inexperiência retrata muito 

mais a fixação de um preconceito, ainda mais diante do artigo 20 da Lei de Improbidade 

Administrativa, que condiciona a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos 

ao trânsito em julgado da decisão judicial, conforme segue: 

 

Há a referência que assusta a muitos e, aí, de certa forma, corre um certo 
preconceito, como se aqueles que estão na pedreira, na primeira instância, não 
atuassem como Estado-Juiz. Existe, realmente, a conseqüência drástica – colocando-
se em segundo plano que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso –, que é a 
perda da função pública. Mas o legislador comum foi sábio ao dispor, no artigo 20 
da Lei nº 8.429, de 1992, que: Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos 
direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
[...] Não posso admitir neste julgamento, por mais que se diga que a atuação da 
primeira instância cause receio, e não penso assim – sou um arauto da atuação 
daqueles que estão no que rotulo como “pedreira”, que é a primeira instância –, a 
postura de legislador positivo e inserir, no rol definidor da competência do Supremo, 
essa ação civil – a ação de improbidade. 
 

Excessos, se reconhecidos, podem ser coarctados pelos Tribunais, até em sede de 

liminar, como ocorreu no mesmo caso da Reclamação n.º 2.138/DF, por decisão do próprio 

Ministro Nelson Jobim, momento em que esse magistrado suspendeu a eficácia da sentença 

                                                 
96 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Comarcas. Disponível em: 
<http://www.tjms.jus.br/comarcas/comarcas.php>. Acesso em: 21 jan. 2011. 
97 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ministros. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/ministro/ministro.asp>. Acesso em: 6 nov. 2010. 
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reclamada e sustou a tramitação do processo até posterior deliberação. No voto de Nelson 

Jobim, em sede de liminar, assinala-se: 

 

Os elementos aduzidos sugerem a plausibilidade jurídica do pedido e a notória 
relevância jurídico-política do tema. De outro lado, há o risco pela mora, consistente 
na possibilidade de julgamento das ações por órgãos judiciais absolutamente 
incompetentes. Defiro a liminar. Suspendo a eficácia da sentença reclamada. Susto a 
tramitação do processo até posterior deliberação. 

 

 

4.7.2.3 Das consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria 

 

 

Embora a decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.º 2.138/DF tenha 

gerado efeitos diretos apenas inter partes, significando, inclusive, que a Corte terá liberdade 

para reapreciar a matéria em outras oportunidades (FONSECA, 2007, p. 6), a nocividade do 

precedente não passou despercebida entre os estudiosos, que começaram a elencar as 

possíveis consequências decorrentes, destacando-se, nesse aspecto, as observações de Martins 

Júnior: 

 

[...] alguns de seus efeitos são adiante arrolados: inaplicabilidade da Lei de 
Improbidade Administrativa para Presidente da República, Ministros de Estado, 
Deputados Federais e Estaduais, Governadores de Estado, Secretários de Estado, 
Senadores da República, Magistrados, Membros do Ministério Público, Prefeitos 
Municipais e Vereadores; possível surgimento de precedente que determine a 
extinção em massa de ações de improbidade em trâmite nos Tribunais e Varas 
Federais e Estaduais, quando envolverem os agentes políticos acima citados; 
contrariedades aos conceitos fixados no Decreto Legislativo que aprovou os termos 
da Convenção Interamericana contra a Corrupção (Decreto nº 4.410 de 07 de 
outubro de 2002); contrariedade ao artigo 52 do Estatuto da Cidade, tornando 
improvável a eficácia desta lei; contrariedade ao artigo 73 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, tornando improvável a eficácia desta lei; reconhecimento 
da natureza penal das sanções de improbidade administrativa, contrariando 
anteriores precedentes de julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior 
Tribunal de Justiça; os atos de improbidade cometidos por agentes políticos somente 
poderão ser investigados quando correlacionados a crimes contra a administração 
pública ou de responsabilidade, através de investigação criminal, retornando à 
situação anterior à da aprovação da lei de improbidade; os Tribunais Superiores e 
Tribunais de Justiça, caso seja reconhecido o foro privilegiado, não têm estrutura 
para processar e julgar as ações de improbidade existentes; paralisação dos 
inquéritos civis, em matéria de improbidade administrativa, que envolva os agentes 
políticos mencionados, que estão em trâmite perante o Ministério Público; 
contrariedade às mais recentes mudanças legislativas com vistas ao combate à 
corrupção, dentre elas, o fim da imunidade formal, aplicação da lei de improbidade 
administrativa em várias áreas de direitos sociais, convenções internacionais onde o 
Brasil é signatário; retorno a velhas práticas políticas de corrupção que não poderão 
ser inibidas pelas investigações e ações de improbidade; institucionalização de um 
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tribunal de exceção para os agentes políticos etc. (MARTINS JÚNIOR, 2003, p. 
252). 
 

As considerações de Martins Júnior incursionam nas consequências da decisão do 

Supremo Tribunal Federal sob um viés opinativo. Sem prejuízo do ventilado, passa-se a 

dispor sobre algumas dessas peculiaridades, de forma exemplificativa, mas com maior 

respaldo em estatísticas e dados colhidos das referências que se seguirão. 

 

 

a) reforço da concepção de agente político como dono da coisa pública 

 

 

Como a discussão na Reclamação n.º 2.138/DF ficou centralizada na existência ou não 

de um duplo regime de responsabilização de agentes políticos pela prática de infrações 

político-administrativas nos modes cogitados, o aspecto de mérito inerente à licitude e ao 

enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa das condutas desenvolvidas pelo ex-

Ministro de Estado e diplomata não foi apreciado, já que, resolvida a questão da duplicidade 

como preliminar, a incursão sobre outros pontos não alteraria o resultado final. 

Não obstante, o Ministro Nelson Jobim resolveu ingressar no tema da condenação para 

demonstrar que, ainda assim, a decisão de Primeira Instância, que condenava o então Ministro 

de Estado, provavelmente não seria mantida. No voto de Nelson Jobim: 

 

Sei ser de todo dispensável qualquer consideração sobre o tema de fundo da 
condenação em apreço. No entanto, fiz questão de analisá-la, em rápidas linhas, para 
mostrar como se pode manipular um tema no espaço público. Transforma-se em 
escândalo um assunto compatível com a rotina, cultura administrativa e uma 
experiência institucional com mais de meio século. 
 

Para tanto, Nelson Jobim indicou, em suma, que um Ministro de Estado nunca goza 

férias: 

 

Qualquer pessoa informada sabe que, normalmente, um titular de cargo ministerial 
jamais tira férias ou conhece períodos de recesso. Em verdade, somente em tempos 
recentes houve reconhecimento do direito a férias por parte de autoridades 
ministeriais. Trabalha-se, em geral, nos fins de semana com a mesma intensidade 
com que se atua de 2ª a 6ª feira. As viagens de fim de semana a algum local são, em 
geral, viagens de serviço. Ou, se não eram, acabam se tornando, pela demanda de 
contatos por parte de autoridades locais e pela continuidade do programa rotineiro 
de serviço que não sofre qualquer interrupção. Consultas, discussões, orientações a 
assessores, tudo se faz de domingo a domingo. Vivenciei isto. A rigor, se o membro 
do Ministério Público e o Juiz atuantes na presente causa tivessem um conhecimento 
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mínimo dessa realidade – admitida aqui a boa-fé – dificilmente teriam chegado ao 
resultado a que chegaram. Saberiam que um MINISTRO DE ESTADO, no exercício 
pleno de suas funções, até mesmo nos fins de semana, está em plena atividade. 
Tentar comparar a atividade ministerial com a de pessoas com atividades regulares é 
grotesco equívoco. 
 

Indicou também que os aviadores e aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) precisam 

de exercícios regulares: 

 

No caso da utilização das aeronaves – não é preciso aqui se valer de uma outra 
observação, amplamente conhecida no âmbito estatal, que é aquela, segundo a qual 
os pilotos e aviões da FAB estão obrigados a voar. É o que disse, em esclarecedora 
entrevista, o BRIGADEIRO CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA, em maio de 
1999: “Os pilotos, sejam civis ou militares, precisam voar. Isto faz parte do 
treinamento deles e, caso contrário, serão pilotos mal treinados. A própria lei 
estabelece um número mínimo de horas que pilotos têm que voar anualmente. O 
mesmo pode-se dizer dos aviões. Se não voarem vão ficar enferrujando no chão. No 
caso do Grupo de transportes Especiais (GTE), que existe há 58 anos, voar com 
autoridade do governo é uma oportunidade valiosa para treinamento de pilotos da 
FAB. Se não voarem transportando autoridades, forçosamente terão que voar com 
aviões vazios, o que dá no mesmo para os cofres da nação. Entendo, portanto que o 
assunto está sendo tratado com um enfoque redondamente enganado” (Brasília em 
Dia, edição de 16 a 22 de maio). 
 

Por fim, Nelson Jobim asseverou que a atuação de um motorista que leva um Ministro 

do Supremo Tribunal Federal à Universidade de Brasília para que este ministre aulas é algo 

regular, assim como também é a atuação de motorista que leva Ministro para jantar ou tomar 

um lanche às três horas da manhã: 

 

Assim, é possível que qualquer dos integrantes desta Corte venha a responder a uma 
ação de improbidade porque se dirigiu à UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA em carro 
oficial. Ou, – o que seria ainda mais caricato – que um dos integrantes do TSE 
viesse a ter os seus direitos políticos cassados porque fora visto às 3.00 horas da 
manhã com carro oficial em frente a qualquer restaurante brasiliense, olvidando-se 
que aquele ministro acabara de sair de uma das longas sessões da justiça eleitoral. É 
de pasmar esse novo tipo de populismo! 
 

Ocorre que as condutas registradas como regulares no voto do Ministro Nelson Jobim 

não deixam de se enquadrar na Lei de Improbidade Administrativa (artigos 9º, caput, IV, XII, 

10, caput, II, IX, XIII, e 11, caput, I e II, da Lei n.º 8.429/92), consolidando, pois, a 

legalização de algo que encontra restrição legislativa expressa, em flagrante afirmação do 

Estado de Exceção, já norteado em tópico próprio, quando se ressaltou que a legalidade e a 

constitucionalidade são sedimentadas pela atuação dos agentes políticos. A argumentação do 

Ministro também reforça o que se teceu sobre o fato de os agentes políticos arvorarem-se na 

condição de donos da coisa pública. 
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Se alguém está em situação oficial de férias, seja Ministro de Estado ou Presidente da 

República, não pode utilizar aviões da Força Aérea Brasileira para fins particulares. É preciso 

estabelecer uma separação entre as situações. A atuação funcional é uma coisa; a privada é 

outra. Dizer que um Ministro de Estado não tira férias porque atende a telefonemas relevantes 

não afasta a improbidade administrativa, pois está aí um dos ônus da função desempenhada. O 

que dizer, então, dos terceiros que acompanharam o Ministro de Estado na viagem? E o gasto 

decorrente do Hotel Militar? Quem vai pagar a conta? Será que o cidadão que paga seus 

tributos e não tem esse tipo de regalia concordaria com o Ministro Nelson Jobim caso fosse 

chamado a apreciar a questão em sede de consulta popular? 

A argumentação tangida à dinâmica da necessidade de treinamento de pilotos da Força 

Aérea Brasileira ou mesmo de utilização das aeronaves que voariam sem passageiros, caso 

autoridades não solicitassem o respectivo empenho de uma missão, é outra distorção 

agasalhada pela decisão. Ninguém acredita que um piloto com poucas horas de voo ou mal 

treinado é escalado para transportar um Ministro de Estado ou o Presidente da República, o 

que, de pronto, afasta a indicação da necessidade de treinamento sugerida. O mesmo 

raciocínio vale para a qualidade dos aviões empenhados nesse tipo de missão. O que há aí é 

mais uma vez o jogo político do poder, em que a própria Aeronáutica revela seu interesse em 

manter contato próximo com aqueles que ditam as regras da nação. É a “política da boa 

vizinhança”, que pode render até mesmo apoio em questões orçamentárias, entre outras. 

O transporte de Ministro do Supremo Tribunal Federal para proferir aula na 

Universidade de Brasília é outro ponto que atesta o espírito arraigado dos agentes políticos no 

que tange às benesses do poder. Pelo que se infere nessa situação, o Ministro que se 

dispusesse a ser conduzido em carro oficial por motorista do Tribunal para ministrar aulas na 

Universidade de Brasília estaria atuando em causa própria, ainda mais por receber dinheiro da 

Universidade para desempenhar essa atividade. O interesse público, coletivo, não está 

presente. O critério definidor da atuação é, em regra, o interesse econômico, que poderia nem 

mesmo existir, pois bastaria a presença da satisfação pessoal desvinculada da atuação 

funcional. Ora, a conduta é típica de improbidade administrativa, como já se capitulou linhas 

atrás. 

Distorcer a realidade para tentar encontrar no fundamento da transmissão de 

conhecimento o interesse público legitimador desse tipo de comportamento, se esta fosse a 

questão, é flagrantemente ostentar a condição de dono da coisa pública.  

Se a transmissão de conhecimento fosse motivo suficiente para ensejar a utilização de 

carro oficial para transporte do professor, vale ressaltar que o beneficio poderia ser 
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reivindicado por todos os professores de ensino público e particular do País. A ideia que leva 

o agente político a ocupar um cargo ou desempenhar uma função é a de servir o público, o 

povo, e não a si próprio. Quem mais deveria dar o exemplo é o que também mais legitima a 

corrupção.  

A condução de Ministro para jantar ou tomar lanche às três horas, da mesma forma, é 

irregular. Se o trabalho terminou às 3 horas, o Ministro que pegue seu carro e vá tomar seu 

lanche, de modo a demonstrar que a postura de um magistrado do Supremo Tribunal Federal é 

isenta de qualquer reprovação – é o exemplo a ser seguido.  

Quatro a cinco meses por ano são trabalhados apenas para pagar a carga tributária 

brasileira anual. Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário indicou 

que, em 2009, cada brasileiro trabalhou 4 meses e 27 dias somente para pagar tributos, o que 

equivale a 147 dias. Na França, são gastos 149 para atender o mesmo objetivo. No Chile, são 

92 e, nos Estados Unidos da América do Norte, são 102.98 No mínimo, o que se espera dos 

agentes políticos é o respeito pela coisa pública. O servidor público não está autorizado a 

espoliar seu patrão, o povo. 

 

  

b) falta de aparelhamento dos Tribunais e dos Ministérios Públicos 

 

 

A decisão tende a provocar o inchaço da máquina administrativa pertinente aos 

Tribunais que, efetivamente, não estão aparelhados para atender à demanda formada e já se 

encontram com sobrecarga de trabalho. Análise do perfil trilhado nas justiças Federal, 

Estadual e Trabalhista para o ano de 2009, no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 

aduziu que: a) quanto à litigiosidade de 2º grau: ingressaram, em 2009, na Segunda Instância 

da Justiça, cerca de 2,8 milhões de processos. Encontravam-se pendentes, no mesmo ano, 2,5 

milhões de processos. Ao todo, na Segunda Instância, havia o total de 5,2 milhões de 

processos em tramitação, b) casos novos por magistrado e servidores da área judiciária por 

magistrado no 2º grau: ingressaram em 2009, 2,8 milhões de casos novos na Justiça de 2º grau 

(Estadual, Federal e Trabalhista). Dessa forma, havia, nessa Instância, em média, 1.196 casos 

novos para cada magistrado atuante no 2º grau do Poder Judiciário. O índice de servidores 

                                                 
98 AMARAL, Gilberto Luiz do; OLENIKE, João Eloi; AMARAL, Letícia Mary Fernandes do; STEINBRUCH, 
Fernando. Estudo sobre os dias trabalhados para pagar tributos. 20 de maio de 2009. Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário. Disponível em: <www.ibpt.com.br/img/_publicacao/13709/179.pdf>. Acesso em: 31 
maio 2010. 
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atuantes na área judiciária por magistrado, no 2º grau, foi igual a 13, sendo certo que, na 

Justiça Federal, está o maior valor aferido, com 25 servidores por desembargador, c) carga de 

trabalho e taxa de congestionamento no 2º grau: cada magistrado brasileiro no 2º grau teve, 

em 2009, 2.623 processos passíveis de julgamento, em média. O indicador variou de 1.715 

processos na Justiça do Trabalho até 11.247 processos na Justiça Federal, indicando a elevada 

carga de trabalho na segunda instância do Poder Judiciário. Em média, a taxa de 

congestionamento, que é o indicador utilizado para aferir em determinado ano o percentual 

dos processos em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente, na fase de 

conhecimento, quanto ao 2º grau da Justiça foi de 51,7% (indicando que 51,7% dos processos 

que tramitaram acumularam para o ano seguinte). As taxas de congestionamento no 2º grau, 

por ramo da Justiça, ficaram em: 50,5% (Justiça Estadual), 67,1% (Justiça Federal) e 28,2% 

(Justiça do Trabalho). Em 2008, pela antiga metodologia (que não abrangia os processos 

pendentes de baixa), os percentuais foram de 42,5% (Justiça Estadual), 59,8% (Justiça 

Federal) e 25,2% (Justiça do Trabalho). Os acréscimos em pontos percentuais para 2009 

foram 8 (Justiça Estadual), 7,3 (Justiça Federal) e 3 (Justiça do Trabalho), d) decisões por 

magistrado e processos baixados por caso novo: o indicador de decisões terminativas de 

processos por magistrado, no 2º grau, aponta a produtividade dos juízes, isto é, quantas 

sentenças foram prolatadas em determinado período. No 2º grau, cada magistrado brasileiro 

sentenciou, em média, 1.180 processos em 2009 (1.025 na Justiça Estadual, 3.240 na Justiça 

Federal e 1.116 na Justiça do Trabalho). O indicador de processos baixados por caso novo, no 

2º grau, tem o objetivo de demonstrar o montante de processos que foram baixados em 

relação aos que ingressaram em determinado ano. Em outras palavras, se o indicador for 

maior que 1 (ou 100%), entende-se que o resultado foi positivo, pois foram baixados, 

numericamente, mais processos do que o montante ingressado, de forma que o saldo de 

processos pendentes será diminuído como dado que se reflete, positivamente, na taxa de 

congestionamento. A Justiça Estadual parece ter mais dificuldade em administrar seu estoque 

de processos, estando o percentual ao redor de 85,8%. (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2010, p. 16-174).  

O problema foi registrado em toda a sua extensão pelo Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, quando apresentou seu voto na Reclamação n.º 

580/GO, em que se discutia a usurpação de competência do STJ no que tange à existência de 

inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apurar atos de improbidade 

administrativa cuja prática era atribuída a agentes políticos que, em instância penal e em sede 

de mandado de segurança, são jurisdicionados originariamente no referido Tribunal, sendo 
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certo que a reclamação foi julgada improcedente, por maioria de votos, pois não se 

vislumbrou a existência da usurpação pretendida. 

Segundo o voto do Ministro Sálvio: 

 

A Constituição de 1988 inovou sobremaneira ao prever instrumentos de controle, 
pela sociedade, sobre seus administradores e sobre a gestão da coisa pública. Ao 
conferir ao Ministério Público a legitimidade para as ações civis, atribuindo-lhe 
institucionalmente a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, elevou ao 
status constitucional a norma já inserida na Lei 7.347/85, como instrumentos de 
garantia do Estado democrático de direito. Nesse contexto mais amplo – que 
ultrapassa a estrita previsão normativa –, a proteção do consumidor, a tutela do 
patrimônio público, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, a 
disciplina da administração pública e seus serviços passaram a assegurar, desde 
1988, maior efetividade à Constituição. Por esse prisma, as diligências 
investigatórias estariam a exigir a proximidade dos fatos, seja para identificar 
possíveis irregularidades, seja para promover as medidas necessárias para saná-las e 
coibi-las. Assim é que, em relação à competência desta Corte, não ensejaria prejuízo 
as autoridades serem processadas aqui, originariamente. Todavia, os fundamentos 
para concentrar o julgamento das ações de improbidade nos foros especiais por 
prerrogativa de função acabariam por desencadear, por exemplo, a competência dos 
Tribunais de Justiça estaduais para processar e julgar os prefeitos como incursos nas 
condutas descritas na Lei 8.429/92. A contar a força de um precedente do Superior 
Tribunal de Justiça, à semelhança da Rcl 591, em um Estado como Minas Gerais, só 
para exemplificar com mais de oitocentos Municípios, muitos deles distantes da 
Capital, é de imaginar-se, primeiro, o congestionamento da Corte estadual com 
processos de improbidade de numerosos chefes de Executivo locais. Segundo, a 
sobrecarga dos Procuradores de Justiça do Ministério Público que oficiassem 
perante o Tribunal. Terceiro, a inviabilidade de alcançar-se a gama de 
irregularidades nas regiões mais longínquas dos extensos territórios estaduais. 
Quarto, a impossibilidade de apuração das eventuais fraudes, muitas vezes 
detectáveis apenas pelo Promotor de Justiça local, que não só convive diuturnamente 
com os fatos, como também ali pode promover as ações necessárias para investigá-
los. Igualmente, o Juiz de primeiro grau, presente na Comarca, teria certamente mais 
condição de avaliar o enriquecimento ilícito, ou o prejuízo ao erário municipal, ou a 
licitude dos atos editados pelo prefeito (arts. 9º a 11 da Lei 8.429/92). Em resumo, 
retirar do juiz de primeiro grau e do promotor de justiça a competência 
investigatória dos atos de improbidade, ainda que apenas das autoridades com 
prerrogativa de foro, poderia implicar a mitigação da ação civil pública e do 
inquérito civil, além das outras diligências previstas na própria Lei 8.429/92. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. Rcl. 580/GO. Relator 
Ministro José Arnaldo da Fonseca. j. 17.10.2001. DJ, 18 fev. 2002) 
 

Não se trata apenas de visualizar o volume imediato de demandas que vão abarrotar os 

Tribunais. É preciso perceber que a decisão irá impor a necessidade de contratação de uma 

gama de servidores, o que aumentará ainda mais a complexidade da máquina pública, a 

deficiência referente à previdência social, etc. Trata-se de dinheiro que poderia ser investido 

de forma mais lógica e, agora, precisará ser deslocado para atender à crescente demanda dos 

Tribunais, até mesmo, eventualmente, sob a ótica do espaço físico pertinente a essa nova 

realidade. 
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O quadro tende a ser agravado, pois a conformação constitucional brasileira dedica aos 

Tribunais, de forma geral, previsões de atuação em processos já formatados sem que tenham 

de se preocupar com a realização de uma instrução modulada pela realização de audiências 

para ouvir testemunhas, vítimas, enfim (artigos 101 a 125 da Constituição Federal). A 

realização de instrução calcada na colheita da prova testemunhal ou mesmo no 

acompanhamento de atos desenvolvidos em uma etapa pré-processual (inquérito, por 

exemplo) sempre foi ventilada de forma excepcionalíssima e esteve muito mais condensada 

no âmbito penal. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o relatório de atividades de 

2009 aponta para a existência de apenas 106 expedientes em tramitação na Corte em um 

universo de mais de 101 mil processos.99 Outra fonte, com dados de 2010 e abordando 

especificamente a situação dos Deputados Federais e Senadores, indica um aumento no 

número de feitos, sendo que há 33 inquéritos e 11 ações penais contra 21 Senadores e 97 

ações penais e 256 inquéritos contra 148 Deputados.100  

Essa conjuntura, que já é questionada quanto à eficácia retratada pelos dados 

estatísticos ao demonstrar o número insignificante de agentes políticos que figuram como 

condenados em processo sedimentados pelo foro por prerrogativa de função, em especial, no 

Supremo Tribunal Federal, desde a Constituição de 1988 (a primeira condenação foi imposta 

no primeiro semestre de 2010, como já se indicou no tópico que tratou da interpretação do 

sigilo bancário e os obstáculos aos órgãos de controle no Brasil), vai passar a contar com 

novos feitos decorrentes do processamento da improbidade administrativa de agentes políticos 

nos tribunais desde as suas fases procedimentais iniciais. 

O volume de feitos em tramitação no Brasil no que concerne à improbidade 

administrativa praticada por agentes políticos, mencionado no próprio voto do Ministro 

Carlos Velloso, com dados que equacionam apenas parte dos 26 estados-membros da 

federação e o Distrito Federal, corrobora essa assertiva: 

 

Temos mais de cinco mil municípios. Em cada um deles, há um promotor 
fiscalizando a coisa pública municipal. Abolir a ação de improbidade relativamente 
aos agentes políticos municipais seria, repito, um estímulo à corrupção. Recebi do 
Ministério Público do Paraná, da ilustre Procuradora-Geral de Justiça daquele 
Estado, Dra. Maria Teresa Uille Gomes, que é, também, Vice-Presidente do 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, o ofício nº 2.333, de 
18.11.2002, no qual sou informado de que, no levantamento do número de ações 

                                                 
99 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Relatório de atividades 2009. p. 17-19. Disponível em: 
<www.stf.jus.br>. Acesso em: 6 nov. 2010. 
100 CONGRESSO EM FOCO. Disponível em: 
<www.congressoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_canal=21&cod_publicacao=33218>. Acesso em 21 de 
novembro de 2010. 
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civis públicas por ato de improbidade administrativa, propostas em face de agentes 
políticos, em catorze Estados brasileiros, constatou-se a existência de 4.191 (quatro 
mil, cento e noventa e um) feitos. Em praticamente a metade dos Estados-Membros, 
há, portanto, em andamento, mais de quatro mil ações. O entendimento no sentido 
de que agentes políticos não estariam sujeitos à ação de improbidade administrativa 
ocasionaria a paralisação dessas ações. [...] Está no ofício da Procuradoria-Geral do 
Estado do Paraná, linhas atrás mencionado, que, além do número de ações em 
andamento, mais de 4.000, há, ainda ‘volume superior de inquéritos civis’ em curso.  
 

Colhe-se ainda do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa no Brasil, criado pela Resoulução n.º 44, de 20 de novembro de 2007, do 

Conselho Nacional de Justiça e acessível à consulta por qualquer pessoa desde 2010, que, 

independentemente da condição de agente político da pessoa processada, há 1.535 processos 

na Justiça Estadual e 233 na Justiça Federal em tramitação por ato de improbidade 

administrativa, pelos quais respondem 3.017 pessoas físicas e 222 pessoas jurídicas.101 

Tudo isso lembra mesmo uma partida de futebol, em que a marcação de um lance 

irregular conta, muitas vezes, com a tecnologia para ser revelada, mas, mesmo constatado o 

vício, o jogo não é interrompido para a retomada do lance, com a anulação do gol marcado em 

impedimento ou através de um pênalti inexistente (FURLAN, 2008, p. 190). O mesmo ocorre 

na seara jurídica, em que os vícios são apontados permanentemente, mas a eficiência dos 

mecanismos de controle é subjugada pela cleptocracia.  

A mesma conjuntura é refletida sobre os Ministérios Públicos. Em âmbito estadual, 

por exemplo, a situação é ainda mais delicada se a decisão for adotada no que tange às 

condutas realizadas por Prefeitos. Só o Estado de Minas Gerais conta com mais de 850 

Municípios,102 sendo certo que alguns ficam a mais de 730 quilômetros da Capital do Estado. 

O empenho da atuação exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, em respeito à simetria da 

atribuição direcionada ao Procurador-Geral da República na Reclamação n.º 2.138/DF, se for 

o caso, já traz uma parcela da dimensão da situação.  

É que só a pesquisa pessoal realizada na Curadoria do Patrimônio Público de Belo 

Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, indicou a existência de 1.557 expedientes 

apuratórios, até dezembro de 2010, que podem redundar no oferecimento de ação civil, em 

que, aproximadamente 460, quase 30% (trinta por cento), apontavam para o possível 

envolvimento de agentes políticos com a prática de improbidade administrativa. A pesquisa 

                                                 
101 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade 
Administrativa. Disponível em: 
<www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10497&Itemid=1146>. Acesso em: 6 dez. 
2010. 
102 Dispnível em: <www.mg.gov.br/governomg/comunidade/governomg/geografia/dados-gerais-minas/5146>. 
Acesso em: 31 maio 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=mg#>. Acesso em: 31 
maio 2010. 
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ainda constatou a existência de 196 ações civis propostas desde 2001, das quais 42 (21%) 

buscavam a responsabilização de agentes políticos por irregularidades cometidas no curso da 

respectiva atuação funcional.103  

Dados do Conselho Nacional do Ministério Público ainda indicam que, no Estado de 

São Paulo, por exemplo, entre janeiro e novembro de 2010, constava a existência de 19.758 

procedimentos preparatórios inerentes ao patrimônio público e improbidade administrativa, 

dos quais 15.573 figuravam como arquivados sem ajustamento de conduta, 2.776 como 

arquivados com ajustamento de conduta e ainda havia a indicação de recebimento de 9.121 

processos para manifestação sobre a matéria deduzida. Isso, inclusive, reforça o problema da 

dispersão local do deslocamento das demandas para os Tribunais.  

 

 

c) direito à indenização e à repetição dos valores pagos a título de condenação 

 

 

A linha mestra de definição da responsabilização do Estado encontra-se prevista no 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.104 Como a decisão da Reclamação n.º 2.138/DF criou 

um precedente que repercute, pelo menos em uma primeira pontuação, sobre toda a gama de 

agentes políticos processados e mesmo condenados em ações de improbidade administrativa 

delineadas pela Lei n.º 8.429/92, pode surgir daí o direito à indenização, com base no 

dispositivo constitucional citado, e mesmo o direito à repetição dos valores executados através 

das decisões condenatórias estabelecidas. 

No que tange ao direito à indenização, pode-se falar, então, em erro judiciário que 

violou a competência constitucional. Para uns, a falta de competência constitucional levaria 

até mesmo à consagração da inexistência de eventual decisão proferida (THEODORO 

JÚNIOR; FARIAS, 2002, p. 153), enquanto, para outros, o ato existiria, mas, embora 

defeituoso, não produzira efeitos (MACHADO, 2005, p. 130). Independentemente, a 

responsabilidade do Estado poderia ser questionada sob o crivo dos dissabores materiais e 

morais experimentados pelos envolvidos, uma vez que o Estado-Juiz pode ser 

                                                 
103 MINAS GERAIS. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Curadoria do Patrimônio Público de Belo 
Horizonte. Pesquisa realizada em janeiro de 2011. 
104 Art. 37, § 6º. “As pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 
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responsabilizado quando exerce atividade jurisdicional sem observar o devido processo 

constitucional (LEAL, 2005, p. 4). 

Quanto ao direito à repetição, ao fixar a própria competência para julgamento do 

agente político que figurava como réu na ação original de improbidade administrativa, o 

Supremo Tribunal Federal, por via oblíqua, afetou todos os processos que já tinham sido 

julgados e tratavam de matéria semelhante. Os processos em andamento, mesmo julgados, 

mas sem o trânsito em julgado da decisão, passam obrigatoriamente pelo crivo da matéria 

pertinente à nulidade processual. Pode haver direito à repetição se algum valor tiver sido 

despendido nessa conjuntura. As causas que já transitaram em julgado também podem 

importar no direito à repetição dos valores pagos a título de condenação. 

Essa conta será paga pelo contribuinte, pois o Estado, como titular do direito de 

perseguir e punir, torna-se o principal responsável pelas ações que se afastaram da regra 

processual adequada acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.  

O Ministro Carlos Velloso, em seu voto, expressou preocupação semelhante:  

 

E mais: administradores ímprobos que foram condenados a restituir dinheiros aos 
cofres públicos poderiam pedir a repetição desses valores, porque teriam sido 
condenados por autoridade judicial incompetente. Isso seria, na verdade, um 
desastre.  

 

Em matéria de gasto público e particular, não se pode esquecer ainda que os feitos 

afetos à prática de improbidade administrativa de agentes políticos tiveram um determinado 

tempo de tramitação, seja na fase investigativa, seja na processual, o que, por si, já traz 

oneração econômica desperdiçada em razão da decisão estatuída na Reclamação n.º 2.138/DF. 

São anos de trabalho de juízes, promotores, serventuários, de papéis, pagamento de custas, 

afetados pela decisão que integram os dados estatísticos levantados pelo Conselho Nacional 

de Justiça como marcha processual geral. A mesma análise do perfil trilhado nas justiças 

Federal, Estadual e Trabalhista para o ano de 2009, já citada, revelou que: a) quanto às 

despesas em relação ao produto interno bruto, gastos totais e por habitante: as despesas totais 

no âmbito dessas justiças somaram o montante de R$ 37,3 bilhões (trinta e sete bilhões e 

trezentos milhões de reais), equivalente a 1,19% do produto interno bruto nacional, a 2,04% 

dos gastos da União e dos Estados e a R$ 195 (cento e noventa e cinco reais) por habitante, b) 

quanto à despesa total da Justiça versus estrutura de pessoal e demanda processual: a média de 

gasto nos três ramos da Justiça ficou em R$ 1,5 mil (um mil e quinhentos reais) por caso 

novo, variando de R$ 1,1 mil (um mil e cem reais) na Justiça Estadual a R$ 3 mil (três mil 
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reais) na Justiça do Trabalho. Na média, a Justiça gastou R$ 119,4 mil (cento e dezenove mil 

e quatrocentos reais) por servidor e R$ 2,3 milhões (dois milhões e trezentos mil reais) por 

magistrado, c) quanto à despesa com recursos humanos: o dispêndio com recursos humanos 

atingiu o total de R$ 33,9 bilhões (trinta e três bilhões e novecentos milhões de reais), o que 

representou um aumento de 8,2% em relação ao ano de 2008. O percentual da despesa com 

recursos humanos atingiu, em média, 91,4%, variando de 89,3% na Justiça Estadual a 95,1% 

na Justiça do Trabalho, d) quanto às receitas decorrentes de custas e de execuções fiscais e 

previdenciárias: o percentual da Justiça Federal chegou a 209,2%, enquanto o da Justiça 

Estadual ficou em 31,6% e o da Justiça do Trabalho em 34,3%, e) quanto aos recursos 

humanos: a força de trabalho desses ramos, no final de 2009, consistia em 329 mil 

funcionários, dos quais 16.108 eram magistrados e 312.573, servidores, sendo certo que o 

total de servidores é composto pelo quadro efetivo (exceto os cedidos), requisitados, 

terceirizados, estagiários e comissionados sem vínculo. O número de magistrados aumentou 

2,8% em relação a 2008 e o de servidores 6,7%, f) quanto à movimentação processual: 

ingressaram 25,5 milhões de processos, sendo 18,7 milhões na Justiça Estadual, 3,4 milhões 

na Justiça Federal e 3,4 milhões na Justiça do Trabalho. Ao final de 2009 também existiam 

61,1 milhões de processos pendentes. Nesse número, além dos processos pendentes de 

julgamento, foram contados os processos pendentes de baixa (remessa para outros órgãos 

judiciais competentes ou outra Instância, assim como arquivamentos definitivos). Tramitaram, 

nos três ramos, cerca de 86,6 milhões de processos em 2009, com a soma dos casos novos e 

dos processos pendentes de baixa. Do total de processos em tramitação, mais de 70% (setenta 

por cento) ingressaram antes de 2009. Foram proferidas 17,2 milhões de sentenças na Justiça 

Estadual (74% do total das sentenças proferidas), 2,7 milhões na Justiça Federal e 3,3 milhões 

na Justiça do Trabalho, g) quanto aos casos novos por cem mil habitantes: 11.865, no final de 

2009. A Justiça Estadual foi a mais demandada, com 8.859 casos novos para cada cem mil 

habitantes, h) quanto à litigiosidade de 1º grau e Juizados Especiais: ingressaram na Primeira 

Instância do Judiciário cerca de 21,9 milhões de processos, sendo que 68,6% corresponderam 

a processo de conhecimento e 31,4% são relativos à fase de execução, o que representou 

aumento de 1,1% quanto a 2008. Encontravam-se pendentes, no final de 2009, 57,9 milhões 

de processos, i) quanto aos casos novos por magistrado e servidor da área judiciária no 1º grau 

e nos Juizados Especiais: a Justiça brasileira, na Primeira Instância, em suas três esferas, 

recebeu, em média, para cada magistrado atuante, aproximadamente 1.399 casos novos. Já o 

índice de servidores atuantes na área judiciária por magistrado, no 1º grau, foi igual a 12, isto 

é, havia, em 2009, em média, para cada magistrado de Primeira Instância, 12 servidores da 
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área judiciária, sendo certo que, na Justiça do Trabalho, eram apenas 7, na Justiça Federal 

eram 10 e, na Justiça Estadual,13,  j) quanto à carga de trabalho e taxa de congestionamento 

no 1º grau e nos Juizados Especiais: a carga de trabalho é o indicador utilizado para aferir o 

quantitativo de processos que os magistrados têm para julgar, em média, a cada ano. Cada 

magistrado da Primeira Instância teve, em 2009, 5.492 processos passíveis de julgamento, em 

média. Já a taxa de congestionamento, que é o indicador utilizado para aferir, em determinado 

ano, o percentual dos processos em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente, 

na fase de conhecimento, foi igual a 59,6%, isto é, de cada 100 processos que tramitaram, no 

ano em questão, aproximadamente 60 não tiveram sua baixa (e remessa para a fase de 

execução) alcançada. Os percentuais mais altos foram constatados na Justiça Estadual e na 

Justiça Federal (62% e 58%, respectivamente), equanto, na fase de execução, a taxa de 

congestionamento média foi de 86,6%, isto é, de cada 100 processos que tramitaram, no ano 

em questão, aproximadamente 87 não tiveram sua baixa definitiva alcançada. Os percentuais 

mais elevados foram verificados novamente nas Justiças Estadual e Federal (90% e 81%, 

respectivamente).105 As informações pertinentes ao 2º grau já foram apontadas no tópico que 

trata da falta de aparelhamento dos Tribunais. 

 

 

d) disseminação do entendimento firmado 

 

 

Os reflexos da decisão da Reclamação n.º 2.138/DF já passaram a ser sentidos em todo 

o País, pois outras decisões de Tribunais Estaduais, com base no posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal, passaram a adotar o mesmo entendimento. Em Minas Gerais, por exemplo, 

o Tribunal de Justiça já decidiu:  

 

EMENTA: Apelação cível. Ação civil pública. Improbidade Administrativa. 
Agentes políticos. Lei nº 8.429, de 1992. Inaplicabilidade. Impossibilidade jurídica 
do pedido presente. Recurso não provido. 1. A possibilidade jurídica do pedido 
consiste em existir, na ordem jurídica, previsão abstrata para a tutela jurisdicional 
pretendida. 2. A Lei nº 8.429, de 1992, não é aplicável aos agentes políticos no que 
respeita à responsabilidade civil por improbidade administrativa, conforme decidiu o 
egrégio Supremo Tribunal Federal, em 13.06.2007, ao julgar a Reclamação nº 2.138 
– DF. 3. Assim, é mesmo juridicamente impossível a pretensão de reparação de 

                                                 
105 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2009: indicadores do Poder Judiciário: 
panorama do judiciário brasileiro. Brasília, setembro de 2010. p. 16-174. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/pesquisas_judiciarias/jn2009/rel_sintetico_jn2009.pdf>. Acesso 
em: 6 nov. 2010. 
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dano, cumulada com as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa – 
Lei nº 8.429, de 1992 – contra prefeito e secretários municipais. 4. Apelação cível 
conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem 
resolução do mérito. (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais. Segunda Câmara Cível. Processo n.º 1.0027.08.154574-4/001. Relator 
Desembargador Caetano Levi Lopes. j. 03.03.2009. Minas Gerais, 18 mar. 2009) 
 

Em outra decisão do mesmo Tribunal vê-se ainda: 

 

EMENTA: Processual e constitucional. Hermenêutica. Competência jurisdicional. 
"Ação civil pública por atos de improbidade administrativa" proposta em desfavor 
de desembargador do TJMG. Pretensão punitiva. Suspensão dos direitos políticos e 
perda da função pública. Incompetência do juízo da vara da Fazenda Pública e 
Autarquias de Belo Horizonte. Competência originária do STJ. Art. 105, I, "a", da 
Constituição da República. - A ação de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) 
tem natureza cível, o que poderia sugerir, em primeiro momento, à míngua de 
previsão constitucional específica, que não existe o foro especial por prerrogativa de 
função. No entanto, tendo em vista as graves sanções previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa (suspensão dos direitos políticos, perda da função 
pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, cf. art. 37, § 4º, CR), 
impõe-se reconhecer que essa ação também apresenta conteúdo penal específico. - 
As conseqüências da eventual condenação em sede de ação judicial por ato de 
improbidade administrativa revelam que se está, de fato, diante de medida judicial 
de "forte conteúdo penal", com "inegáveis aspectos políticos", conforme 
reconhecida doutrina e jurisprudência do STF (Rcl. 2.138). A possibilidade de 
suspensão dos direitos políticos ou de perda da função pública permite identificar a 
competência para processamento e julgamento da ação civil pública (com base na 
Lei 8.429/92) como sendo a mesma competência jurisdicional prevista 
constitucionalmente para os crimes de responsabilidade em relação às autoridades 
que estão submetidas, em matéria criminal, à competência originária, por exemplo, 
do STF e do STJ. - Em decorrência de interpretação constitucional sistemática, 
analógica, lógico-extensiva que admite, frente ao contexto fático e jurídico, extensão 
de competência por prerrogativa de foro quando esta resulte implícita no próprio 
sistema constitucional, tem-se que o caso em apreço abriga o reconhecimento da 
competência especial por prerrogativa de foro para seu processamento e julgamento 
(competência ‘ratione personae’), de acordo com o previsto no artigo 105, I, "a", da 
Constituição da República. Consequentemente, incumbe ao colendo STJ processar e 
julgar ação civil pública por improbidade administrativa em que o Ministério 
Público Estadual visa à perda de função pública e suspensão de direitos políticos em 
desfavor de um Desembargador do TJMG, tendo por base a imputação de que ele, 
juntamente com um servidor e seu subordinado, em exercício funcional, é 
responsável pela prática de atos tipificados na Lei n. 8.4269/92, tidos como 
incompatíveis com o princípio da probidade administrativa. (MINAS GERAIS. 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Primeira Câmara Cível. Apelação 
Cível n.º 1.0024.06.930400-7/001. Relator Desembargador Armando Freire. Minas 
Gerais, 22 maio 2009) 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho dedicou-se ao estudo da corrupção como fenômeno político e o 

seu papel na degradação do Estado Democrático de Direito. 

Concluiu-se, em uma acepção mais idealizada, que o Estado Democrático de Direito é 

sustentado pelos pilares do Estado de Direito, da República e da Democracia que dão ensejo à 

fixação de três reinos distintos: os reinos da legalidade, da responsabilidade e da soberania 

popular militante, respectivamente. Observou-se que esses reinos, ao condensarem as 

conquistas mais sensíveis do modelo aludido, também passam a funcionar como diretrizes 

obrigatórias de observação, a inspirar e subsidiar a atuação dos agentes públicos, 

principalmente os agentes políticos, como reais condutores da vontade política de um povo. 

Também funcionam como sinalizadores e imperativos de consciência que denunciam os 

desvios cometidos pelos mesmos agentes em razão da simples contradição encontrada entre 

uma atuação funcional irregular e a diretriz consolidada.  

O Estado de Direito, consagrador do reino da legalidade, capturou o resultado da 

experiência histórica referente à fixação e efetividade dos direitos, em especial os 

fundamentais, do desenvolvimento do Constitucionalismo, que trouxe uma blindagem a esses 

direitos, e da perspectiva da separação de poderes. A matriz do reino da legalidade 

ultrapassou a barreira das ausências de um consenso terminológico, conceitual e de 

fundamentação dos direitos fundamentais para garantir a fixação desses direitos em âmbito 

mundial, atrelada à obrigação de efetividade como padrão de conduta a ser observado pelos 

agentes públicos. Aliás, um padrão de conduta que já veio reforçado por mecanismos de 

contenção ou mesmo de recondução do agente à sua missão precípua de respeito e aplicação 

desses direitos através do Constitucionalismo, que os erigiu à condição de normas 

hierarquicamente prioritárias, e da separação de poderes, como repúdio à centralização de 

poder. 

A República revelou-se como outro requisito estrutural do Estado Democrático de 

Direito, fixadora do reino da responsabilidade. Colheu-se do ciclo histórico o espírito 

republicano, não traduzido necessariamente em palavras, mas apto a inspirar nos agentes 

políticos uma atuação estabelecida pela real postura de servir, somada à contraprestação. Em 

decorrência, cabe aos agentes políticos a submissão a um tratamento mais invasivo, que 

repercutirá sobre sua privacidade como ônus de sua vida funcional, a observação do ethos da 



205 
 

coisa pública, ora sedimentado pela noção de respeito dedicado àquilo que não lhe pertence e 

pela adesão a um dever de prestação de contas mais contundente, realizado de ofício e de 

forma permanente. 

No estudo da democracia, depreendeu-se a consagração do reino da soberania popular 

militante como última base de sustentação do modelo de Estado comentado. Concluiu-se que 

o Estado Democrático é impulsionado por uma força popular latente que, além de reforçar os 

parâmetros deduzidos pelos outros reinos expostos, mostra aos agentes políticos onde está a 

base de legitimação estatal. A participação popular instrumentaliza a soberania popular e 

direciona a vontade estatal ao atendimento do interesse coletivo em contraposição ao interesse 

individual do agente político. A soberania popular impõe aos agentes políticos o reforço dos 

mecanismos que garantem uma participação popular efetiva principalmente por meio da 

adesão a posturas que logrem ampliar o exercício dessa participação.  

Apesar da identificação dos requisitos estruturais cogitados ao logo do ciclo histórico, 

já eram encontrados déficits de concretização do modelo idealizado que não passaram 

despercebidos.  

Entre os déficits, a crise de efetividade dos direitos fundamentais, embora relacionada 

com as limitações do Estado Providência, sentiu a influência da carga de interferência gerada 

pela corrupção política, a repercutir sobre toda a bagagem teórica de revestimento dos direitos 

fundamentais calcada nas noções de mínimo existencial, confiança e proibição de retrocesso. 

O fenômeno da constitucionalização simbólica fomentado pela corrupção trouxe a presença 

de construções constitucionais ou a ausência delas e de suas respectivas implementações 

legislativas dirigidas por interesses pessoais que se sobrepõem à soberania popular. A 

manutenção de um Estado de Exceção permanente fez-se sentir pela construção de uma 

ordem voltada para a preservação de estamentos, que não colocam o cidadão como 

preocupação prioritária. A crise da representação política indicou que a figura do 

representante do povo é substituída pela figura do agente político representante de seus 

próprios interesses, a exercer esse papel sob o manto da assumida condição de salvador da 

pátria, com viés de dono da coisa pública, havendo permanente interesse pela fragilização da 

participação popular. Observou-se a deflagração do afrouxamento dos mecanismos de checks 

and balances, norteado por um espírito corporativo impulsionador da corrupção tanto em sede 

de órgãos colegiados quanto em sede dos limites de controle previstos até constitucionalmente 

para regular reciprocamente a atividade dos detentores de função estatal. Enquanto isso, a 

teorização filosófico-jurídica digladiou-se, entre outros aspectos, com o estudo da linguagem, 
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mas a corrupção política ou passou despercebida, como algo não focado, ou não se atrelou a 

um mecanismo de controle eficiente para que o iter pré-comunicativo não fosse contaminado. 

Identificou-se o agente político como a espécie de agente público que exerce a 

administração pública nos seus primeiros escalões e, portanto, definidora das escolhas centrais 

do Estado. Daí o interesse do estudo, já que os ocupantes desses cargos externam o resultado 

prático dos padrões estabelecidos pelo poder fundante e a possibilidade de reformulação da 

ordem instituída. A corrupção como fenômeno político, pautada na atuação dos agentes 

políticos, foi definida como fenômeno apto a amealhar todas as condutas destinadas à 

obtenção irregular de vantagens por esses agentes, que colocam seu interesse pessoal em 

primeiro lugar, sem a exigência da presença de uma negociação ou que haja mais de uma 

parte envolvida. Não se aderiu a uma definição cerrada, portanto. 

Concluiu-se que a corrupção, máxime a corrupção política, de fato, funciona como 

instrumento de degradação do Estado Democrático de Direito, com afetação dos direitos 

fundamentais, da estabilidade política, das estruturas do modelo idealizado como um todo, 

com fundamento na análise desenvolvida, em especial, nos tópicos do estudo dos efeitos 

causados pela corrupção, com destaque para a afetação econômica, a afetação social, a 

formação de um Estado Cleptocrático e a situação brasileira no âmbito das nações; da 

corrupção no processo político-eleitoral; da corrupção no processo legislativo e, por fim, da 

corrupção na órbita da interpretação constitucional. 

Na seara da afetação econômica, estudos formatados década a década, com dados 

produzidos desde os anos 60 do século passado, apesar das variações inerentes às abordagens, 

enfraqueceram a força argumentativa daqueles que apresentaram considerações favoráreis à 

manutenção da corrupção. Mesmo sob o âmbito das posições ecléticas, que reconheceram em 

parte o aumento do crescimento econômico por força da corrupção em determinadas 

situações, verificou-se que muitas vezes os estudos que embasaram essas conclusões foram 

estabelecidos com poucas variáveis ou com foco em uma variável específica, como a inerente 

à liberdade econômica no estudo protagonizado por Swaleheen e Stansel, quando os trabalhos 

que pontuaram conclusões contrárias, além de operacionalizar mais variáveis, ainda indicaram 

que, se o crescimento econômico é sentido por força da corrupção, isso não deixa de figurar 

como um apelo fragilizado, pois outros setores da economia passam a ser comprometidos até 

pelas escolhas de investimentos mais rentáveis para o impulsionamento da corrupção. Inferiu-

se que essa contextualização, da mesma forma, já lograria empreender sensível confrontação a 

eventuais estudos que, com mais variáveis, pudessem trazer alusões afirmativas sobre o 

crescimento econômico gerado pela corrupção.  
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No mais, o Estado Democrático de Direito não se resume a feição meramente 

econômica. A conjuntura social, a estabilidade política e outros fatores igualmente afetados 

pela corrupção são significativos na composição do modelo. Foi o que a continuidade da 

abordagem sobre a afetação social gerada pela corrupção analisou. 

Em sede de afetação social, analisou-se que a corrupção comprometeu toda a linha de 

efetividade dos direitos sociais em todo o mundo. A corrupção relacionou-se com o 

fornecimento de água e saneamento básico em âmbito mundial, sendo causa de disseminação 

da pobreza, de desnutrição, de mortalidade infantil, perda da produtividade e muito mais. 

Enquanto agentes políticos figuravam como responsáveis pelo desvio de milhões de dólares 

norte-americanos de seus países, os dados da Organização das Nações Unidas indicaram que 

uma em cada cinco pessoas – o equivalente a 1.100 milhões de pessoas –, nos países em 

desenvolvimento, carecia de acesso a uma fonte limpa de água. A área da saúde, incluindo o 

setor farmacêutico, registrou incontáveis situações de irregularidades. Isso também se viu com 

a educação, o setor privado, o meio ambiente, a estabilidade política relacionada com a 

elevação das taxas de incidência dos crimes de roubo e homicídio, etc. 

A confirmação do delineamento de um Estado Cleptocrático de Direito, um Estado 

Vampiro, tornou-se inevitável. A apropriação da figura da cleptomania, como roubo 

patológico, anunciado pela Medicina, forjada sob molde atrelado ao Estado Democrático, 

conduziu à existência concreta da Cleptocracia, de um Estado comandado por agentes 

políticos que vampirizam as estruturas constituídas para tirar proveito próprio, com a 

marginalização do cidadão e a indicação de que o Estado Democrático de Direito repousa no 

seu sepulcro idealizado, pois não chega a se afirmar na sua plenitude. 

Em âmbito internacional, a análise das iniciativas estabelecidas no Chile, nos Estados 

Unidos da América do Norte e na França contra a corrupção indicou que as disposições 

normativas tenderam a flexibilizar o princípio da privacidade, fomentando a publicidade de 

informações, sem o esvaziamento do caráter preventivo e repressivo. As incursões na via dos 

órgãos de execução mostraram a criação de órgãos direcionados ao combate da corrupção, 

com a reunião de corpo especializado nesse tipo de assunto, formação de profissionais, 

apresentação de relatórios, etc, mesmo que de forma incipiente, já que as características de 

desempenho de uma atuação funcional independente e imparcial poderiam ser questionadas 

em razão da relação de dependência estrutural desses órgãos com centros de decisão política 

ocupados por detentores de função estatal também fiscalizados.  
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O cenário da corrupção no processo político-eleitoral mostrou a influência da 

barganha política dos detentores das funções estatais tradicionais, com destaque para a 

realidade brasileira.  

Sob o crivo do Executivo, acentuou-se o problema dos financiamentos de campanhas 

eleitorais como aspecto que submete as futuras decisões políticas do eleito à retribuição do 

favor. Mesmo a opção do modelo de financiamento público não escapou dos tentáculos da 

corrupção por esbarrar nas distorções geradas pela periodicidade dos mandatos. O uso da 

coisa pública para fins particulares e a busca da acomodação política são acentuados e passam 

a reproduzir-se na figura do nepotismo, do clientelismo, na utilização de concessões, 

permissões e autorizações do serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens.  

Sob o crivo do Legislativo, a situação não é diferente. Os problemas dos 

financiamentos de campanha e da periodicidade dos mandatos voltam à baila. O papel de 

legislar é ainda afetado pelo afrouxamento dos mecanismos de controle, mais uma vez como 

resultado da postura assumida de dono da coisa pública, tendendo os parlamentares a atribuir-

se o direito de não aparecer nas sessões de votação. A missão de fiscalizar é até mais atingida 

pela corrupção ao sofrer a possibilidade de incidência dos conchavos, da troca de apoio 

político por cargos e coalisões.  

No Judiciário, os mesmos problemas cogitados quanto ao sistema eleitoral são 

enfrentados pelos países que optaram por esse tipo de escolha. A forma de escolha dos 

membros dos Tribunais Superiores também foi equacionada com o jogo político, 

oportunidade em que se registraram até mesmo incursões que levaram ao estudo dos 

posicionamentos dos candidatos para que o Executivo fizesse a indicação do nome, aspecto 

que pode romper os mecanismos de controle recíprocos entre os detentores de função estatal. 

Ainda se viu a sagacidade da atuação de membros dos mesmos Tribunais em definir uma 

linha de entendimento jurídico em determinado caso concreto que, por coincidência ou não, 

poderia beneficiá-los em caso posterior, quando submetidos a julgamentos na mesma Corte. 

A abordagem da corrupção no processo legislativo consolidou a assertiva de 

contaminação do iter pré-comunicativo. A experiência de Bruxelas e a dos Estados Unidos da 

América do Norte indicaram a profissionalização dos lobbies. Pesam ainda os próprios 

interesses dos parlamentares no jogo político-partidário do orçamento e outras incursões 

legislativas decorrentes da troca de favores entre si e entre os outros detentores de função 

estatal. O preço do apoio político do Legislativo ainda incide sobre o Executivo na definição 

de ocupação dos cargos eventualmente disponíveis nos Ministérios e de órgãos e pessoas 

jurídicas ligadas à Administração Pública. 



209 
 

O último tópico ficou reservado à aferição da corrupção na seara da interpretação 

constitucional. Analisou-se que a interpretação constitucional, muitas vezes, funciona como 

instrumento de reprodução do status quo e de impedimento do efetivo combate à corrupção. 

Discutiu-se, exemplificativamente, a formatação da interpretação constitucional que recaiu 

sobre a definição de matérias fundamentais para a ampliação do espectro de combate à 

corrupção no Brasil.  

Em sede de sigilo bancário, a interpretação constitucional logrou inviabilizar o acesso 

rápido e regular a contas bancárias sem autorização judicial, como regra geral. O direito à 

privacidade foi supervalorizado, rompendo, assim, o equilíbrio democrático ao esvaziar a 

efetividade de mecanismos de controle existentes e ainda possibilitar a prática de posturas 

ilícitas, acobertadas pelo manto do mesmo sigilo. O medo de violação do direito ao sigilo 

bancário, inserido no direito à privacidade, como direito fundamental agasalhado pela 

Constituição Federal, não deixou de incentivar uma situação em que muitos outros direitos 

fundamentais foram subjugados e encontram-se sem efetivação, como se apontou. 

A situação da repressão da prática de improbidade administrativa por agentes políticos 

é ainda mais estarrecedora. Em precedente criado pelo Supremo Tribunal Federal, por maioria 

de votos, ficou decidido que um agente político específico não estava submetido às 

disposições da Lei de Improbidade Administrativa, mas a regramento especial, que ainda lhe 

garantia a possibilidade de ser processado apenas no próprio Supremo Tribunal Federal. No 

caso, o agente político, sem qualquer vínculo funcional, utilizou-se de bem público para fins 

particulares e, embora condenado em Primeira Instância, viu-se beneficiado pela decisão do 

Supremo Tribunal Federal, que ainda determinou o arquivamento dos autos.  

A decisão mostrou-se teratológica por ultrapassar preceito constitucional expresso, 

verificando-se daí que o STF agiu como poder constituinte originário ao aderir a 

posicionamento a-histórico, ao ressuscitar a posição de irresponsabilidade do monarca, na 

monarquia absolutista, e ainda por se consagrar como violadora das obrigações internacionais 

assumidas pelo Brasil no sentido de comprometer-se a enfrentar a corrupção com efetividade. 

A produção legislativa retratada pela Lei de Improbidade Administrativa 

instrumentalizou o combate à corrupção, possibilitando o afastamento cautelar do agente 

político do cargo, a imposição da perda de bens e do ressarcimento integral do dano, a 

definição da indisponibilidade dos bens, enfim, de uma forma muito mais ampla do que a 

própria produção legislativa chilena, como se observou no tópico da situação brasileira no 

âmbito das nações, mas a interpretação constitucional marcada pela decisão comentada e 

outras, paulatinamente, retirou de sua incidência a figura do agente político. Como resultado, 
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o precedente pode estender-se a outros agentes políticos, oportunidade em que a corrupção, 

principalmente a política, ganha fôlego e vale-se das brechas jurídicas criadas, para florescer. 
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