
O COMBATE À CORRUPÇÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO E O 

PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL

Márcia Noll Barboza

Procuradora da República em Porta Alegre



SUMÁRIO

Introdução

1. A corrupção no mundo contemporâneo: uma visão inquietante
1.1. As circunstâncias oportunas da era global e informacional .....
1.1.1. O mundo sem lei do sistema financeiro ..........................
1.1.2. O mercado globalizado e o enfraquecimento do Estado ....
1.1.3. As assimetrias entre os mercados nacionais .......................
1.2. Algumas observações sobre os dados disponíveis ......................

2. A corrupção no Brasil: de suas raízes históricas ao momento atual 
2.1. As particularidades do processo de colonização do Brasil .........
2.2. Os elementos recorrentes da vida sócio-política brasileira: o patrimonialismo, o 
clientelismo e o coronelismo ..............................
2.3. As características do momento atual ..........................................

3. O Ministério Público como instituição vocacionada ao combate da corrupção no 
Brasil
3.1. Âmbito de atuação: o necessário conceito de corrupção
3.2. Forma de atuação: reflexão sobre a responsabilidade e a eficiência
3.2.1. A unidade como equilíbrio entre a independência e a responsabilidade
3.2.2. A coordenação interna e externa como caminho para a eficiência

Bibliografia



INTRODUÇÃO

Sabemos que a corrupção não é um fenômeno novo. Dela se nos fala em documentos 
históricos, em textos literários e em estudos da história, havendo exemplos ocorridos nas 
mais diferentes épocas e em distintas formas de organização estatal. Sem embargo, porém, 
de que tenha sempre existido, a corrupção hoje dá causa a uma renovada apreensão; ela 
viceja em uma nova realidade, oferecendo mostras de que se tornou mais intensa e mais 
complexa. 

Certo, a corrupção não é um fenômeno de fácil medição; se dissolve quase sempre no 
silêncio e na clandestinidade. Não é menos certo, contudo, que atualmente se permitem 
observar elementos de um quadro de corrupção consideravelmente agravado. 

A  internacionalização  das  relações  comerciais  e  financeiras,  a  diminuição  (ou  a 
eliminação) dos controles estatais, em especial sobre o sistema financeiro, a desestruturação 
do  socialismo marxista  e  a  conversão  de  um bloco  de  países  ao  regime  capitalista,  a 
expansão da cultura  do consumo e da lógica da maximização do lucro,  a  formação de 
organizações privadas (empresariais)  com enorme poder econômico, a intensificação da 
informação e da comunicação – todos esses são fatores que constituem um novo mundo de 
possibilidades para a prática da corrupção e o seu encobrimento. Em acréscimo, somando-
se à constatação desse ambiente favorável, estão os dados sobre os casos de corrupção 
descobertos em numerosos países a revelar o grau de complexidade e de sofisticação da 
corrupção contemporânea.

E  quando  nos  limitamos  aos  países  ocidentais  (incluídos  os  ocidentalizados), 
percebemos mais um elemento comum – não obstante suas diferenças em desenvolvimento 
político,  econômico e social  – que se nos impõe considerar.  Acresce de fato que,  se  a 
corrupção não é própria de um regime específico, manifestando-se na história tanto em 
ditaduras como em democracias, o que hoje se está a verificar é a corrupção em regimes 
democráticos. Eis aí uma perspectiva que não deve ser perdida para que se possa ver o 
fenômeno no marco em que se insere. É que somente desse modo se pode compreendê-lo – 
o que em si já resulta útil a fim de ministrar tratamento eficaz –, e só assim é possível 
manejar  os  instrumentos  de  controle  de  maneira  adequada,  ou  seja,  de  acordo  com as 
exigências emanadas do princípio democrático.  Repare-se,  aliás,  como a perspectiva da 
corrupção em regimes democráticos desperta atenção para o papel de determinados atores, 
como a opinião pública e os partidos políticos.

O presente trabalho, no entanto, se volta para um ator do chamado controle jurídico, 
e, não,  para os dos controles ditos social  ou político.  É um trabalho que se  origina de 



preocupações  respeitantes  ao  papel  e  à  atuação  do  Ministério  Público  no  combate  à 
corrupção dos agentes públicos no Brasil. 

Antes de adentrar esse estudo, cabe aqui observar como o Brasil constitui um caso 
agudo da realidade atrás referida, i.e., da realidade da corrupção contemporânea. De fato, o 
Brasil, que suportou a existência de práticas corruptas em todas as fases de sua história, 
hoje experimenta um novo tipo de corrupção característico do mundo globalizado. Sentindo 
os efeitos das políticas neo-liberais adotadas com rigor nos anos 1990, das quais resultou, 
como se sabe, a diminuição do Estado, acompanhada, lamentavelmente, da diminuição e do 
enfraquecimento dos controles estatais,  o Brasil  hoje apresenta  casos de corrupção que 
penetram o sistema democrático e se entrelaçam com o crime organizado. 

Pode-se em razão disso dizer que há entre os brasileiros um sentimento indefinido, 
vacilante acerca de sua evolução recente: de um lado, percebemos notável progresso cívico 
e institucional, havendo sido recuperados os procedimentos democráticos e o respeito por 
parte do Estado das liberdades fundamentais; de outro, observamos decadência moral e 
social, parecendo estar comprometimento o Estado pela influência do poder econômico, por 
esquemas e redes de corrupção, pela infiltração do crime organizado, enquanto a violência 
desafia a vida normal em sociedade.

Este nosso trabalho tem um objetivo bastante modesto; se limita a enfocar a corrupção 
dos agentes públicos – elemento importante do quadro acima descrito –, bem como o papel 
do Ministério Público frente ao problema. Intenta realizar um uma análise crítica, e, não, 
meramente  reprodutiva  a  respeito  da  atuação  do  Parquet,  procurando  identificar  os 
caminhos pelos quais ele pode concretizar as idéias de responsabilidade e eficiência. Para 
tanto,  o  trabalho  se  organiza  em  três  capítulos:  o  primeiro  oferece  um  panorama  do 
fenômeno da corrupção no mundo contemporâneo; o segundo preocupa-se em diagnosticar 
a  gravidade  do  problema  no  Brasil;  e  o  terceiro,  enfim,  após  reunir  os  elementos 
necessários, se dedica à análise da atuação do Ministério Público brasileiro.



1. A corrupção no mundo contemporâneo: uma visão inquietante 

É comum os estudos sobre a corrupção iniciarem advertindo que ela sempre existiu 
desde  que  o  homem se  organizou politicamente.  Acompanha  esse  tipo  de  advertência, 
normalmente, algum exemplo ilustrativo que haja sido encontrado pelo pesquisador, como 
o caso narrado no poema castelhano  Rimado de Palacio,  coligido por  ALEJANDRO NIETO. 
Escrito  no  final  séc.  XIV por  PERO LOPE DE AYALA,  o  poema retrata  uma  sucessão  de 
subornos e extorsões vividas por um cavaleiro que, tendo lutado uma batalha com seus 
homens em favor e às expensas do rei, intenta cobrar-lhe a dívida e depara-se com uns 
tantos  funcionários  intermediários.  Desde  logo,  frente  ao  porteiro  do  palácio,  que  lhe 
dificulta o acesso, o cavaleiro profere: senõr, le digo yo, si quier esta vegada/ me acoged/ y  
os daré una hopa que tengo empeñada.1 Claro, a afirmação de que a História apresenta 
casos de corrupção desde o seu início encontra base, por exemplo, em referências como as 
de JOHN NOONAN, que se reporta, no livro Bribes, ao ano 3.000 a.c.2 CARL J. FRIEDRICH, de sua 
vez, menciona práticas corruptas havidas no período da República em Roma.3 

Parece ser, de fato, que a prática de atos corruptos em torno aos centros de poder é 
algo  recorrente  na  história,  é  algo  que  acompanha  o  homem  em  sua  trajetória  de 
organização e progresso, sem jamais o deixar, como se de sua sombra se tratasse.4 Ora, tal 
percepção gera alguma ambivalência: ao tempo em que choca, faz sentir, também, como 
que a força irresistível e imutável dos fatos.

Mesmo admitindo certa  fatalidade,  considerada  a  natureza  humana,  manejamos  a 
noção de grau (alto ou baixo) de corrupção, i.e., de gravidade ou intensidade do problema 
em determinado sistema, bem assim a idéia de que, se não é possível extirpar a corrupção 

1 ALEJANDRO NIETO, Corrupción en la España democrática, Barcelona, Ariel, 1997, pp. 7 e ss. 
2 JOHN T. NOONAN JR., Bribes, Berkeley, University of California, 1987, pp. 35 e ss. 
3 CARL J.  FRIEDRICH,  “Corruption concepts  in  historical  perspective”,  in ARNOLD J.  HEIDENHEIMER;  MICHAEL 
JOHNSTON;  VICTOR T.  LEVINE -  eds.,  Political corruption: a handbook, New Brunswick/London, Transaction 
Publishers, 1999, pp. 18 e 19. Nesse trabalho, o autor comenta também os famosos subornos recebidos por 
Francis Bacon na condição de Alto Magistrado para favorecer interesses de particulares junto ao Tribunal 
(ibid., p. 18).  
4 Conforme pontua ALEJANDRO NIETO, la corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo (ob. cit., p. 
7). Outra frase eloqüente é a de  LORD ACTON: “o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe  
absolutamente” (“La correspondencia de Acton y Greighton”, 1887, in Ensayos sobre la libertad y el poder, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959, p. 487).  LOEWENSTEIN,  discorrendo sobre a limitação do poder, 
assevera:  Rara  vez,  para  não  dizer  jamais,  o  homem  exerceu  um  poder  ilimitado  com  moderação  e 
comedimento (Teoria de la constitución, Barcelona, Ariel, 1982, p. 28). Sobre a corrupção na História, veja-se 
MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ et  alli,  Instituciones  y  corrupción  en  la  Historia,  Valladolid,  Universidad  de 
Valladolid, 1998. Na literatura brasileira, consulte-se MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “A corrupção como 
fenômeno social e político”, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 185, jul./set. 1991; e JUAREZ 
FREITAS, “Do  princípio  da  probidade  administrativa  e  de  sua  máxima  efetivação”,  Revista  de  Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, n. 204, abr./jun. 1996.



desse sistema, ao menos é dado controlá-la de modo que seja mantida em níveis aceitáveis, 
é dizer, que não implique, para o sistema, dano inaceitável. Logo, justifica-se o presente 
trabalho ante a constatação de que a corrupção hoje ostenta gravidade intolerável;  com 
efeito,  preocupa-nos  a  magnitude,  a  complexidade  e  a  sofisticação  da  corrupção 
contemporânea.

Alguns entendem que ela somente se tornou mais visível. Cremos, no entanto, que a 
corrupção atualmente é mais intensa,  aparecendo associada,  em muitos casos,  ao crime 
organizado, sendo que ambos os fenômenos beneficiam-se dos elementos que definem a 
chamada sociedade global e informacional. 

Mas é verdade também que a corrupção assumiu maior visibilidade. Tal se deve à 
instauração  e  à  consolidação  de  regimes  democráticos,  que  permitem  a  investigação 
(institucional  e  jornalística)  de  práticas  corruptas,  ou  seja,  que  estão  estruturalmente 
preparados e abertos à investigação, ainda que por vezes criem-lhe entraves. 

A corrupção contemporânea no mundo ocidental é, pois, de tipo democrático. Isso 
quer dizer que, apesar dos controles próprios de uma democracia, a corrupção não deixa de 
avançar  e  pode  mesmo  tirar  proveito  das  circunstâncias  que  caracterizam  a  realidade 
democrática  da  era  global  e  informacional.  Vejamos,  a  seguir,  quais  são  essas 
circunstâncias.

1.1. As circunstâncias oportunas da era global e informacional

O final do século XX se caracteriza, sem dúvida, pelo triunfo do capitalismo, com a 
extinção  do  bloco  socialista  e  a  formação  do  mercado  mundial,  eventos  paralelos  e 
conectados que propiciam o revigoramento das idéias econômicas liberais.5 É o momento 
da chamada onda neo-liberal,  que implica, para o Estado, diversos passos em retirada.6 

Forma-se com isso um novo cenário,  oportuno,  como veremos,  ao desenvolvimento da 
criminalidade e à prática de corrupção. Recordemos os seus elementos: internacionalização 
e liberalização das relações comerciais e do sistema financeiro, diminuição ou eliminação 
dos controles estatais, conversão de um bloco de países ao regime capitalista, expansão da 

5 Como explica  JEAN ZIEGLER,  a multinacionalização e a mundialização do capital são próprias do modo de 
produção capitalista, visto que, a um certo ponto do desenvolvimento das forças produtivas, tal tendência 
torna-se irresistível e imparável. Conforme o autor, a globalização foi retardada, obstaculizada à época em 
que o mundo se dividiu em Leste e Oeste; a queda do muro de Berlim, a desintegração da União Soviética e a 
criminalização parcial – nos termos do autor – do aparato burocrático chinês significaram a liberação para a 
globalização como tendência que se impunha (Los nuevos amos del mundo, Madrid, Destino, 2003, pp. 32 e 
33). 
6 Segundo LUIGI FERRAJOLI, trata-se do triunfo do capitalismo, de um lado, e da liberal-democracia, de outro, 
que, como diz o autor, parecen carecer ya de alternativas creíbles (“El Estado constitucional de derecho hoy: 
El modelo y su divergencia de la realidad”,  in PERFECTO ANDRÉS IBAÑEZ,  Corrupción y Estado de derecho, 
Madrid, Trotta, 1996, p. 15). Conforme observa, porém, en el mismo momento en que la democracia liberal  
celebra su victoria, parecen resquebrajarse sus elementos constitutivos y desvanecerse sus promesas. Estos  
elementos  y  estas  promesas  son  esencialmente  dos:  en  primer  lugar,  el  carácter  representativo  de  los  
sistemas políticos, o sea, su capacidad de representar a la sociedad y de realizar la voluntad de la mayoría;  
en segundo término, la sujeción a la ley de los poderes públicos, el control de la legalidad de sus actuaciones  
y  su  funcionalización  a  la  tutela  y  a  la  satisfacción  de  los  derechos  constitucionalmente  garantizados.  
FERRAJOLI conclui  – antes de passar ao exame do caso italiano – identificando a crise simultânea de dois 
elementos,  a  democracia  representativa  e  o  Estado  constitucional  de  direito,  crise  que se  expresa  en  la  
divergencia entre el modelo normativo del Estado democrático de Derecho y su funcionamiento de hecho  
(ibid.).



cultura  do  consumo  e  da  lógica  da  maximização  do  lucro,  formação  de  grandes 
organizações (empresariais) com enorme poder econômico, intensificação da informação e 
da comunicação, entre outros.7

Nas páginas seguintes, examinamos a formação e a evolução desse cenário com o 
objetivo estrito de pontuar os fatos e as circunstâncias que mais diretamente influenciaram 
– e seguem influenciando – a prática de corrupção.

1.1.1. O mundo sem lei do sistema financeiro

O sistema financeiro internacional tornou-se, nas últimas décadas, um ambiente livre 
de normas ou,  em diferentes termos,  um ambiente em que valem apenas as normas do 
poder econômico. Para entender tal movimento, cumpre retroceder aos fatos ocorridos a 
partir dos anos 1970, época em que surgiram as condições para a formação do sistema 
financeiro mundial.

JEAN DE MAILLARD explica muito bem isso recuando ainda mais no tempo. Lembra que, 
no período que se seguiu à II Grande Guerra, existiam diversos mecanismos de controle do 
sistema  financeiro:  regulação  do  câmbio,  regulação  dos  créditos  e  das  taxas  de  juros, 
distinção entre bancos de depósito e bancos de negócio, distinção entre estabelecimentos 
bancários e entidades financeiras, etc. O sistema financeiro se encontrava, nesse período, 
submetido a controles e a uma política voltada para o desenvolvimento com endividamento. 
O  custo  do  dinheiro  não  podia  ser  alto,  para  que  não  representasse  um obstáculo  ao 
desenvolvimento  econômico.  Na  disputa  de  poder  entre  devedores  e  credores,  eram 
vencedores  os  primeiros,  logrando  impor  um  sistema  normativo  a  eles  favorável.8 

Significava, como expõe  MAILLARD, que  los bancos y las entidades financieras no podían  
crecer a su libre albedrío, ni tampoco sacar todo el provecho que hubieran deseado. Al  
contrario,  los  tipos  de  interés  eran  bajos.  Los  deudores,  aprovechando  la  inflación,  
pudieron, incluso, beneficiarse de tipos de interés negativos, es decir, de tipos más bajos  
que la inflación acumulada.9

O que  modificou  esse  quadro  foi  o  aparecimento,  nos  anos  1970,  dos  chamados 
eurodólares,  moeda norte-americana,  em grande  quantidade,  investida  fora  dos  Estados 
Unidos e acumulada nos bancos europeus. A emissão de moeda norte-americana era intensa 
e, por isso, o governo dos Estados Unidos estimulava o investimento no exterior, evitando 
que houvesse uma entrada de dólares demasiado alta no mercado interno. O que ocorreu, 
então, foi que os eurodólares, estando fora da jurisdição norte-americana, não podiam ser 
controlados  pelos  Estados  Unidos.  De  sua  parte,  os  governos  europeus  não  exerciam 
controle sobre moeda que não era sua. E, assim, as entidades financeiras perceberam que, 
com os eurodólares, detinham enorme poder e grande liberdade, situação ainda reforçada 

7 Sobre essa ampla temática, consulte-se, por exemplo,  MANUEL CASTELLS,  A era da informação: economia, 
sociedade  e  cultura,  São  Paulo,  Paz  e  Terra,  2000,  3  v.;  SAMUEL P.  HUNTINGTON,  A  terceira  onda:  a 
democratização  no  final  do  séc.  XX,  São  Paulo,  Ática,  1994;  JOSEPH E.  STIGLITZ,  A  globalização  e  seus 
malefícios: a promessa não cumprida de benefícios globais, São Paulo, Futura, 2002; e JEFFREY ROBINSON,  A 
globalização do crime, Rio de Janeiro, Ediouro, 2001.
8 JEAN DE MAILLARD, in Atlas de la criminalidad financiera: del narcotráfico al blanqueo de capitales, Madrid, 
Akal, 2002, pp. 20 e 22. 
9 Ibid., p. 22.



com o aumento do fluxo de petrodólares nas crises do preço do petróleo na década de 
1970.10 

A partir daí, na disputa entre devedores e credores, venceriam os últimos. De fato, na 
década de 1980, com Thatcher e Reagan – que somente anteciparam o que era inevitável –, 
o movimento de liberalização do sistema financeiro iria apenas num sentido: o da liberdade 
total.  As  únicas  travas  seriam os  fusos  horários  dos  mercados  ao  redor  do  planeta.  A 
economia não seria mais gerida pelo Estado, e,  sim, pela taxas de juros.  Como afirma 
MAILLARD, en veinte años, y sin que nos hayamos dado cuenta de su gran trascendencia, se  
ha  producido  ante  nuestros  ojos  una  auténtica  revolución.  El  Estado  permanece,  en  
nuestra mente, investido de un poder económico que ya no tiene y que no volverá a tener,  
mientras  que  los  mercados  financieros  son  para  nosotros  una  abstracción,  un  mundo 
aparte, cuando, en realidad, se han convertido simplemente en el único mundo.11 

É,  deveras,  nesse  sistema  financeiro  incontrolável  que  fluem  livremente  os  400 
bilhões de dólares do narcotráfico obtidos a cada ano, segundo estimativa do programa da 
ONU para o controle do tráfico internacional de drogas.12 Esse dinheiro, que transita em 
operações de lavagem de um canto do planeta a outro, alimenta esquemas de corrupção das 
polícias nos países produtores  e  circuladores de drogas.  Tal  dinheiro entra  também em 
outros negócios das máfias, que, novamente, necessitam corromper as autoridades. Por sua 
vez, o dinheiro das autoridades corruptas flui para os paraísos fiscais, passando novamente 
por operações de lavagem muito difíceis de detectar. E os exemplos poderiam seguir-se, 
mais e mais, num exercício de imaginação com base na realidade.13 

1.1.2. O mercado globalizado e o enfraquecimento do Estado 

10 Ibid., p. 23. JULIO SEVARES, economista  e  jornalista, investigador  do  Centro  de  Estudos sobre a Estrutura 
Econômica  da  Faculdade  de  Economia  de  Buenos  Aires,  destaca,  como  fatos  determinantes  da  virada 
ocorrida, a extinção do padrão ouro, por Nixon, em 1971, e a adoção do câmbio flutuante entre as moedas no 
ano de 1973 (El capitalismo criminal, Buenos Aires, Norma, 2003, p. 174). Sobre os efeitos de tudo isso para 
a  Argentina,  é  esclarecedor  o  livro  de  MARCELO ZLOTOGWIAZDA e  LUIS BALAGUER,  Citibank  vs.  Argentina: 
historia de un país en bancarrota, Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Quanto ao contexto internacional, é 
relevante o trabalho de FRED BLOCK, Los orígenes del desorden económico internacional, México, FCE, 1989.
11 JEAN DE MAILLARD, ob. cit., p. 29. 
12 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS,  Economic and social consequences of drug abuse and illicit trafficking, 
UNDCP Technical Series, 1997, p. 3 e anexo I, publicação disponível em <www.unodc.org>, acesso em 08 
jan. 2004. Note-se que a estimativa dos ganhos anuais do narcotráfico não é tarefa fácil, como demonstra o 
referido  trabalho:  Due  to  the  clandestine  nature  of  the  industry,  its  complexity  and  greatly  differing  
assumptions on its operations, estimates of the turnover of the illicit drug industry vary considerably, from  
about US$ 100 billion to more than US$ 1,000 billion a year.  The most  frequently found figures in the  
literature range from $300 billion to $500 billion a year and seem to be the most reasonable estimates. One 
UNDCP estimate for 1995 (see Annex I) reflecting global illicit drug sales to consumers, gives a figure close  
to  $400  billion.  A  similar  turnover  was  also  estimated  by  the  International  Criminal  Police  
Organization/Interpol (ibid., p. 3). 
13 Estudos mostram que o dinheiro das operações ilegais se mescla ao das legais aproveitando possibilidades 
inumeráveis oferecidas pelos sistema financeiro internacional. O FMI calculou, em 1996, que a lavagem do 
dinheiro proveniente do narcotráfico movimentava três vezes o valor de investimentos feitos nas bolsas dos 
países em desenvolvimento. Em 1997, calculou que a soma total do dinheiro lavado por ano era maior que a 
dos empréstimos bancários oferecidos à América Latina. Cfe. Atlas de la criminalidad financiera..., pp. 54 e 
ss.



A  emancipação  e  a  liberalização  do  sistema  financeiro,  atrás  descrita,  viria 
acompanhada, em seguida, da liberalização e da globalização do mercado como um todo e, 
ainda, da privatização e da diminuição das estruturas estatais. Tal seria desenhado a partir 
de 1980 pelo chamado “Consenso de Washington”, um conjunto de acordos informais de 
que participavam, além da Reserva Federal norte-americana, do Banco Mundial e do Fundo 
Monetário Internacional, grandes empresas multinacionais e grandes bancos de Wall Street.  
Conforme destaca  JEAN ZIEGLER,  foram assim estabelecidos os princípios que regeriam, o 
mais amplamente possível, as economias a partir de então.14 Projetava-se, dessa forma, a 
eliminação de toda e qualquer instância reguladora (estatal ou de outro tipo), a liberalização 
completa de todos os mercados (de bens, de capitais,  de serviços, de patentes, etc.) e a 
criação de um mercado mundial totalmente auto-regulado. Pretendia-se, pois, nada mais 
nada menos, como dispara ZIEGLER, que a privatização do mundo.15 

Diante  disso,  não  pode  ser  outro  o  alerta  do  autor:  La  privatización  del  mundo 
debilita la capacidad normativa de los estados. Pone bajo tutela a los parlamentares y a  
los gobiernos. Vacía de sentido a la mayoría de las elecciones y a casi todas las votaciones  
populares. Priva de su poder regulador a las instituciones públicas. La privatización mata 
la ley. De la República, tal como la heredamos de la Revolución Francesa, ya sólo nos  
queda un espectro.16

JEAN ZIEGLER, talvez temeroso de ser considerado exagerado, colaciona, na seqüência, 
afirmações de dois tradicionais adversários, HABERMAS e DAHRENDORF, o primeiro vinculado 
ao Partido Social-Democrata alemão, e o segundo, ao Partido Liberal Alemão.  Veja-se, 
primeiramente, o que assevera HABERMAS: Ante todo, lo que cuenta es la aceleración de los  
movimientos de capitales en todo el mundo y la evaluación inapelable de los centros de 
producción nacional que efectúan los mercados financieros organizados en una red de 
escala mundial. Estos hechos explican la razón por la cual en nuestro días los actores 
estatales no son ya en la red mundial de intercambios los nudos que con anterioridad 
imponían una estructura de relaciones interestatales o internacionales. Hoy por hoy, los  
14 Cuidava-se, basicamente, de dez princípios: 1) reforma fiscal e tributária em cada país devedor, com a 
diminuição da carga de tributos que recaem sobre as rendas mais altas (para incentivar os ricos a fazerem 
investimentos)  e  o  aumento  da  base  de  contribuintes  (ou  seja,  diminuição  das  isenções  concedidas  aos 
pobres);  2)  liberalização ampla  e  rápida  dos mercados financeiros;  3)  igualação no trato  dispensado aos 
investimentos nacionais e estrangeiros, para impulsionar os últimos; 4) desmantelamento do setor público, 
com a privatização de todas as  empresas  de que o Estado seja  proprietário;  5)  desregulação máxima da 
economia, para garantir o livre jogo da concorrência; 6) intensificação da proteção à propriedade privada; 7) 
liberalização do intercâmbio comercial, com a diminuição crescente das tarifas de importação; 8) promoção 
dos setores exportadores; 9) limitação do déficit orçamentário; e 10) eliminação dos subsídios estatais (os 
países do Terceiro Mundo que subvencionam a produção de alimentos para mantê-los a preços mais baixos 
devem  renunciar  a  essa  prática,  sendo  que  os  gastos  estatais  devem  priorizar  as  necessidades  de 
infraestrutura).  Cfe.  JEAN ZIEGLER,  Los nuevos amos ...,  pp. 62 e 63.  Deve-se registrar, contudo, que  JOHN 
WILLIAMSON,  alto  economista  do Banco Mundial  que cunhou o termo  Washington Consensus  em 1989 e 
consolidou seus princípios em publicação do ano de 1990 (“What Washington means by policy reforms”, in 
JOHN WILLIAMSON - ed.,  Latin  american  adjustment:  how  much  has  happened?,  Washington,  Institute  of 
International  Economics,  1990),  afirma que se tratava apenas de um conjunto de recomendações para as 
economias da América Latina e que o movimento dito neoliberal das últimas décadas do séc. XX não pode ser 
considerado como resultante de normas estabelecidas por instituições sediadas em Washington (“What should 
the World Bank think about Washington Consensus?”, The World Bank research observer, vol. 15, n. 2, ago. 
2000, pp. 251 e ss., disponível em <www.worldbank.org>, acesso em 08 jan. 2004).
15 JEAN ZIEGLER, Los nuevos amos ..., p. 62. 
16 Ibid., p. 114.



estados son los que se hallan encajados en los mercados, y no ya las economías nacionales  
en las fronteras de los estados.17 Segundo o autor, que alude à substituição da política pelo 
mercado, os Estados encontram-se subordinados ao movimento dos capitais: Confrontados 
con  el  riesgo  permanente  de  ver  cómo  los  capitales  se  dan  a  la  fuga,  los  gobiernos  
nacionales  emprenden  una  enloquecida  carrera  que  les  lleva  a  la  desregulación  
determinada por la reducción de los costes, desregulación de la cual resultan beneficios  
obscenos  y  diferencias  inauditas  entre  los  salarios,  el  aumento  del  paro  y  de  la  
marginación  social  para  una población  pobre  cada vez  más  numerosa  e  importante.18 

Observe-se, agora, como DAHRENDORF coincide: Para continuar siendo competitivos en los  
cada vez  más  importantes  mercados  mundiales  [los  Estados]  están  obligados  a  tomar 
iniciativas que generan lesiones irreversibles en la cohesión de las sociedades civiles (...). 
En el decurso de la próxima década, la tarea urgente del primer mundo será por tanto  
cumplir la cuadratura del círculo: conciliar la prosperidad, la cohesión social y la libertad  
política.19

Pois bem. A receita do Consenso de Washington, seguida por tantos países – alguns 
pelas  circunstâncias  dos  tempos  atuais,  outros  por  imposição  do  Fundo  Monetário 
Internacional – leva ao encolhimento, o que se faz sentir, é claro, na seara dos controles. 
Tanto  o  controle  sobre  si  próprio  quanto  o  controle  sobre  os  particulares,  na  forma 
tradicional do poder de polícia, vêem-se afetados pela insuficiência de pessoal e pelos maus 
salários,  de  maneira  ainda  mais  aguda  nos  países  do  Terceiro  Mundo.  No  Brasil,  por 
exemplo,  os  órgãos  de  controle,  em  geral,  encontram-se  desaparelhados,  e  a  polícia 
judiciária, em especial, acha-se defasada, em desvantagem frente à violência e ao crime 
organizado.  Os  maus  salários,  a  par  disso,  favorecem a  corrupção  dos  policiais  e  dos 
agentes  carcereiros.  Criminosos  encarcerados  prosseguem  atuando  nas  organizações 
criminosas,  mantendo  a  comunicação  com  o  mundo  exterior  graças  a  seus  modernos 
telefones móveis e à conivência dos agentes corruptos.

Eis aí um quadro lastimável, comum nos países da América Latina: a desestruturação 
do Estado segue paralela à estruturação e ao crescimento do crime organizado, que, por sua 
vez, gera corrupção, a qual contribui para a desestruturação do Estado. É um círculo vicioso 
que  produz  instabilidade  social,  manifestada,  em  muitos  casos,  como  violência  e 
criminalidade. Isso explica, em parte, por que a injustiça social verificada nesses países, 
que exibem grandes desigualdades, poucas vezes desemboca em revolta da população. O 
que acontece, então, é que ricos e pobres vivem acuados pela criminalidade, os primeiros 
fortemente  protegidos  e  os  últimos  tentando  sobreviver  honestamente,  enquanto  os 
bandidos, sem qualquer projeto coletivo, são os únicos que se voltam contra o sistema. Para 
completar,  os  poucos  movimentos  revolucionários  que  existem mantêm-se  atrelados  ao 
projeto marxista, sem, com isso, lograr o apoio da maior parte da população.

Cabe lembrar,  por  oportuno,  que  os  países  do  antigo  bloco  socialista  igualmente 
sofrem  um  processo  de  desestruturação  do  Estado,  em  que  o  crime  organizado  e  a 
corrupção assumem proporções  relevantes.  A brusca  passagem do regime socialista  ao 

17 JÜRGEN HABERMAS, apud JEAN ZIEGLER,  Los nuevos amos ...,  pp.  114-116, que faz referência à tradução 
francesa de  Die Normalität  einer  Berliner  Republik,  Frankfurt  am Main,  Suhrkamp,  1995 (Aprés  l’État-
nation: Une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard, pp. 129-30). Há publicação espanhola (Más allá 
del Estado nacional, Madrid, Trotta, 1997).
18 JÜRGEN HABERMAS, apud JEAN ZIEGLER, Los nuevos amos ..., p. 116.
19 RALF DAHRENDORF, ”Die Quadratur des Kreises”, Transit, n. 12, 1996, apud JEAN ZIEGLER, Los nuevos amos 
..., p. 117. 



regime capitalista ocasionou, nesses países, o surgimento de um individualismo selvagem, 
ferozmente desejoso de lucro e  de consumo,  que leva muitos ao banditismo,  ao crime 
organizado ou à corrupção. Estima-se, por exemplo, que a máfia russa controle 40% do PIB 
nacional.20 Ela fomenta o comportamento corrupto das autoridades, do qual dependem as 
suas atividades, especialmente em matéria de controles e fiscalização; as práticas corruptas 
nesses países, contudo, não ocorrem apenas aí, estão presentes tanto nas grandes operações 
de privatização como nos pequenos atos administrativos cotidianos.21 

1.1.3. As assimetrias entre os mercados nacionais  

Mas se no capitalismo darwinista da era global inúmeros países quedam indefesos, 
outros aproveitam-se das assimetrias existentes entre os mercados nacionais. Assimetrias 
são as diferenças verificadas entre sistemas, não só nacionais mas também de outro tipo 
(regionais, locais), que interferem nas características do correspondente mercado. Podem 
ser diferenças sociais, políticas, econômicas, jurídicas, culturais. Tais diferenças fazem com 
que empresas transnacionais prefiram investir em alguns mercados e não em outros. As 
assimetrias que aqui nos interessam são as existentes entre sistemas nacionais quanto às 
normas  jurídicas  ou  às  práticas  das  autoridades  públicas,  uma  vez  que  constituem 
possibilidades utilizadas pelas empresas para fugir de determinadas restrições jurídicas e 
para valer-se de atos corruptos das autoridades.22   

Há  alguns  anos,  PIERRE ABRAMOVICI denunciou,  em artigo  publicado  no  jornal  Le 
Monde diplomatique (edição de novembro de 2000), que países exportadores do Primeiro 
Mundo vinham autorizando o pagamento de comissões (leia-se subornos) a funcionários 
dos países importadores, sendo a despesa com essas comissões passível de ser deduzida de 
impostos a pagar, tudo em nome da competitividade. Relatou  ABRAMOVICI que a França, 
enfrentando um déficit comercial crônico na década de 1970, em razão da alta no preço do 
petróleo, e visando impulsionar suas exportações, legalizou o pagamento de comissões aos 
funcionários dos países importadores, no que se viu seguida por outros países europeus, 
como a  Alemanha.  Significava  que  a  corrupção,  desde  que praticada  fora  do  território 
nacional, estava legalizada, permitindo-se até mesmo a declaração das despesas decorrentes 
dessas comissões para fins de dedução de impostos.23

20 Cfe. Atlas de la criminalidad financiera..., pp. 54 e ss. 
21 Veja-se, a esse respeito,  FREDERICO VARESE, “The transition to the market and corruption in post-socialist 
Russia”,  in PAUL HEYWOOD - ed.,  Political corruption, Oxford, Blackwell, 1997, pp. 163 e ss.; e  WILLIAM L. 
MILLER, TATYANA KOSHECHKINA E ASE GRODELAND, “How citizens cope with postcommunist officials: evidence 
from focus group discussions in Ukraine and the Czech Republic”, in PAUL HEYWOOD - ed., ob. cit., pp. 181 e 
ss.  Ainda, sobre a participação das instituições financeiras suíças no processo de privatização das empresas 
russas, confira-se JEAN ZIEGLER, Senhores do crime: as novas máfias contra a democracia, São Paulo, Record, 
2003, pp. 123 e ss.
22 Cfe.  JORGE F. MALEM SEÑA, Globalización, comercio internacional y corrupción, Barcelona, Gedisa, 2000, 
pp. 17 e ss. O autor se vale de estudo da ONU (Comissão de Prevenção ao Delito e Justiça Penal), que, 
detectando assimetrias no mercado global, afirmou poder-se esperar que sus efectos criminógenos sean más 
altos durante la década de 1990 de lo que fue con anterioridad. Para a Comissão, estas razones sugieren que  
el problema de la corrupción puede ser todavía mayor ahora que antes  (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
Comissão de Prevenção ao Delito e Justiça Penal,  La acción de Naciones Unidas contra la corrupción y el 
soborno, set. 1997, p. 4, disponível em <www.onu.org>, acesso em 13 dez. 1999).
23 PIERRE ABRAMOVICI, “Objectifs economiques et clientelisme: les jeux dispendieux de la corruption mondiale”, 
Le monde diplomatique, banco de dados, disponível em <www.monde-diplomatique.fr>, acesso em 07 ago. 
2001. 



Esse problema também foi denunciado pelo presidente da organização Transparência 
Internacional,  PETER EIGEN,  no  discurso  de  lançamento  do  Índice  de  Percepção  da 
Corrupção de 2001.24 Pesquisa recente da organização mostra que os setores econômicos 
que mais  recebem subornos são o de obras públicas,  o de armamento e  defesa e  o de 
petróleo e gás.25 O Relatório Anual da Transparência Internacional de 2002 informa sobre 
estudo realizado no Reino Unido,  o  Informe sobre Corrupção no Comércio Oficial  de  
Armas, que resultou do trabalho da representação britânica da organização em cooperação 
com o governo sueco, representantes da industria bélica, acadêmicos e ONGs, concluindo-
se haver elementos no sentido de que a corrupção no negócio oficial de armas representa 
50% de todas as operações internacionais corruptas, sendo que o valor dos subornos pagos 
pode chegar a 10% dos 40 bilhões de dólares ao ano implicados nesse negócio.26

1.2. Algumas observações sobre os dados disponíveis 

Encontram-se disponíveis, como se vê, dados relevantes sobre a corrupção. É preciso 
lembrar, porém, que ela não é um fenômeno de fácil medição; ela não é, por razões óbvias, 
inclinada a registros. Logo, não se poder esperar, como ressalta  FRANCO CAZZOLA,  que os 
estudos  sobre  a  corrupção venham acompanhados de  estatísticas  completas  e  de  dados 
abundantes a exemplo do que ocorre com as transações legais.27 A corrupção, como se usa 
dizer, é um fato do mundo opaco e da clandestinidade.

Sem  embargo  disso,  uma  preocupação  crescente  em  relação  ao  problema  da 
corrupção tem gerado estudos e resultados significativos. Cumpre destacar, nesse contexto, 
o  trabalho  da  organização  não-governamental  Transparência  Internacional,  já  atrás 
referida. Fundada em 1993, com sede em Berlim, dedica-se especificamente à luta contra a 
corrupção, coletando e publicando dados,  realizando análises, organizando conferências, 
inclusive para a realização de acordos, acompanhando o cumprimento destes, auxiliando 
governos no encaminhamento de reformas, etc. Entre suas atividades, a mais conhecida, 
certamente,  é a  classificação dos países por nível  de corrupção. Publica,  a cada ano, o 
Índice  de  Percepção  da  Corrupção,  no  qual  classifica  os  países  atribuindo-lhes  uma 
pontuação de 0 a 10, sendo que as notas mais baixas equivalem a um grau elevado de 
corrupção.  Tal  pontuação  é  atribuída  com  base  em  questionários  preenchidos  por 
integrantes dos diferentes países e, ainda que seja discutível quanto à fidelidade de seu 
resultado,  pelas  dificuldades  metodológicas  implicadas,  fomenta  a  conscientização  e  o 
debate em torno à questão.28

Merece referência, por igual, a Organização das Nações Unidas, que, aliás, bem antes 
do movimento de  combate à  corrupção verificado a  partir  dos anos 1990 já  procurava 
despertar atenção para o problema. Manifestou-se contrária ao uso de práticas corruptas no 
comércio internacional com a edição da Resolução nº 3.514, de 15 de dezembro de 1975. 
24 TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, banco de dados, disponível em <www.transparency.org>, acesso em 10 ago. 
2001.
25 A pesquisa sobre os setores econômicos que mais recebem subornos consistiu em entrevistas feitas com 800 
expertos em negócios de 15 países considerados emergentes.  Cfe.  TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, banco de 
dados, disponível em <www.transparency.org>, acesso em 02 jun. 2003.
26 TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, banco de dados, disponível em <www.transparency.org>, acesso em 10 jun. 
2003.
27 FRANCO CAZZOLA, Della corruzione, Bolonha, Il Mulino, 1988, p. 20.
28 Para consultar o Índice de Percepção da Corrupção de 2002, veja-se TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, banco de 
dados, disponível em <www.transparency.org>.



Hoje  mantém dois  órgãos  que  trabalham na  luta  contra  a  corrupção:  o  Instituto  Inter-
regional das Nações Unidas para Investigações sobre a Delinqüência e a Justiça (UNICRI), 
que realiza atividades de investigação, capacitação e informação; e o Centro de Prevenção 
do Delito Internacional (CPCI),  dedicado notadamente ao crime organizado, aos crimes 
financeiros, ao tráfico de seres humanos e ao terrorismo. 

Também a Organização dos Estados Americanos, o Conselho da Europa, a União 
Européia,  a  Organização  de  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico,  o  Fundo 
Monetário Internacional, o Banco Mundial, entre outras entidades governamentais e não-
governamentais,  vêm  atuando  em  relação  à  corrupção.  Desses  esforços,  resultam  não 
apenas textos normativos, mas, igualmente, estudos explicativos.29

Cabe, ainda, uma última observação: muitas vezes as informações obtidas sobre a 
corrupção e o crime organizado, especialmente por órgãos governamentais de inteligência, 
não podem ser reveladas ou, se reveladas, não são acompanhadas das bases de verificação. 
São informações ou percepções que se sustentam, tão-somente, na credibilidade de quem as 
comunica. Uma manifestação desse tipo é a de  ECKART WERTHEBACH, ex-chefe da contra-
espionagem alemã, que declarou:  Com seu gigantesco poder financeiro, a criminalidade 
organizada  influencia  secretamente  toda  a  nossa  vida  econômica,  a  ordem  social,  a  
administração pública e a justiça.  Em certos casos ela impõe sua lei  e seus valores à 
política.  Dessa  forma,  desaparecem  gradualmente  a  independência  da  justiça,  a  
credibilidade  da  ação  política  e,  afinal,  a  função  protetora  do  Estado  de  direito.  A 
corrupção torna-se um fenômeno aceito. O resultado é a progressiva institucionalização  
do crime organizado. Se esta tendência persistir,  o Estado logo se tornará incapaz de  
assegurar os direitos e liberdades civis dos cidadãos.30

Em conclusão, podemos dizer que o quadro da corrupção no mundo contemporâneo 
(nele considerado o papel do crime organizado) é, ao menos, inquietante. Não dispomos de 
um  conjunto  completo  de  dados  para  afirmar  que  a  corrupção  é  realmente  maior,  ou 
mesmo, muito maior do que já foi no passado. Contudo, temos importantes elementos que 
nos permitem estar seguros de que ela é muito intensa e muito sofisticada, mais sofisticada 
do  que  já  foi  em qualquer  tempo.  Ela  ameaça,  por  isso,  as  estruturas  estatais,  que  se 
encontram em desvantagem ante os esquemas criminais internacionais, numa realidade em 
que  o  Estado  se  vê  quase  derrotado  por  um  poder  econômico  proveniente  tanto  de 
atividades  legais  quanto  de  práticas  ilegais.  E  essa  realidade  é  ainda  mais  inquietante 
quando encarada de um país como o Brasil, que, estando bastante implicado no contexto 
internacional, tem as suas particularidades e a sua história própria em tema de corrupção, 
conforme veremos no capítulo seguinte.  

29 Quanto  à  atividade  normativa  das  organizações  internacionais,  cabe  ressaltar  que,  em  seu  âmbito, 
obtiveram-se importantes acordos internacionais visando,  v.g.,  à proibição do pagamento de comissões a 
autoridades  locais  por  empresas  exportadoras,  e,  conseqüentemente,  à  eliminação  da  possibilidade  de 
descontar tal despesa de impostos a pagar. Sobre os tratados internacionais firmados com vistas ao combate 
da corrupção, veja-se  JOAQUÍN GONZÁLEZ, Corrupción y justicia democrática: introducción a una teoría de la 
función judicial en las sociedades en cambio, Madrid, Clamores, 2000, pp. 48 e ss. Especificamente sobre a 
Convenção Interamericana contra a Corrupção, veja-se JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO, “A probidade na era dos 
desencantos: crise e propostas de restauração da integridade dogmática da Lei 8.429/92”,  in JOSÉ ADÉRCIO 
LEITE SAMPAIO et al. - orgs., Improbidade administrativa: 10 anos da Lei nº 8.429/92, Belo Horizonte, Del Rey, 
2002, pp. 158 e ss.
30 Cfe. JEAN ZIEGLER, Senhores do crime ..., p. 23.



2. A corrupção no Brasil: de suas raízes históricas ao momento atual 

Quando  voltamo-nos  para  o  caso  do  Brasil,  que  sofre  de  um  nível  elevado  de 
corrupção,31 somos obrigados a retroceder na história e a buscar as raízes do problema, que 
vamos encontrar em nosso processo de colonização. Depois, será mais fácil compreender os 
elementos  recorrentes  da  vida  sócio-política  brasileira,  como  o  patrimonialismo,  o 
clientelismo e o coronelismo, bem assim as características do momento atual. 

2.1. As particularidades do processo de colonização do Brasil

O processo de colonização do Brasil teve, como elemento marcante, o fato de não 
haver consistido na realização de um projeto de nação: os que aportaram no Brasil não 
tinham  nem  projeto  de  nação  nem  compromisso  moral  ou  ideológico  com  qualquer 
coletividade;  moral,  mesmo,  não  detinham,  mas  apenas  o  desejo  de  tirar  proveito  das 
riquezas  da  terra  descoberta.  Como ensina  JOSÉ MARIA DOS SANTOS, Portugal  enfrentava 
dificuldades para povoar o território conquistado,  somando uma população,  à época do 
descobrimento, de apenas um milhão e meio de habitantes. Isso explica, em parte, o fato de 
haverem sido enviados para a colônia os encarcerados e os degredados. Rumaram também 
para  o  novo  território  os  falidos,  os  marginalizados,  enfim,  aqueles  que  não  tinham 
perspectivas  em Portugal.  A atitude frente  ao Brasil  era  espoliadora.  Quem aí  chegava 
cuidava simplesmente de extrair o que podia, remeter o produto para além-mar, enriquecer 
deveras e proteger-se a si próprio.32 O governo em Portugal, de seu lado, interessava-se em 

31 A pontuação do Brasil no Índice de Percepções da Corrupção da Transparência Internacional (ano 2002) é 
4,0,  junto com Bulgária,  Jamaica,  Peru e  Polônia,  logo abaixo e com pior  classificação que Costa Rica, 
Jordânia, Ilhas Maurício, Coréia do Sul e Grécia. Estão bem classificados (o que equivale a um nível baixo de 
corrupção) países como Finlândia (9,7),  Dinamarca (9,5),  Nova Zelândia (9,5),  Islândia (9,4),  Cingapura 
(9,3), Suécia (9,3), Canadá (9,0). Estados Unidos figura com 7,7. Países europeus como França e Portugal 
estão a meio caminho, empatados com 6,3. Espanha encontra-se um pouco melhor, com 7,1, e Itália, um 
pouco pior, com 5,2. Para mais dados, veja-se TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, banco de dados, disponível em 
<www.transparency.org>.
32 JOSÉ MARIA DOS SANTOS, A política geral do Brasil, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1989, pp. 132 e 
ss.; e SÉRGIO HABIB, Brasil: quinhentos anos de corrupção, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris, 1994, p. 10. A 
comparação com o processo de colonização da América do Norte é inevitável. Veja-se, sobre isso, o que 
comenta  RAYMUNDO FAORO:  O inglês  fundou na América uma pátria,  o  português um prolongamento do 
Estado.  (...)  Os  ingleses  transmigrados  formaram  sua  própria  organização  política  e  administrativa,  
esquecidos do superado resíduo feudal. Não os contaminou a presença vigilante, desconfiada e escrutadora,  
do  funcionário  reinol:  por  sua  conta,  guardadas  as  tradições  de  “self-government”  e  de  respeito  às  
liberdades  públicas,  construíram  as  próprias  instituições.  A  Inglaterra  dispunha,  no  momento  da  
transmigração, de um arsenal de homens e mulheres acostumados ao duro trabalho agrícola, sem que o  
desdém do cultivo à terra pela próprias mãos os contaminasse, desdém aristocrático e ibérico (Os donos do 
poder: formação do patronato político brasileiro, São Paulo, Globo, 2001, p. 145).



manter essa realidade. Por isso não fomentava e até impedia o aprimoramento cultural e 
moral da gente na colônia. O ensino não passava das lições básicas a cargo dos jesuítas; não 
era permitida a criação de faculdades. Como explicam VICENTE BARRETO e ANTÔNIO PAIM, a 
metrópole temia o surgimento de uma elite intelectualizada no Brasil que viesse a contestar 
o seu domínio. Mais tarde, já na era do iluminismo, o governo português tentou refrear a 
disseminação do “francesismo”, termo pejorativo com que denominava as idéias libertárias 
do séc. XVIII, as quais, de efeito, tardaram a chegar na colônia.33

Tal  processo  colonizador,  que  –  como  é  óbvio  –  deixou  marcas  na  sociedade 
brasileira, foi propício a todo tipo de delitos. Quanto à conduta das autoridades, sabe-se que 
fraudes, negociatas, desvios e peitas eram comuns. Bem retrata essa situação, dos célebres 
Sermões do Padre ANTÔNIO VIEIRA, o Sermão do Bom Ladrão: Não são só os ladrões, diz o 
Santo, os que cortam bolsas, ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; 
os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis  
encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das  
cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros 
ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos; os outros furtam debaixo do  
risco, estes sem temor, nem perigo; os outros, se furtam, são enforcados, estes furtam e  
enforcam. 34

Ilustrativo, por igual, é o verso do poeta  GREGÓRIO DE MATOS,  que ficou conhecido 
como “Boca do Inferno”: No Brasil, a fidalguia/ no bom sangue nunca está;/ nem no bom  
procedimento: pois logo em que pode estar?/ Consiste em muito dinheiro,/ e consiste em o  
guardar:/ Cada um o guarde bem,/ para ter que gastar mal... Oh! Veja eu assombrada/  
Cidade tão suja e má,/ avessa de todo o Mundo,/ só direita em se entortar.35  

Nesse verso, coligido por SÉRGIO HABIB, o poeta exteriorizava sua visão da colônia da 
segunda metade do século XVII. Vivendo na Bahia, detinha clara percepção daquele novo 
mundo, daquela nova sociedade em que código moral era nenhum.36 Como explana o citado 
autor,  ao contrário do que ocorreu em outros lugares,  no caso específico do Brasil,  os  
colonizadores não se preocuparam em construir o estofo moral do povo;  em realidade, 
conforme prossegue, não se  preocuparam com o seu destino,  enquanto nação.37 Dessa 
sorte,  as  estruturas  sócio-políticas  brasileiras  formaram-se  viciadas,  contaminadas  por 
elementos como o patrimonialismo, o clientelismo e o coronelismo. Em seguida, veremos 
de que modo esses elementos estiveram sempre presentes na vida sócio-política brasileira. 

2.2.  Os  elementos  recorrentes  da  vida  sócio-política  brasileira:  o  patrimonialismo,  o  
clientelismo e o coronelismo 

No Brasil, o primeiro sistema político foi o das capitanias hereditárias, um sistema de 
tipo  feudal,  que  implicava  a  privatização  do  patrimônio do rei.  O território  havia  sido 
dividido  em  faixas,  doadas  pela  Coroa  portuguesa  a  nobres  do  reino  mediante  o 
33 VICENTE BARRETO e ANTÔNIO PAIM, Evolução do pensamento político brasileiro, São Paulo, Universidade de 
São Paulo,  1989, p.  41. Ainda, sobre o tema,  SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA,  Visão do paraíso,  São Paulo, 
Nacional, 1969; HELIO VIANNA História do Brasil, São Paulo, Melhoramentos, 1980, vol. I; WILSON MARTINS, A 
história da inteligência brasileira, São Paulo, T.A. Queiroz, 1996, vol. I. 
34 ANTÔNIO VIEIRA, Sermões: obras completas, Erechim, Edelbra, 1998, p. 85.
35 GREGÓRIO DE MATOS, in SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, Antologia dos poetas brasileiros da fase colonial, São 
Paulo, Perspectiva, 1979, p. 67. 
36 SÉRGIO HABIB, ob. cit., pp. 9 e 10.
37 Ibid., p. 11.



compromisso  de  povoar  essas  terras,  garantir  sua  segurança,  explorar  suas  riquezas  e 
promover, nelas, o culto à fé cristã. O donatário podia distribuir terras aos colonos, fundar 
municípios,  criar  órgãos  administrativos,  etc.  O  sistema,  contudo,  não  funcionou 
perfeitamente e, já em 1548, foi instalado um governo central. Assim, a sociedade brasileira 
se desenvolveu de maneira descentralizada quanto à exploração e à busca de riquezas e 
centralizada  quanto  à  observância  das  ordens  recebidas  de  Portugal.  Isso  permitia  a 
arrecadação  de  impostos,  que,  com o  tempo,  se  mostrou  excessiva  e  predatória,  tal  a 
voracidade  e  a  necessidade  da metrópole.  Portugal  precisava manter  o  estamento,  uma 
burocracia de aristocratas que não trabalhava,  mas apenas vigiava e parasitava a  classe 
produtiva. Só ao rei, senhor dos territórios conquistados, era dado conciliar o comércio com 
a grandeza moral. Os funcionários do rei, que compunham o estamento, limitavam-se a 
fiscalizar, a arrecadar e a consumir. Nada produziam, a não ser a própria ruína do reino.38 

Em  semelhante  regime  tradicional  e  patrimonialista,  figurava  o  cargo também  como 
propriedade pessoal.39 Conforme leciona  RAYMUNDO FAORO, tratava-se de uma burocracia, 
não no sentido moderno, como aparelhamento racional, mas da apropriação do cargo –  o  
cargo carregado de poder próprio, articulado com o príncipe, sem a anulação da esfera  
própria de competência.40

Quanto à realidade na colônia, fácil é ver que ali vigorava também uma forma de 
patrimonialismo, observando-se, claramente, a apropriação privada do “âmbito público” – 
se assim se pode dizer –; melhor: a propriedade compartilhada da colônia pelos donatários 
das  capitanias  hereditárias.  Um  sistema  patrimonialista  não  permite  distinção  entre  o 
público e o privado; é um sistema de dominação em que a riqueza vai sendo distribuída 
como  patrimônio  pessoal  do  governante.  Comumente  aparece  acompanhado  de  uma 
estrutura de relações clientelistas, já que a riqueza pode ser distribuída de maneira não-
eqüitativa em troca de prestações, favores ou apoio político.41

Assim era  no  Brasil.  Patrimonialismo e  clientelismo se  complementavam.  E essa 
estrutura  sócio-política  subsistiria  mesmo  após  a  Independência  e  a  modernização 
institucional ocorrida na seqüência. Mais: seus elementos perdurariam, ainda, no decorrer 
dos séculos XIX e XX. Como explica  JOSÉ DE SOUZA MARTINS,  o sistema patrimonial no 
Brasil  nunca  foi  incompatível  com  uma  estrutura  formal  moderna;  ao  contrário,  esse 
sistema  resistiu  ao  curso  do  tempo  encoberto  por  uma  forma  de  poder  aparentemente 
racional,  mas  estabelecida  em favor  das  oligarquias.42 Segundo  o  autor,  ao  longo  dos 

38 RAYMUNDO FAORO, ob. cit., p. 91. 
39 MAX WEBER definiu o patrimonialismo como uma espécie de dominação baseada na tradição – que se 
distingue da dominação legal e da dominação baseada no carisma –, como a patriarcal, porém mais avançada. 
Segundo  WEBER, surge o patrimonialismo quando o poder doméstico do patriarca se subdivide mediante a 
atribuição de propriedades (extensões de terra e gado, por exemplo) a novos senhores. Há uma expansão da 
comunidade, que se torna mais complexa e descentralizada. A dominação e a co-relação de forças (entre os 
senhores) descansa sobre a propriedade, ou seja, sobre um direito próprio, pessoal. O patrimonialismo assume 
diversas formas em toda a história, sendo uma delas a que  WEBER denomina  patrimonialismo estamental, 
variante em que os cargos “públicos” são objetos de apropriação (MAX WEBER, Economia y sociedad, México, 
FCE, 2002, pp. 706 e ss.). 
40 RAYMUNDO FAORO, ob. cit., p. 102. 
41 Cfe.  MARIO CACIAGLI,   Clientelismo,  corrupción  y  criminalidad  organizada:  evidencias  empíricas y 
propuestas teóricas a partir de los casos italianos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, pp. 17 e 
ss.
42 JOSÉ DE SOUZA MARTINS, “Clientelism and corruption in contemporary Brazil”, in WALTER LITTLE e EDUARDO 
POSADA-CARBÓ - eds., Political corruption in Europe and Latin America, London, Institute of Latin American 
Studies/Macmillan, 1996, pp. 195 e ss. 



séculos, o movimento do dinheiro privado para o bolso das autoridades públicas por meio 
dos  órgãos  públicos  que  estas  ocupavam se  combinava  com o  movimento  inverso  do 
dinheiro  privado  das  autoridades  públicas  em  benefício  dos  interesses  privados  dos 
eleitores como recompensa pela lealdade política. Nesse movimento de riquezas privadas 
por canais públicos houve sempre uma clara confusão entre o âmbito público e o privado.43 

O  sistema  sócio-político  viciado  que  se  constituiu  no  Brasil  à  época  da  colônia 
recebeu, de fato, uma roupagem moderna após a Independência. Mas isso não significa, 
como foi dito, que a nova estrutura formal implicasse uma transformação substancial no 
sistema.  Em verdade,  não houve modificação  na estrutura  real  nem na  cultura  política 
vigente, as quais permitiam que se manejasse o Estado com se propriedade privada fosse. 

No séc. XIX, após a renúncia de Dom Pedro I, foi criada uma Guarda Nacional, que 
mais não era  senão o conjunto das  antigas  companhias  civis,  que assumia,  então,  uma 
conformação militar, hierarquizada, passando a submeter-se ao Ministério da Justiça. Desse 
modo, surgiram os  coronéis,  membros das oligarquias locais  que angariaram postos de 
comando  na  Guarda  Nacional.  De  tal  maneira,  enquanto  o  poder  se  centralizava,  era 
reconhecida a autoridade das oligarquias locais.44 

Esse sistema reforçou, ao conceder título de coronel a chefes locais, a pessoalização 
da política, sendo o coronelismo uma versão brasileira do caciquismo. Patrimonialismo, 
clientelismo e coronelismo aparecem, dessarte, como elementos recorrentes da vida sócio-
política  brasileira,  resultando  ela  historicamente  marcada  pelo  trato  da  coisa  pública 
enquanto bem privado, como também pela política do favor. Tal realidade fomentou, ao 
longo da história, a prática de corrupção, conforme demonstra  SÉRGIO HABIB em sua obra 
Brasil: quinhentos anos de corrupção.45 Vejamos, pois, como chegou o Brasil ao final do 
séc. XX. 

2.3. As características do momento atual 

Nas últimas décadas do séc. XX, superada a ditadura militar, a situação no Brasil, em 
matéria  de  corrupção,  era  penosa.  Calha  reproduzir,  para  ilustrar,  alguns  trechos  de 
discursos proferidos durante os debates da Assembléia Constituinte, como o do Deputado 
ADROALDO STRECK sobre a construção da estrada de ferro Brasília-Açailândia/MA, escândalo 
suscitado à época em revista nacional:  O processo de decisão – diz a matéria da revista  
Veja – para a construção dessa obra se revela idêntico ao da década de 70, quando, sem 
nenhuma discussão ampla e sem projetos sérios, foram decididas, a portas fechadas, obras  
como a Rodovia Transamazônica, que até hoje não oferece condições de trafegabilidade, e  
a Ferrovia do Aço, um cemitério de concreto, em Minas Gerais, onde foram enterrados 2,2  
bilhões de dólares – sem que a população brasileira tenha tomado conhecimento do que  
foi feito.46

Igualmente ilustrativa é a fala do Deputado  ADYLSON MOTTA, a seguir transcrita,  in 
verbis:  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Constituintes,  no nosso Projeto de Constituição, no  
Capítulo que trata da Administração Pública, tem havido uma manifesta vontade por parte  
dos  Srs.  Constituintes  de  estabelecer  certas  regras  moralizadoras  na  Administração 

43 Ibid., p. 195.
44 Ibid., p. 198.
45 SÉRGIO HABIB, ob. cit., pp. 3 e ss.
46 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, Anais, Atas da 43ª à 58ª Sessão da Assembléia Nacional Constituinte, n. 
3, Brasília, 1987, p. 1569.



Pública. E quando se trata de funcionário público, então, esta Casa tem sido drástica em 
aplicar regras severas, até punindo, muitas vezes, os funcionários. No entanto quando se  
trata dos serviços da administração pública, não encontro essa mesma intransigência. Vou  
fazer uma referência Sr. Presidente. Considero o § 1º do art.  38 uma das coisas mais  
inteligentes,  apropriadas,  adequadas,  oportunas que há nesse texto.  Quando se propôs  
que:  “A  publicidade  dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e  campanhas  dos  órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou  
servidores  públicos.”  Parece-me  que  este  é  um  dispositivo  altamente  saneador,  
moralizador,  restaura a dignidade do Serviço  Público e,  por  isso,  deve persistir.  Mas  
existem propostas de supressão – aliás quase todos os artigos as têm. O que me causa  
surpresa é que nos últimos dias isso se transformou em um assunto polêmico, inclusive  
dando motivo a que o Governador de São Paulo,  pessoalmente,  tenha telefonado para  
alguns Constituintes – e me parece que o Governador de Minas Gerais também – apelando 
para que não deixem constar esse dispositivo da Carta Magna. (...) Faço, entretanto, um 
apelo  aos  Srs.  Constituintes  para  que  não  cedam,  não  transijam,  não  sejam  
condescendentes neste ponto porque estaremos dando um recuo; estaremos permitindo que  
continue  essa  orgia  de  gastos  públicos  que  existe,  hoje,  no  Brasil,  em  que  qualquer  
administrador  assume  o  seu  cargo  e  não  tem  escrúpulos  em  esbanjar  o  dinheiro  do  
contribuinte, em função da sua promoção pessoal (...).47

O processo de impeachment do Presidente FERNANDO COLLOR DE MELLO no ano de 1992 
parecia  inaugurar  uma  nova  época,  em  que  os  atos  de  corrupção  das  autoridades 
enfrentariam a responsabilização rigorosa do Estado de direito.  O seu afastamento,  por 
motivo de corrupção, apontava para um novo horizonte de possibilidades, prognosticando o 
amadurecimento da cultura política ante a elevação do grau de consciência e exigência da 
população.  E  se  os  dois  mandatos  de  FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995-2002)  não  se 
notabilizaram pelo combate efetivo à corrupção, resulta que parte dos votos não carreados a 
seu candidato na sucessão ressentiram-se justamente da não-confirmação das esperanças 
amealhadas. 

Na atualidade,  o  sentimento,  mais ou menos geral,  parecer  ser de uma incômoda 
ambigüidade: ao tempo em que desfrutamos uma realidade democrática e nos tornamos 
mais conscientes e menos tolerantes quanto à corrupção, experimentamos a sensação de 
que ela forma parte da nossa tradição, encontra-se generalizada no tecido do Estado e, por 
tudo isso, nada há que se possa fazer. Alimentam essa percepção os freqüentes escândalos 
produzidos na mídia, não sucedendo a mesma divulgação das correspondentes condenações 
judiciais quando verificadas.

Num só dia, por exemplo – 10 de fevereiro de 2003 –, foram divulgados pelos jornais 
nacionais os seguintes casos de corrupção: irregularidades e favorecimento de empresa em 
procedimento  de  licitação;  liberação  de  verbas  públicas  a  empresário  com  destino  ao 
financiamento  de  campanha  eleitoral;  desvio  de  fundos  recebidos  do  Banco  Mundial; 
extorsão e suborno em órgão fazendário; fornecimento de sentenças favoráveis a traficantes 
de droga e outros delinqüentes. Eram os escândalos do momento, que se sobrepunham aos 
escândalos anteriores, que também haviam substituído outros – isso, é claro, desde que a 
imprensa recuperara sua liberdade. 

47 Id. Atas da 322ª à 330ª Sessão da Assembléia Nacional Constituinte, n. 23, Brasília, 1988, p. 13040.



Por  tudo  o  que  foi  dito,  afirmamos  que  o  Brasil  sofre  de  um índice  elevado  de 
corrupção,  a  qual,  mantendo  cravadas  suas  raízes  históricas  e  culturais  profundas,  tira 
proveito  das  atuais  facilidades  do  mundo  globalizado,  caracterizando-se,  o  exemplo 
brasileiro, como um caso paradigmático de corrupção contemporânea.



3.  O  Ministério  Público  como  instituição  vocacionada  ao  combate  da 
corrupção no Brasil 

Em cenário  tão  desanimador  como o  que  foi  retratado  páginas  atrás,  pode-se  ao 
menos dizer que o Brasil detém, a seu favor, uma instituição vocacionada ao combate da 
corrupção: o Ministério Público. Tendo recebido seu novo perfil da Constituição de 1988, o 
Ministério Público se define como instituição permanente, essencial à função jurisdicional  
do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem jurídica,  do  regime democrático  e  dos  
interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127).

Em sede de controle da corrupção, o Ministério Público maneja, como instrumentos 
principais,  a  ação  penal  pública  (Dec.-Lei  nº  3689/41)  e  a  ação  de  improbidade 
administrativa (Lei nº 8429/92). Os atos de corrupção, de fato, constituem infração penal e 
ato de improbidade administrativa, além de eventuais infrações disciplinares. O âmbito de 
atuação  do  Ministério  Público  no  combate  à  corrupção  é  extenso  e  requer,  pois,  uma 
definição do conceito de corrupção.

3.1. Âmbito de atuação: o necessário conceito de corrupção

A palavra  corrupção advém do termo latino  corruptione,  cujo significado primeiro 
era o de adulteração, decomposição, putrefação, relativo a alimentos ou outros materiais. 
Em sentido figurado, significava perversão, devassidão, depravação, aplicável a pessoas, 
regimes políticos, etc. Nos idiomas derivados do latim e também na língua inglesa, o termo, 
devidamente recepcionado (e adaptado), apareceu em estudos filosóficos e políticos para 
expressar  perversão  de  um  regime.  Só  mais  tarde  é  que  assumiu  o  significado 
contemporâneo de uso indevido do poder em troca de vantagens econômicas ou de outro 
tipo. Tais significados, ainda que próximos, se distinguem: o primeiro alude a um regime 
todo  ele  pervertido,  comprometido;  o  segundo,  a  determinadas  práticas,  condutas,  que 
podem existir em maior ou menor quantidade, comprometendo ou não o sistema.48

A corrupção  como comprometimento,  perversão  do  sistema  político  parece  ser  a 
noção encontrada já nos escritos dos filósofos clássicos. CARL. J. FRIEDRICH demonstra que, 
em  PLATÃO e  ARISTÓTELES,  a  corrupção aparecia  como estado geral  de perversão de  um 
regime,  i.e., situação de desviação importante da forma ideal. Para  ARISTÓTELES, a tirania, 
por exemplo, era um estado corrupto, situação corrupta da monarquia.49 

48 É interessante como o dicionário da língua portuguesa Novo Aurélio traz, exatamente, enquanto acepções da 
palavra, o  que  seriam  seus  três  momentos  evolutivos:  1.  Ato  ou  efeito  de  corromper;  decomposição,  
putrefação. 2. Fig. Devassidão, depravação, perversão. 3. Fig. Suborno, peita (Novo Aurélio: o dicionário da 
língua portuguesa, Nova Fronteira, 2002).
49 CARL.  J.  FRIEDRICH,  “Corruption concepts in historical perspective”,  in ARNOLD J. HEIDENHEIMER;  MICHAEL 
JOHNSTON; VICTOR T. LEVINE - eds., ob. cit., pp. 17 e 18.  Recorde-se que  ARISTÓTELES definia a tirania como 
estado corrupto da monarquia, a oligarquia como estado corrupto da aristocracia e a democracia como estado 



Nos  textos  dos  filósofos  modernos,  a  palavra  corrupção assumia  um significado 
análogo. Foi empregada por  MAQUIAVEL,  MONTESQUIEU e  ROUSSEAU no sentido clássico de 
doença generalizada do corpo político.50 Entretanto, como observa  CARL. J. FRIEDRICH, em 
ROUSSEAU surgiram elementos próprios do conceito contemporâneo, v.g., a preocupação em 
torno ao abuso de poder: o abuso de poder, que o constitucionalismo está primariamente  
preocupado em evitar por meio da aplicação do império do direito aos servidores públicos 
(Estado de direito) está no coração da corrupção.51

Atualmente, o uso mais difundido do termo coincide com o terceiro significado atrás 
examinado, ou seja, com o de prática, conduta, ação corrupta. Basta, de acordo com esse 
significado, um só ato corrupto para que se possa falar em corrupção. É o significado que 
permite empregar, por exemplo, as locuções corrupção generalizada ou níveis (alto/baixo)  
de corrupção, comumente utilizadas na literatura especializada, na imprensa e na sociedade 
em geral. Entre os estudiosos do tema, parece haver um acordo quanto a esse significado 
ou, pelo menos, uma opinião majoritariamente vigorante.52 Não quer dizer que, nos limites 
de tal significado, não existam dissensões. Antes pelo contrário. Somente a compilação de 
ARNOLD J.  HEIDENHEIMER,  MICHAEL JOHNSTON e VICTOR T. LEVINE –  Political corruption: a 
handbook –, uma publicação de mais de mil páginas com estudos de várias disciplinas, nos 
oferece uma diversidade de conceitos. A introdução da obra, por sua vez, apresenta uma 
classificação de tais conceitos que se tornou bastante conhecida. Propõe agrupá-los em três 
modelos,  conforme eles  estejam centrados  i)  nos  deveres  dos  agentes  públicos,  ii)  nas 
relações entre oferta e demanda ou iii) na idéia de interesse público.53 

Um  conceito  bastante  citado  e  acatado,  que  se  costuma  enquadrar  no  primeiro 
modelo, é o de JOSEPH S. NYE. Para o autor, corrupção é a conduta praticada em desrespeito 
aos deveres formais da função pública em troca de benefícios particulares (para si ou para 
terceiro) econômicos ou de status,  ou em descumprimento de normas orientadas a evitar 
influências particulares.54

corrupto da república (Política, Madrid, Alianza, 2003, p. 130). 
50 Note-se como é também nesse sentido que o termo aparece, em 1789, na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão: Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, tendo em  
vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males  
públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e  
sagrados do homem (Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant  
que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de  
la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels,  
inaliénables et sacrés de l'homme).
51 CARL.  J.  FRIEDRICH,  ob.  cit.,  p.  20.  Confira-se  a  observação  do  autor:  The  abuse  of  power,  which 
constitucionalism is primarily concerned with preventing through the application of the rule of law to public  
officers  (Rechtstaat),  is  at  the  heart  of  corruption.  Esse  aspecto  é  afirmado  também  por  ARNOLD J. 
HEIDENHEIMER,  MICHAEL JOHNSTON e VICTOR T. LEVIN,  “Terms, concepts and definitions: an introduction”,  in 
ARNOLD J. HEIDENHEIMER, MICHAEL JOHNSTON e VICTOR T. LEVIN – eds., ob. cit., pp. 3 e ss. 
52 Sobre a  controvérsia  surgida entre  alguns autores após o caso  Watergate  em razão da reabilitação do 
significado  clássico  de  corrupção,  veja-se  ARNOLD J.  HEIDENHEIMER,  MICHAEL JOHNSTON e VICTOR T.  LEVIN, 
“Terms, concepts and definitions..., pp. 6 e ss.
53 Ibid., pp. 3 e ss. 
54 Veja-se como formula:  Corruption is behavior which deviates from the formal duties of a public role  
because or private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains; or violates  
rules against the exercise or certain types or private-regarding influence  (JOSEPH S. NYE, “Corruption and 
political development:  a cost-benefit  analysis”,  in ARNOLD J.  HEIDENHEIMER,  MICHAEL JOHNSTON e VICTOR T. 
LEVIN - eds., ob.cit., p. 966).



Um conceito do segundo tipo é o de JACOB VAN KLAVEREN, que define corrupção como 
prática de um agente público que considera o seu ofício como um negócio, cuja renda ele 
tende a maximizar. O tamanho dessa renda não depende, assim, de uma avaliação ética 
sobre a utilidade do ofício para o bem comum, mas de uma situação de mercado e do 
talento para buscar o ponto de máximo ganho na curva da demanda pública.55

Por fim, um conceito do terceiro tipo nos apresenta  CARL FRIEDRICH,  para quem a 
corrupção se  caracteriza  quando um detentor  de  poder  que  está  encarregado  de  certas 
tarefas (um funcionário) é levado, em troca de recompensas econômicas ou de outro tipo, a 
praticar atos que favorecem quem provê a recompensa e que lesam o interesse do grupo ou 
da organização à qual o funcionário pertence, mais especificamente, o governo.56 

Tal classificação, contudo, não é a única possível. Alguns analistas preferem utilizar, 
como critério diferenciador dos conceitos, o parâmetro normativo violado com a prática do 
ato corrupto. Questionam, desse modo, sobre a norma que deve ser violada para que haja 
corrupção. Aqui surgem, também, três modelos: o da legalidade, o do interesse coletivo e o 
da opinião pública.57 

Muito bem. Se aplicamos esse critério aos conceitos exemplificados (os conceitos i, ii 
e iii), concluímos que o primeiro se ajusta ao parâmetro da legalidade (deveres dos agentes 
públicos)  e  o  terceiro ao do interesse coletivo ou também ao da opinião pública.  Já  o 
segundo, por não adotar, aparentemente, um enfoque normativo, estaria fora da presente 
classificação.58

Pode-se desde logo constatar que, no debate científico, se utiliza o termo corrupção, 
mais comumente, no sentido de corrupção pública (political corruption, como preferem os 
norte-americanos). Isso ocorre por igual, de forma mais ou menos generalizada, nos meios 
de comunicação e na própria sociedade (é o que se verifica, por exemplo, no Brasil). 

O conceito de corrupção deve partir,  necessariamente,  de um determinado uso da 
palavra; mas o problema é estabelecer o contexto de uso a ser considerado: o social,  o 
jornalístico, o científico? Pensamos que, por figurar a corrupção como um fenômeno e um 

55 Veja-se: Thus we will conceive of corruption in terms of a civil servant who regards his public office as a  
business, the income of which he will,  in the extreme case, seek to maximize. The office then becomes a 
“maximizing unit”. The size of his income then does not depend on an ethical evaluation of his usefulness for  
the common good but precisely upon the market situation and his talents for finding the point of maximal  
gain  on  the  public’s  demand  curve  (JACOB VAN KLAVEREN, “The  concept  of  corruption”,  in ARNOLD J. 
HEIDENHEIMER; MICHAEL JOHNSTON; VICTOR T. LEVINE - eds., ob. cit., p. 26).
56 Confira-se o texto do autor:  The pattern of corruption may therefore be said to exist whenever a power  
holder who is charged with doing certain things, that is a responsible functionary or office holder, is by  
monetary or other rewards, such as the expectation of a job in the future, induced to take actions which favor  
whoever  provides  the  reward  and  thereby  damage  the  group  or  organization  to  which  the  functionary  
belongs, more specifically the government (CARL. J. FRIEDRICH, ob. cit., p. 15).  
57 MICHAEL JOHNSTON, Political corruption and public policy in America,  Belmont,  Brooks/Cole Publishing 
Company, 1982, p. 78.
58 ARNOLD J. HEIDENHEIMER; MICHAEL JOHNSTON; VICTOR T. LEVINE também questionam o parâmetro normativo de 
cada conceito. Mas não parece óbvio aos autores que os deveres dos agentes públicos sejam determinados 
juridicamente. Indagam sobre o parâmetro normativo tanto em relação ao primeiro conceito como em relação 
ao terceiro, ventilando a possibilidade de esse parâmetro ser estabelecido pelo direito, pela elite política ou 
pela opinião pública. Inclusive fazem a mesma pergunta quanto ao segundo conceito (o conceito de tipo 
econômico). Observe-se: Definitions couched in terms of market theory appear to bypass this problem, but in 
fact they do not. They too imply that somewhere there is an authority that distinguishes between the rules  
applicable to public officials and those applicable to businessmen operating in the free market, or that there  
are certain characteristics that distinguish a “black market” from the free market  (“Terms, concepts and 
definitions..., p. 11).



problema de grande interesse em todos esses contextos, cujos discursos se entremesclam, 
deve-se partir de um uso mais ou menos generalizado na sociedade, entendida esta como 
um todo, é dizer, como totalidade politicamente organizada. Assim, corrupção, empregada 
sem adjetivo, designa em princípio corrupção pública. O que as Ciências Sociais podem 
acrescentar, num segundo nível de análise, é uma adjetivação capaz de indicar os diferentes 
contextos das práticas corruptas (corrupção administrativa, corrupção política, corrupção 
judicial), mostrando ainda que elas ocorrerem também no contexto das relações privadas 
(corrupção pública, corrupção privada). Tal adjetivação ou classificação permite chegar a 
graus  satisfatórios  de  clareza  no  debate.  Ademais,  propicia,  em  um  estudo  ou  debate 
jurídico, que se manuseie os diferentes tratamentos correspondentes a cada contexto. Note-
se, alias, que o tratamento jurídico da corrupção não dispensa um conceito proveniente das 
Ciências Sociais, já que não existe conceito jurídico capaz de abarcar a corrupção como 
fenômeno, certamente mais amplo que infração administrativa, infração política ou infração 
penal.    

Acreditamos que é necessário, antes de examinar os contextos em que a corrupção se 
verifica, delinear uma fórmula geral que alcance inclusive a corrupção privada (mesmo que 
nosso  foco  seja  a  corrupção pública  e  que  utilizemos o  termo  corrupção,  quando não 
adjetivado, no sentido de corrupção pública). Tal fórmula, modelo geral, se de fato resulta 
aplicável à corrupção privada, não só demonstrará a existência de um elemento comum 
entre  corrupção  pública  e  corrupção  privada  (que  permitirá,  aliás,  falar  em  corrupção 
privada), mas também a possibilidade de escapar à discussão atrás referida, uma vez que se 
poderá descartar vários dos conceitos então reproduzidos.

A  figura  analítica  capaz  de  estruturar  essa  fórmula  é,  sem dúvida,  a  de  sistema 
normativo  relevante,  oferecida  por ERNESTO GARZÓN VALDÉS. Trata-se  de  uma categoria 
formal que pode ser preenchida com diferentes sistemas normativos: jurídicos, religiosos, 
desportivos,  corporativos,  etc.59 Todo  ato  de  corrupção  está  inserido  em  um  sistema 
normativo (sistema normativo ao ato relevante),  que prevê as funções de determinados 
atores, às quais correspondem parcelas de poder. O elemento  função, aqui, é nosso, e o 
incluímos porque explicita a idéia de  dever assumido. A esse dever sempre corresponde 
algum poder, mesmo que pequeno, como o de não executar, simplesmente, a função e o 
dever assumidos (é o caso, por exemplo, de um goleiro que propositalmente não defende o 
gol).

A noção de  dever  assumido equivale  à  de  dever  posicional,  utilizada  por  alguns 
autores.60 GARZÓN VALDÉS a emprega para demonstrar que quem pratica um ato corrupto 
viola um dever que assumiu ao aceitar determinada posição em um sistema social. O autor 
recorre, nesse ponto, aos conceitos de moral natural  e moral adquirida,  que,  entretanto, 
preferimos não utilizar.61 Primeiro porque vemos toda moral  como adquirida,  mediante 

59 Veja-se como o autor explica:  El concepto de corrupción está lógicamente vinculado con el de sistema 
normativo. No es posible hablar de corrupción sin hacer referencia simultáneamente al marco normativo  
dentro del cual se produce el acto o la actividad calificada de corrupta. Llamaré al sistema normativo con  
respecto al cual un acto o una actividad es calificado(a) de corrupto(a) “sistema normativo relevante”. (...)  
entenderé por sistema normativo relevante todo conjunto de reglas que –en cada caso concreto– regulan una  
práctica social. En ese sentido, puede hablarse, por ejemplo, de sistemas normativos religiosos, jurídicos,  
políticos,  económicos,  deportivos,  etc.  Esto  significa  rechazar  la  concepción  habitual  según  la  cual  el  
fenómeno de la corrupción es eminentemente político (ERNESTO GARZÓN VALDÉS, ob.cit., p. 42).
60 O termo é de MICHAEL PHILIPS, “Bribery”, Ethics, vol. 94, p. 621-36.
61 GARZÓN VALDÉS afirma  que  los  deberes  posicionales  deben  ser  distinguidos  de  los  llamados  deberes  
naturales. Éstos valen para todos y con respecto a todos los individuos, sin que importe el papel social que  



processos de aprendizagem; segundo porque manejamos, neste momento, uma categoria 
normativa formal (sistema normativo relevante). Por conseguinte, cabe afirmar que o ator 
que pratica um ato corrupto está violando um conjunto de normas e um dever assumidos 
(adquiridos) e não uma moral adquirida.

Temos  presente,  é  claro,  que  a  corrupção,  em  qualquer  sistema  normativo,  leva 
implicado um rechaço moral.  Recordamos,  aliás,  que  a  moral  é  um sistema normativo 
abarcante, que, de certa forma, subjuga todos os outros sistemas normativos: em qualquer 
contexto se termina por indagar se algo é correto ou justo.62 Mas o fato é que o rechaço 
moral em relação à corrupção (e o elemento moral de sua definição) advém da percepção 
da prática corrupta como deslealdade, traição. A deslealdade se manifesta como traição do 
interesse em favor do qual foi constituída a função, tendo esta sido violada em prol de um 
interesse  particular  do detentor  da  função,  isto  é, em troca,  e  aí  se  completa  o  quadro 
rechaçável, de vantagens econômicas ou de outro tipo.63 

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

Os  elementos  desse  conceito  são:  a)  sistema  normativo  relevante,  que  pode  ser 
jurídico,  religioso,  desportivo,  corporativo,  etc.;  b)  função,  determinada  pelo  sistema 
normativo  relevante  e  que  implica  um dever  assumido  e  um correspondente  poder;  c) 
conduta infracional, consistente na violação do sistema normativo relevante naquilo que ele 
diz sobre a função; d) vantagem particular, que pode ser para si ou para terceira pessoa (ou 
para um partido político) e que quase sempre tem natureza econômica mas pode ser de 
outro tipo.64 

Tal conceito parece abarcar toda uma variedade de condutas tipificadas pelo direito 
penal,  como  corrupção  passiva,  corrupção  ativa,  concussão,  prevaricação,  peculato, 

ellos desempeñen. De estos deberes se ocupa la “moral natural”. Em cambio, aquéllos se adquieren a través  
de algún acto voluntario en virtud del cual alguien acepta asumir un papel dentro de un sistema normativo;  
su ámbito de validez está delimitado por las reglas que definen la posición respectiva. La moral que se ocupa  
de los deberes posicionales suele ser llamada “moral adquirida” (ob.cit., p. 45).
62 CARLOS SANTIAGO NINO fala no imperialismo do discurso moral sobre os demais discursos normativos: Como 
se dijo al principio, nuestra cultura moderna ha acoplado un práctica discursiva a la moral positiva, que  
sirve como modo de reproducción y de crítica de esa moral positiva. Lo que se trató de defender en este  
capítulo  es  que  el  discurso  moral  de  la  modernidad  tiene  un  carácter  “imperialista”  que  impide  la  
subsistencia  de  discursos  justificatórios  insulares.  Lo  que  se  pretendió  demostrar  respecto  del  derecho  
también es aplicable a las religiones, a los juegos, a la prudencia y a la economía. El único espacio que  
queda para que discursos prácticos diferentes al moral generen razones que justifiquen acciones y decisiones  
es el espacio que ese discurso moral deje libre, sea porque se mueva en una dimensión diferente, o porque  
defina un área de indiferencia, o porque sea aplicable algún principio defendible en el discurso moral y que  
permita la justificación propia de algún subdiscurso (Derecho moral y política: una revisión de la teoría del 
derecho, Barcelona, Ariel, 1994, pp. 79 e 80). 
63 São vários os autores que incluem o elemento deslealdade ao definir a corrupção. Veja-se, por exemplo, 
ERNESTO GARZÓN VALDÉS, ob.cit., p. 44;  ALFONSO SABÁN GODOY, El marco jurídico de la corrupción, Madrid, 
Civitas, 1991, pp. 13 e ss.; JOAQUÍN GONZÁLEZ, ob.cit., pp. 95).
64 Mesmo que o rol de práticas corruptas incluído nos pactos internacionais contra a  corrupção não seja 
conducente  e  suficiente  à  elaboração  de  um conceito  jurídico  de  corrupção,  vale  a  pena  advertir  que  o 
conceito acima formulado é perfeitamente compatível, por exemplo, com as condutas arroladas na Convenção 
Interamericana contra a Corrupção (veja-se o Anexo I).  



advocacia administrativa; bem assim condutas previstas em outros subsistemas jurídicos, 
tais  como  enriquecimento  ilícito,  improbidade  administrativa,  infrações  administrativas 
disciplinares, etc. A corrupção, enquanto fenômeno, abrange ainda a lavagem de dinheiro e 
a  evasão  de  divisas  como  condutas  assessórias.  Conforme  explica  ANTONIO VERCHER 
NOGUERA, la corrupción no es un delicto sino más bien un concepto que engloba toda una 
cultura delictiva ligada a ciertos factores determinantes, tales como la globalización, el  
riesgo, la economía, entre otros.65 

3.2. Forma de atuação: uma reflexão sobre a responsabilidade e a eficiência

O  Ministério  Público,  com  a  edição  da  Constituição  de  1988,  se  define  como 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais 
indisponíveis (art. 127). Tal significa, em primeiro lugar, que o Ministério Público, embora 
não figure constitucionalmente na estrutura de nenhum dos Poderes (deixou de aparecer 
vinculado  ao  Executivo  e  não  se  acoplou  nem  ao  Judiciário  nem  ao  Legislativo),  é 
instituição que, por permanente, compõe o arcabouço, a ossatura estatal brasileira. Apenas a 
atividade que desempenha é definida como essencial à função jurisdicional; significa, pois, 
em segundo  lugar,  que  só  funcionalmente  (e  não  organicamente)  acha-se  o  Ministério 
Público ligado ao Poder Judiciário.66 Em terceiro lugar, extrai-se do art. 127 que, tendo sido 
cometida ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, a ele toca a proteção de nada menos que o 
Estado de direito, o Estado democrático e os direitos mais fundamentais.

A  atribuição  de  semelhante  missão  a  uma  entidade  autônoma,  desvinculada  de 
qualquer dos Poderes, parece denotar uma desconfiança em relação ao bom funcionamento 
do anterior sistema de controles recíprocos entre  os  Poderes.  E,  considerada também a 
pouca maturidade política e eleitoral da população brasileira – em algumas situações, a 
indigência  faminta  mesmo  –,  que  poderia  inviabilizar  o  controle  social  pelas  urnas, 
atribuiu-se a uma entidade pública, o Ministério Público, a missão de controle do Estado. 
Não se pode, bem por isso, deixar ecoar as vozes aborrecidas com tal novidade; os abusos 
eventualmente praticados por agentes do Ministério Público estão sujeitos a correção pelos 
instrumentos existentes. 

A vocação do Ministério  Público para  o  controle  do  Estado resulta  evidente,  em 
acréscimo, da adoção do princípio da independência; no Brasil, são princípios institucionais 
do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (art. 127, § 
1º, da CRFB). Desde logo, a não-adoção do princípio da hierarquia, vigente no sistema 
francês,  em que  o  Brasil  se  inspirou  em muitos  momentos  de  sua  história,  conduz  ao 
exercício independente e eficaz do controle do Estado, não havendo autoridade que possa 
interferir na atuação do agente ministerial. O controle de sua atuação verifica-se ante o 
65 ANTONIO VERCHER NOGUERA, “Introducción”, in EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS - coord., ob.cit., p. 13.
66 Hoje encontra-se superada ou, pelo menos, destituída de interesse a discussão sobre o status de quarto poder 
atribuído ao Ministério Público por alguns autores após a edição da Constituição. Rótulos a parte, o que 
interessa,  de  fato,  ninguém discute:  a  autonomia  funcional  e  administrativa  (inclusive  orçamentária)  da 
instituição, como dispõe o art. 127, § 2º, da CRFB. Em verdade, parece predominar, atualmente, a opinião de 
que  o  Ministério  Público  no  Brasil  é  uma  instituição  autônoma,  externa  às  estruturas  dos  três  Poderes, 
entendimento que leva implicado uma reconsideração da teoria tradicional de Montesquieu. Sobre o ponto, 
veja-se  EMERSON GARCIA,  Ministério  Público:  Organização,  atribuições  e  regime Jurídico,  Rio  de  Janeiro, 
Lumen Juris, 2003, p. 39.



Poder  Judiciário  no momento em que  lhe  submete iniciativas  processuais  ou quando é 
impetrado  mandado  de  segurança  contra  o  agente  do  parquet em  razão  de  ato 
administrativo  abusivo.  Demais,  recai  sobre  tal  agente  o  controle  interno  de  natureza 
disciplinar.

Nesse quadro, entretanto, emergem pouco nítidos alguns pontos. O primeiro deles diz 
respeito  ao  necessário  equilíbrio  entre  os  princípios  da  independência  e  da 
responsabilidade;  o  segundo,  ao  da  coordenação externa  e  interna  como imperativo  de 
eficiência.

3.2.1. A unidade como equilíbrio entre a independência e a responsabilidade

A partir da Carta constitucional de 1988, o Ministério Público brasileiro orientou-se 
para  a  realização  de  sua  missão  e  o  exercício  de  suas  atribuições,  algumas  delas  já 
explicitadas  no  art.  129  da  Constituição,  outras  posteriormente  definidas  na  Lei 
Complementar  nº  75/93,  atinente  ao  Ministério  Público  da  União,  e  na  Lei  8.625/93, 
correspondente aos Ministérios Públicos dos Estados. Restaram expressos também, em tal 
legislação,  os  poderes,  ou  seja, os  meios  de  que  dispõem os  agentes  do  parquet  para 
efetivar  suas  atribuições,  v.g.,  o poder  de  requisitar  documentos  e  informações  a  entes 
públicos e privados, o de requisitar a instauração de procedimentos administrativos, o de 
expedir recomendações, etc. Os agentes do Ministério Público reúnem, assim, importantes 
instrumentos de atuação, que aliam ao princípio da independência reconhecido pela Carta, a 
qual, aliás, lhes equiparou, em prerrogativas e vedações, aos membros da magistratura. Na 
seqüência desses acontecimentos, o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos 
dos Estados realizaram diversos concursos tendo por objetivo estruturar a carreira de modo 
a dar conta da tarefa recebida. Disso resultou a formação de um corpo de agentes dispostos 
a realizar com excelência o seu mister, um quadro de jovens cultivados no revivescer da 
democracia, sob os auspícios do rol de direitos agitados pela nova Carta. 

A natureza humana,  porém, não é  perfeita,  como se usa dizer.  E ninguém está  a 
cogitar – imagina-se – que o Ministério Público seja detentor da chave para a redenção do 
Estado brasileiro. De mais a mais, não pode haver, em regime que se queira democrático, 
poder  que  não  se  submeta  a  controle.  O  conceito  de  democracia,  de  democracia 
constitucional, traz consigo a noção de que todo poder está sujeito a controle. Como afirma 
MANUEL ARAGÓN, bajo las diversas formas (parlamentaria, judicial, social, etc.) del control  
del poder y bajo las diversas facetas (freno, vigilancia, revisión, inspección, etc.) que tal  
control puede revestir, late una idea común: hacer efectivo el principio de la limitación del  
poder  – e tudo isso como forma de garantir, remata o autor,  la vigencia de la soberanía  
nacional.67

Em conexão com o que se acaba de dizer, está o conceito de responsabilidade dos 
poderes públicos e dos agentes detentores de poder.68 GIUSEPPE DI FEDERICO, examinando o 
caso do Ministério Público na Itália, manifesta preocupação com o necessário equilíbrio 
entre os princípios da independência e da responsabilidade, este, como diz, derivado do 
princípio  democrático.  Explicita  o  autor  que,  no  ordenamento  italiano,  o  princípio  da 
obrigatoriedade  da  ação  penal,  alegado  contrapeso  à  independência  dos  membros  do 
Ministério  Público,  não  conduz  à  eliminação  da  discricionariedade  em suas  mãos.  Na 
realidade, o princípio da obrigatoriedade se revela uma ficção, uma idéia norteadora que 
67 MANUEL ARAGÓN, Constitución y Control del Poder, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1995, p. 71.
68 Cfe. EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA La lengua de los derechos, Madrid, Civitas, 2001, pp. 137 e ss.



jamais se concretiza. O amplo campo de apreciação, investigação e atuação representa, para 
o  agente  do  Ministério  Público,  uma  excessiva  elasticidade  que  o  princípio  da 
obrigatoriedade não logra abarcar.69 

No ordenamento brasileiro, existe, sem dúvida, ditame capaz de limitar os excessos 
da  independência.  Trata-se  do  princípio  da  unidade,  erigido,  juntamente  com  o  da 
indivisibilidade e o da independência, a norma reitora do Ministério Público, insculpido que 
foi, ao lado desses outros, no art. 127, § 1º, da CRFB. Só não lhe foi dada, talvez, a devida 
atenção, seja por parte dos membros do Ministério Público, seja por parte da doutrina, que 
ainda não lhe explorou suficientemente o conteúdo. 

O princípio da unidade deve ser entendido em co-relação com o da independência e 
não só com o da indivisibilidade, como às vezes se faz. O princípio da unidade, frente ao da 
independência,  resulta  por  limitá-lo,  denegando-lhe  pretensão  a  grau  absoluto.  Como 
afiançou WAGNER GONÇALVES, Subprocurador-Geral da República, na condição de membro 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a independência funcional é garantia  
contra  pressões  exógenas,  exatamente  aquelas  que,  no  passado,  serviram  para  
desmoralizar,  em  muitos  casos,  o  Ministério  Público.  Pensar  de  modo  contrário  é  
privilegiar, não a Instituição e os motivos mesmos de sua existência, mas a pessoa do  
Procurador, o cargo, a representação do cargo, o aspecto formal do mesmo, o simbólico e  
não o real, o isolado e não o coletivo, o indivíduo enquanto autoridade e não o fim e a  
eficácia última das ações da Instituição para toda a sociedade.70  

A unidade do Ministério Público é o que lhe permite assegurar uma atuação adequada 
no interesse direto da sociedade. A unidade, de fato, pode e deve evitar a individualização e 
a pessoalização na forma de atuar do agente ministerial.  Mas, para que isso aconteça, é 
preciso que o Ministério Público mesmo reconheça no princípio da unidade o significado e 
a relevância que detém. Unidade significa atuação una, atuação de todos como se fossem 
um só, com uma só vontade, orientados para a realização de uma mesma finalidade, que é a 
finalidade da instituição,  e,  não,  as  finalidades próprias,  pessoais  do agente ministerial, 
eleitas individualmente, quer egoístas ou altruístas. Como remarca JOSÉ EDUARDO SABO PAES, 
o Ministério  Público,  depois  da  Constituição  de  1988,  é  órgão  constitucional  
independente, que deve estar a serviço do cidadão. Se o constituinte lhe atribuiu tantas  
incumbências e lhe conferiu poderes e prerrogativas, fê-lo com a expectativa de que a  
instituição seja  realmente  instrumento  do  povo na  defesa  de  seus  direitos,  até  mesmo 
contra o Poder Público.71 Nesse contexto, pois, a independência se insere para garantir a 
consecução da finalidade da instituição. A independência é instrumental; não se justifica 
em si mesma. Aliás, perde razão de existir quando é invocada por agente ministerial contra 
a opinião dominante de seus pares.

A esta  altura  do  raciocínio,  é  necessário  reconhecer  que  a  atuação  do  Ministério 
Público implica consideráveis doses de discricionariedade. No sistema brasileiro, o agente 
do  parquet está quase sempre ante uma tarefa extensa, haja vista os diferentes tipos de 
atribuições  bem como  os  variados  campos  de  atuação  a  ele  conferidos.  Assim é  que, 

69 GIUSEPPE DI FEDERICO ,“La  independencia  del  Ministério  Fiscal  y  el  principio  democrático  de  la 
responsabilidad en Italia: Análisis de un caso anómalo desde una perspectiva comparada”, Revista del Poder 
Judicial, Madrid, n. 48, 1987. 
70 WAGNER GONÇALVES em  trecho  de  voto  proferido  no  Proc.  nº  081000-01.0002/99-02,  apreciado  pelo 
Conselho Superior do Ministério Público Federal em sessão à data de 3 de agosto de 1999. 
71 JOSÉ EDUARDO SABO PAES, O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito, Brasília, 
Brasília Jurídica, 2003, p. 202.



comumente, vê-se obrigado a definir prioridades, a estabelecer planos de ação. Ora, em o 
fazendo, o agente exerce poder de escolha, o qual necessariamente se deve sujeitar a algum 
tipo  de  controle.72 Sabe-se  que  a  legitimidade de  sua  atuação  decorre  da  própria 
Constituição. Contudo, a legitimação depende de uma contínua adequação de sua atuação 
aos interesses da sociedade. Tal adequação, em homenagem ao princípio da unidade, deve 
ser objeto da coordenação interna da instituição. Passamos em seguida a esse ponto, a ele 
acrescentando o da coordenação externa.

3.2.2. A coordenação interna e externa como caminho para a eficiência 

Vimos tratando no  tópico  anterior  a  respeito  do  equilíbrio  entre  os  princípios  da 
independência  e  da  responsabilidade,  equilíbrio  que  propusemos  encontrar  na  idéia  de 
unidade,  sendo o princípio da unidade mesmo um contrapeso ao da independência.  No 
final,  referimos  a  necessidade  de  coordenação  interna  da  instituição  como  maneira  de 
proporcionar a concretização da unidade. A seguir verificaremos que a coordenação interna 
também se impõe como maneira de realizar o standard eficiência.

Em alguns ramos ou unidades do Ministério Público são estabelecidas, por exemplo, 
agendas de atuação, que nada mais são que planos de ação adotados após longas discussões 
em que são estabelecidas as prioridades de ação. Tal modelo de coordenação afigura-se 
ideal na medida em que, por um lado, respeita a independência funcional, permitindo a 
todos manifestar sua opinião e intentar exercer o convencimento mediante argumentação; 
por  outro,  favorece  a  unidade,  que,  é  claro,  fica  a  depender  de  a  agenda  definida  ser 
respeitada. Quanto a isso, aliás, cabe repetir que a independência é um instrumento em 
favor da plena realização das finalidades da instituição – se compreendida junto à unidade –
, e não das finalidades próprias do agente ministerial, de modo que agenda estabelecida é 
para ser respeitada.

Sobre importar à unidade, o estabelecimento de agendas ou planos de ação releva, 
também, para a eficiência. Em matéria de controle da corrupção, considerada a realidade 
estonteante do mundo global e informacional, em que, como vimos, a corrupção e o crime 
organizado vicejam, o Ministério Público tem de ser eficiente. Do contrário, não estará, por 
óbvio, a realizar a missão que lhe foi atribuída. Conforme esclarece MAZZILLI, o Ministério 
Público  é  advogado  de  partido  –  o  partido  dos  interesses  sociais  e  individuais  
indisponíveis.73 Como adversário, ele tem, em sede de corrupção, organizadas quadrilhas e, 
para a sua defesa, excelentes advogados. O Ministério Público, em conclusão,  deve ser 
eficiente, sob pena de a sua atuação não legitimar-se. Como diz LUCIANO FELDENS, o que se 
exige  é  um  efetivo  –  e  não  apenas  retórico  –  reconhecimento  de  que  a  atuação  do 
Ministério Público deve exteriorizar-se de maneira altamente concertada e inevitavelmente  
vinculada à sua finalidade constitucional.74

72 Quer nos parecer que não é só no Brasil que o Ministério Público detém discricionariedade. A atuação do 
Ministério Público, mesmo sujeita ao princípio da legalidade, como normalmente está, sempre implica algum 
grau de discricionariedade, conforme também se verifica em relação à Administração Pública num mundo 
cada vez mais complexo.  Igualmente o Poder Judiciário,  como vimos,  exerce alguma discricionariedade. 
Sobre  a  discussão  em torno  a  esse  tema,  confira-se  o  trabalho  de  FERNANDO REY MARTÍNEZ,  “Gobierno, 
Administración de Justicia y Ministério Fiscal”, Quadernos de Derecho Público, n. 16, 2002.
73 HUGO NIGRO MAZZILLI Regime jurídico do Ministério Público, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 25.
74 LUCIANO FELDENS, Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco, Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 2002, p. 252.



A eficiência do Ministério Público está a depender, por igual, de um outro tipo de 
coordenação, a coordenação externa com os órgãos de fiscalização. Neste ponto, a reflexão 
não toca apenas ao Ministério Público, ela cabe, também, aos órgãos estatais com os quais 
ele  se  relaciona. Inúmeras  vezes  o  agente  ministerial  necessita  de  informações,  de 
documentos, de serviços técnicos especializados, e não é incomum deparar-se com a má 
vontade dos órgãos requisitados. O atendimento, seguidamente, é lento, e a comunicação, 
burocratizada. Ora, os envolvidos nessa comunicação, todos agentes do Estado que somos, 
não nos damos conta de que, perdendo a batalha para a corrupção e o crime organizado, o 
Estado se deslegitima e, junto a ele, os nossos cargos mesmos. 

Um poder estatal somente se justifica quando serve ao atendimento das finalidades 
estabelecidas na Constituição. Daí estar o poder que foi conferido ao Ministério Público 
sujeito  a  uma  contínua  justificação  e  à  necessidade  de  legitimação.  Da mesma forma, 
também o poder atribuído a outros entes públicos se submete a legitimação. Por isso, a 
conduta dos agentes estatais no combate à corrupção não pode ser senão coordenada e 
orientada à consecução efetiva de resultados hábeis a evitar a deslegitimação do próprio 
Estado numa época em que vai sendo derrotado pela economia e pelo mercado.  LUCIANO 
FELDENS, reparando nos ruídos e nas dificuldades de comunicação existentes entre os órgãos 
de controle, em plena era informacional, constata que, ao enfrentamento da criminalidade 
digitalizada,  ainda  nos  damos  ao  luxo  de  utilizar  métodos  analógicos,  arcaicos  e  
burocráticos de comunicação, só compatíveis  com a época em que o crime se reduzia  
àquela atávica hipótese marcada pelo epíteto: “a bolsa ou a vida”.75

75 Id., “Sigilo Bancário e Ministério Público: da necessária coabitação entre as Leis Complementares 105/01 e 
75/93”, Boletim dos Procuradores da República, n. 56, dez. 2002, p. 12.
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