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RESUMO 

 
 

Este trabalho analisa a efetividade no Brasil das convenções internacionais contra 
corrupção das quais o país é signatário, particularmente destaca o papel da 
Controladoria Geral da União - CGU no que se refere ao prosseguimento das 
discussões das instituições internacionais em âmbito interno. O tema é tratado sob o 
prisma do conceito de accountabililty, e de sua necessidade no Estado democrático 
moderno. Buscou-se identificar se há alguma efetividade interna desses 
compromissos firmados pelo país. Para isso foram observados os relatórios de 
avaliação do Brasil perante a Convenção Interamericana Contra Corrupção, da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), além de entrevista semi estruturada 
realizada com a Coordenadora Geral de Acordos e Cooperação Internacional da 
CGU. Com isso é possível observar que a legislação e prática brasileira avançaram 
desde a assinatura das convenções, e que a CGU é parte importante desse 
processo. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

ABSTRACT 

 
 

This work analyses the effectiveness inside Brazil of the international conventions 
against corruption which this country has signed, particularly highlights the role of 
Controladoria Geral da União (CGU) on which refers to the prosecution of the 
discussions from the international institutions in the domestic sphere. The theme is 
viewed under the perspective of the concept of accountability, and its need in modern 
democratic State. It sought to identify if there is any internal effectiveness of these 
commitments made by the country. In order to do this, it observes the reports of the 
evaluations of Brazil towards the Inter American Convention Against Corruption, from 
the Organization of American States (OAS), in addition to a semi structured interview 
with the General Coordinator for Agreements and International Cooperation from 
CGU. With this it is possible to observe that Brazilian legislation and practice has 
advanced since the signature of these conventions, and that CGU is an important 
part in this process. 
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INTRODUÇÃO 

 

A corrupção passou a ser considerada como um problema mundial a 

partir do fim da Guerra Fria, quando as economias passaram a se integrar ainda 

mais (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 2002). Tal integração aumentou as oportunidades 

para as empresas multinacionais, acompanhado do aumento das oportunidades 

para a prática da corrupção. Esse diagnóstico, associado à necessidade dos 

Estados Unidos de criminalizar o suborno transnacional ao redor do mundo, motivou 

o início de uma cruzada contra a corrupção a nível global, que teve tímido início no 

final dos anos 1970 e ganhou propulsão na década de 1990. Esse processo 

culminou na assinatura, por diversos países, de convenções que têm como 

propósito o combate à corrupção, não só a nível internacional e não só em termos 

de suborno transnacional, mas com uma vasta gama de temas correlatos, e voltados 

também ao combate em nível doméstico.  

Além de versarem sobre suborno transnacional, elas contém prescrições 

a respeito de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, prevenção à corrupção, 

conflito de interesse, instituições estatais de controle, participação da sociedade civil 

e acesso a informação, entre outros. No que tange ao seu aspecto mais 

internacional, além da questão do suborno já citado, elas tratam de cooperação 

jurídica entre os países, auxílio em investigação, extradição, etc. 

O Brasil é signatário de três dessas convenções multilaterais, além de 

outros acordos em diferentes ambientes. A Convenção Interamericana Contra 

Corrupção, dentro da Organização dos Estados Americanos - OEA, foi a primeira 

convenção anticorrupção a surgir. A Convenção sobre o Combate da Corrupção de 

Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais surgiu 

em seguida, dentro da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE. O processo culminou na criação da Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção, mais conhecida pela sua sigla em inglês UNCAC, que 

por estar no âmbito da Organização das Nações Unidas - ONU acaba por abarcar 

mais países, além de tratar de maneira mais abrangente do tema. Estas três são as 

grandes convenções que o Brasil assinou e ratificou. Outras convenções existem, 

por exemplo, na União Europeia e na União Africana. 
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A intenção principal deste trabalho é identificar se há alguma efetividade1 

dessas convenções internacionais contra corrupção dentro do Brasil, e 

particularmente destacar o papel da Controladoria Geral da União - CGU como 

agente interno que impulsiona esses debates no país. A CGU possui um setor 

voltado para o meio internacional, ela articula a avaliação do Brasil no exterior, e 

representa o Brasil na avaliação de outros países. Participa das reuniões 

internacionais sobre o tema junto com o Ministério das Relações Exteriores - MRE, e 

esse conhecimento adquirido internacionalmente reflete nas proposições de 

melhoria que tem feito junto ao Executivo.  

Para identificar se os compromissos feitos pelo Brasil surtiram algum 

efeito, é preciso observar as avaliações feitas sobre o país. Cada um desses 

organismos internacionais possui seu próprio mecanismo de avaliação, que analisa 

o país com base nos artigos da respectiva convenção e dá sugestões. Quatro 

relatórios já foram produzidos sobre o Brasil pela OEA, 3 pela OCDE, além dos 

relatórios follow up, que tratam especificamente da evolução de sugestões do 

relatório precedente. Nenhum relatório sobre o Brasil foi feito pela ONU, embora 

haja disponível a resposta do governo brasileiro ao questionário dos avaliadores. A 

análise desses relatórios permite identificar a adequação do Brasil às prescrições 

internacionais, bem como sua evolução em relação às sugestões contidas no 

relatório anterior. 

O trabalho é relevante, não porque não se tenha discutido essas 

convenções internacionais, mas porque faz um apanhado geral sobre sua 

efetividade no Brasil. Em outras palavras, não se pretende aqui fazer uma discussão 

específica por convenção, ou por subtema, mas identificar de maneira genérica 

informações que permitam afirmar se o Brasil avançou no combate a corrupção em 

razão dos compromissos internacionais firmados nessas instituições internacionais. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória no sentido de que não pretende 

esgotar o assunto, mas dar uma visão geral sobre ele e, possivelmente, incitar 

novas pesquisas que busquem aprimorar ou questionar as conclusões que serão 

aqui atingidas. 

O tema é importante porque o assunto “corrupção” mobiliza a opinião 

pública no que se refere à discussão política. Logo, saber de modo mais analítico se 

                                                             
1 Efetividade, neste trabalho, representa  a produção de efeitos das convenções no Brasil, isto é, se há alguma 
influência delas no país. 
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há algum progresso no país no que se refere ao combate à corrupção e, mais 

especificamente, em que estágio desse progresso o Brasil se encontra, será 

relevante. Saber se este processo está em sintonia com o restante do mundo dá 

ainda mais credibilidade ao que tem sido feito, em um momento em que, 

independente de posições políticas ou da constante apuração dos fatos, a 

integridade do governo no Brasil se encontra em descrédito perante a sua própria 

sociedade, e de certa maneira, perante a comunidade internacional, ao menos no 

que tange a ambientes não especializados no assunto. 

O primeiro capítulo faz revisão teórica a respeito do conceito de 

accountability, que trata de percepção importante e se refere ao controle do Estado 

pela sociedade e pelo próprio Estado. O conceito é pertinente, evidentemente, para 

o debate sobre corrupção, pois ao analisar este fenômeno é necessário ver não 

apenas o aspecto histórico e cultural, embora ele seja também importantíssimo, mas 

também o aspecto institucional. Assim, olha-se para a existência de organizações ou 

regras que permitirão o controle de instituições e agentes políticos que pretendem 

corromper o sistema. A existência de tal controle, social ou institucional, é ao que se 

refere accountability, e ele é o que pode coibir o ato corrupto. O capítulo se encerra 

fazendo uma breve referência ao conceito nas Relações Internacionais. Embora seja 

difícil, e talvez contraditório, afirmar a existência de accountability no ambiente 

internacional, o que se pretende é dizer que as convenções são fontes estrangeiras 

que permitem o Estado aprimorar o exercício de accountability no nível doméstico. 

O segundo capítulo traça um processo histórico do combate internacional 

contra a corrupção, desde a mobilização inicial americana após o Watergate até o 

lançamento da UNCAC. Ao longo desse processo vê-se que ele foi intensificado a 

partir dos anos 1990, e que teve os Estados Unidos da América - EUA como 

principal ator no cenário internacional a impulsionar o tema. A ação de política 

externa americana não é fator isolado, embora determinante. A mudança do 

paradigma sobre corrupção nas ciências econômicas mobiliza as próprias 

instituições financeiras internacionais a tomarem iniciativas nesse sentido, mobiliza a 

criação de ONGs como a Transparência Internacional, e indiretamente mobiliza a 

sociedade civil, ao tratar também dos problemas políticos, e não apenas 

econômicos, que envolvem a existência de corrupção em um país. 

O terceiro capítulo faz um resumo de alguns relatórios de avaliação do 

Brasil, produzidos pelo mecanismo de avaliação da Organização dos Estados 
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Americanos. Todos os quatro relatórios da OEA são contemplados, sendo que no 

quarto relatório o foco recaiu mais sobre a evolução em relação ao relatório anterior. 

Para este trabalho, os relatórios da OCDE não foram trabalhados, e a convenção da 

ONU não possui relatório sobre o Brasil. Os relatórios da OEA abrangem os mesmos 

temas que a OCDE, embora o foco desta recaia mais sobre o suborno transnacional. 

A convenção da ONU seria ainda mais abrangente, porém os temas tratados pela 

OEA representam bem os debates tratados pelas organizações internacionais em 

geral. A partir desses relatórios identifica-se a existência de legislação anterior às 

convenções, e a atenção que o país deu às sugestões dos relatórios anteriores. 

Os relatórios são úteis também para o quarto capítulo, que pretende fazer 

uma avaliação específica do papel da CGU nessa implementação. A principal fonte 

de dados, no entanto, é uma entrevista semiestruturada feita com Camila Colares 

Bezerra, Coordenadora Geral de Acordos e Cooperação Internacional da CGU. A 

entrevista tratou sobre a ação da CGU no exterior e como ela trás ao país o 

compartilhamento de informações e experiências que adquire nos organismos 

internacionais. 

A metodologia do trabalho está, portanto, ancorada em revisão 

bibliográfica sobre accountability e corrupção, além do resumo dos relatórios da 

OEA e a entrevista semiestruturada. 
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1 ACCOUNTABILITY E CORRUPÇÃO 

Este capítulo inicia-se buscando uma melhor compreensão da palavra 

accountability e o contexto apropriado para seu uso, isto é, o controle do Estado. 

Trabalha também a história do pensamento político que gera o conceito e sua 

situação particularmente na América Latina. Em seguida relaciona esta palavra com 

o conceito de corrupção, e busca entender possibilidades de seu uso nas relações 

internacionais. 

1.1 Conceito de Accountability  

Accountability é uma palavra de língua inglesa, polissêmica em seu 

próprio idioma e de difícil tradução para o português. Em ciência política é um 

conceito utilizado para designar atributo de um Estado constitucional democrático, 

referindo-se à capacidade deste Estado de prestar contas e ter o seu poder 

controlado, pela sociedade em geral ou por instituições internas.  

Para Schedler (1999), a palavra envolve dois conceitos intrínsecos: 

answerability e enforcement. Answerability refere-se ao atributo de disponibilizar 

informações justificadas sobre as decisões de governo, ou seja, o governo não é 

apenas transparente, mas explica suas decisões com justificativas plausíveis, dá 

satisfação à sociedade, presta contas. Ainda que esta dimensão mais discursiva 

seja a que se tenha geralmente em mente quando se fala de accountability, outra 

dimensão necessária ao conceito é também enforcement, que se refere à 

capacidade de dar o correto incentivo ao bom e ao mau comportamento, incluindo 

eventualmente punições. Isto quer dizer que a existência de mecanismos discursivos 

apenas não será capaz de gerar uma estrutura de accountability eficiente, é 

necessário o enforcement. De acordo com Schedler (1999, p. 16): “Academic writers 

are often quite emphatic in stating that the capacity to punish forms an integral part of 

accountability”.  

Ainda segundo Schedler (1999), mesmo que haja um desses dois 

atributos sem o outro, é possível falar em accountability, o que faria dessa palavra 

um conceito radial, isto é, abrangente. Há então diversas palavras que estão 

associadas ao conceito de accountability: transparência, prestação de contas, 

controle social ou institucional, participação política, punição, em suma, tudo aquilo 

que de algum modo aproxima o Estado da sociedade e impede que o primeiro se 
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exacerbe em poder em relação a segunda. É justamente da percepção da existência 

do poder que surge a necessidade de accountability. Não se trata de um conceito 

idealista, desejoso de eliminar o poder. Accountability pressupõe poder, pressupõe 

então a existência de atores capazes de fazer prevalecer a sua vontade e, portanto, 

compreende a necessidade de controlar o poder. Isto faz da palavra um conceito 

modesto, enquanto assume a realidade do poder e sua natureza relativamente 

opaca.  

Segundo Taylor e Buranelli (2007), accountability é um processo que 

ocorre em três etapas: monitoramento, previamente ao ato de corrupção; 

investigação, para identificar irregularidades; e enforcement, isto é, as sanções 

aplicadas. O processo no Brasil seria ainda incompleto, apesar de alterações 

recentes, já que há uma baixa coordenação entre as instituições de controle, além 

de uma sobreposição de funções, isto é, às vezes cada uma gasta recursos para 

realizar o mesmo trabalho da outra. 

Guillermo O’Donnell (1999a), por sua vez, divide accountability em 

horizontal e vertical. Accountability vertical existe quando as instituições do Estado 

são accountable à sociedade, isto é, prestam contas e são controladas pela 

sociedade. Esta é mais limitada e praticamente restrita às eleições, especialmente 

no que se refere a enforcement, pois o eleitor tem a capacidade de reeleger ou 

desprezar a linha de trabalho do governo corrente. Mas também ocorre quando há 

outros canais de participação popular e acesso à informação, além de ser possível 

quando exercem algum controle ou influência sobre o governo, a imprensa e a 

sociedade civil organizada.  

Na definição original de O’Donnell, accountability horizontal apenas existe 

quando uma instituição do Estado é accountable a outra instituição do Estado, isto é, 

presta contas e é controlada por outra instituição estatal. Accountability horizontal é 

um conceito aplicado ao controle exercido pelos três poderes, Executivo, Legislativo 

e Judiciário, entre eles, mas também outras instituições de controle, ou agências 

estatais, que investigam e/ou punem agentes e instituições do Estado, membros 

eleitos ou da administração pública. A definição de O’Donnell para accountability 

horizontal é então postulada da seguinte forma:  

the existence of state agencies that are legally enabled and empowered, 
and factually willing and able, to take actions that span from routine 
oversight to criminal sanctions or impeachment in relations to actions or 



17 
 

  

omissions by other agents or agencies of the state that may be qualified as 

unlawful. (O’DONNELL, 1999a, p. 38) 

  

Tal definição limita a accountability horizontal às instituições do Estado, 

quando a questão da participação no controle pela sociedade civil. Esta é a crítica 

feita por Phillippe Schmitter no seguinte trecho: 

The most glaring limitation is to restrict the notion to ‘state’ agencies and 
thereby exclude the possibility that horizontal accountability might also be 
exercised by nonstate actors – media organizations, party secretariats, trade 
union confederations, business peak associations, lawyers’ guilds, mass 
social movements, even large capitalist firms – that could not only denounce 
the infractions of officials but even bring appropriate sanctions to bear on 
them. At least in countries with a strong state tradition, I believe that there is 
every reason to suspect that state agencies, no matter how formally 
independent from each other, will tend to collude – all in the name of ‘the 
national interest’, Staatsraison, or, simply, the corporate interests of the state 
bureaucracy. Horizontal accountability might be better served if it were 
rooted in permanent organizations that were well informed and powerful 
enough to face up to state agencies/agents without sharing the same public 
legal status or the same collective mentality. (SCHMITTER, 1999, p. 60) 

 

A crítica de Schmitter segue ao compreender que o conceito de O’Donnel 

fica limitado ao controle apenas legal, mas não ao político, como diz a seguir: 

The second questionable assumption is that the ‘triggering mechanism’ for 
horizontal accountability should be unlawfulness. Not only does this 
presume that the law itself is ‘democratic’ and neutral with respect to 
conflicting conceptions of interest or passion, but it also implies that actions 
that are legal must also be legitimate in the eyes of the citizenry. One has 
only to glance at the recent headlines of U.S. newspapers to discover that 
minor legal infractions can be used by partisan opponents to thwart the 
clearly expressed preference of the public-at-large and that rulers can be 
held accountable to cultural standards of behavior that are not necessarily 
unlawful. I submit that one of the proper democratic functions of horizontal 
accountability should be to hold rulers accountable for the political and not 
just legal consequences of their behavior in office. (SCHMITTER, 1999, p. 
60) 
 
 

O conceito de O’Donnell de fato exclui a sociedade civil da dimensão 

horizontal da accountability, mas ainda a considera como parte da dimensão vertical. 

Isso porque accountabililty horizontal pressupõe agências do Estado, controlando 

umas as outras dentro da legalidade. Aí sim, de fato, a questão da legalidade está 

na essência do processo, entretanto não desconsidera as relações de conflito (ou 

relações propriamente políticas) que possam ocorrer no interior do Estado. As 

seguintes palavras ajudam a esclarecer melhor os conceitos propostos por este 

autor: 
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Schmitter presents a list of ‘nonstate’ agents that, in a way that defeats his 
well-taken caveat, He suggests might be conceived as exercising still 
another kind of accountabillity, an ‘oblique’ one. I prefer to see these agents 
(which in my chapter I subsume more succinctly under the rubric of various 
social agents and demands) as exercising vertical accountability in addition 
to elections. The basic image here is, of course, of society through its 
organizations and movements and of individuals through elections 
addressing, and eventually calling into account, the incumbents of positions 
in the state and the regime. 
The opposite image, of horizontality, points to relations among these 
incumbents. There is nothing particularly ‘legalistic and statistic’ in this view. 
It happens that, when horizontal accountability is reasonably effective, the 
respective actors are individuals and institutions that occupy positions in the 
regime and the state and that these positions are legally defined and 
regulated. As a consequence, the ‘triggering mechanism’ of horizontal 
accountability (but not of many other conflictive interactions into which these 
actors may enter too, and with Schmitter seems to confuse with the former) 
is, indeed, the presumed unlawfulness of a given action. (O’DONNELL, 
1999b, p. 68) 

 
Em relação às organizações da sociedade civil, e sobre essa discussão 

de se tratarem da dimensão horizontal ou vertical da accountability, dado seu nível 

de organização e capacidade de influência maior do que o povo em geral, ainda há 

quem as inclua em uma terceira categoria, a accountability societal. Essa é a 

proposta conceitual de Smulovitz e Peruzzotti, considerando que há consenso sobre 

a deficiência de accountability horizontal e vertical na América Latina, e entendendo 

que a sociedade civil vinha sendo pouco considerada na literatura sobre 

accountability.  

The concept of societal accountability addresses the two sorts of arguments 
presented above. First, it puts forward an alternative mechanism of control 
that, if taken into account, would lead to a different diagnosis about the 
overall state of accountability in Latin American democracies. Second, 
societal initiatives can address some of the structural problems that beset 
elections as mechanisms of accountability. (SMULOVITZ; PERUZZOTTI, 
2000, p. 149) 
 
 

Incompleta ou não, a divisão traçada por O’Donnell é útil e traz em si uma 

bagagem histórica do pensamento político que será explicada a seguir. 

 

1.2 A história por trás do conceito e o problema das novas poliarquias 

 

O’Donnell (1999a) traça uma divisão do pensamento político ocidental 

que explica o porquê da necessidade de accountability, particularmente da sua 

dimensão horizontal. Segundo ele, há três grandes ideologias políticas cujos valores 

inspiraram as instituições modernas: liberalismo, republicanismo e democracia. Sua 
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divisão tripartite se contrapõe a outras binárias, que separam liberalismo ora de 

democracia, ora de republicanismo.  

 

Here I depart from most present discussions in the current literature, which 
tend to see polyarchies as tensioned between Just two poles: liberalism 
versus democracy, or liberalism versus republicanism. Furthermore, some of 
these discussions see these currents, or traditions, as mutually exclusive. I 
think, rather, that even though their boundaries tend to blur in some writings 
and political discourses, there are not just two but three traditions, and that 
they have converged into the institutions and to some extent the practice of 
modern polyarchies. (O’DONNEL, 1999a, p. 31) 
 
 

Todas essas três correntes inspiraram de alguma maneira as instituições 

do Estado como se constituem hoje, chamado Estado liberal, democrático de direito, 

democrático representativo, entre outros. O termo que O’Donnell usa, entretanto, é 

Poliarquia, conceito cunhado por Robert Dahl para designar os Estados onde há 

participação e possibilidade de contestação, ou seja, onde a democracia encontrou 

lugar, mesmo sem que haja todos os elementos do seu ideário. (DAHL apud 

O’DONNELL, 1999) 

Na visão do autor, tanto o republicanismo quanto o liberalismo enxergam 

a diferença entre uma esfera pública e uma esfera privada, a primeira diz respeito ao 

coletivo enquanto a segunda se refere ao indivíduo. O republicanismo, entretanto, 

acredita que o verdadeiro desenvolvimento humano ocorre na esfera pública, por 

isso a valoriza mais do que a esfera privada, ou seja, entende que o ser humano 

deve dedicar-se às atividades públicas ainda que isso o atrapalhe em sua vida 

privada. O que assim procede possui virtude, o valor político que melhor define o 

republicano. (O’DONNELL, 1999a) 

Já o liberalismo acredita no desenvolvimento humano na esfera privada, 

ele teme que a autoridade pública invada o mundo privado e por isso defende que 

ela tenha o mínimo poder necessário, ou seja, o poder que garanta sua liberdade e 

não o que a usurpe. Procede desse modo defensivo porque acredita que a liberdade 

seja o principal valor político, e porque acredita que seus direitos devem ser 

preservados.  

A democracia não enxerga a diferença entre esfera pública e privada, pois 

ainda que eventualmente haja atividades privadas, os mesmos que participam da 

vida pública são os que têm uma ativa vida privada e não a elite republicana, mas 

todos os cidadãos, e principalmente porque o “demos” tem o direito de legislar sobre 
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qualquer assunto. Isso acontece porque a igualdade é o principal valor político da 

democracia.  

O’Donnell (1999a) explica que o que faria convergir as três correntes é o 

Império da Lei (Rule of Law), isto é, todas consideram que os cidadãos e 

governantes estão abaixo da lei, o que é um elemento importantíssimo do Estado 

Constitucional. Isso satisfaria o impulso democrático por igualdade, o impulso liberal 

por liberdade e direitos, e a noção republicana de dever. 

As Poliarquias que primeiro surgiram, e com forte discussão dentro destes 

temas teóricos propostos, foram Inglaterra, França e Estados Unidos. Nos países ao 

oriente e ao sul, essas instituições foram adotadas sem o mesmo processo histórico 

(às vezes incorporando o sistema político do império ao que estava sujeito), o que 

levaria a diferenças entre o pays légal (país legal) e o pays réel (país real). Por isso 

essas instituições teriam um histórico fraco na América Latina. Parte do senso 

comum latino americano compreendeu a ideia de eleições como sinônimo de 

democracia, e mesmo os líderes políticos recorreram ao método eletivo em busca de 

legitimidade, e assim se consideraram de legibus solutus (sem obrigação de cumprir 

a lei). Logo, o máximo que essas instituições teriam conferido a esses países seria 

alguma forma de “neopatrimonialismo”. Isso contribui para obscurecer o elemento 

liberal e republicano, e seu papel na Poliarquia, especialmente no que se refere a 

accountability horizontal, que é limitada nas novas Poliarquias. (O’DONNELL, 

1999a) 

Haveriam duas maneiras de violar a accountability horizontal. A primeira 

delas é encroachment (usurpação), quando uma instituição estatal viola seus limites 

legais e invade atribuições de outra instituição. A segunda é corrupção, quando o 

oficial público toma vantagens ilegais de sua posição. A corrente liberal teria muito a 

se preocupar com encroachment, mas não tanto com a corrupção, enquanto 

republicanismo e democracia são especialmente avessos a ela.  

O autor ainda propõe algumas possíveis medidas a serem tomadas para 

aperfeiçoar a accountability horizontal. Dar maior poder de fiscalização (e de chefia 

nas agências) aos partidos de oposição que alcancem considerável apoio eleitoral; 

conferir independência política e financeira às controladorias; maior autonomia do 

judiciário nas suas decisões e orçamento (o que deve ser limitado para não facilitar 

seu controle por um partido); implementar tais medidas com um espírito 

“Madisoniano” de desconfiança; fortalecer o elemento liberal especialmente no que 
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se refere a proteção dos fracos e pobres; informação confiável com mídia e 

instituições de pesquisa relativamente independentes; participação de atores 

domésticos de accountability vertical, ou mesmo atores internacionais, sem interferir 

na soberania; líderes políticos e de instituições que mobilizem apoio da opinião 

pública.  

 

1.3 Corrupção e Accountability 

Filgueiras (2008) afirma ser possível agregar as discussões 

contemporâneas sobre corrupção em duas linhas teóricas. A primeira, denominada 

por ele de teoria da modernização, foca no processo histórico de adoção de novas 

instituições políticas em determinadas sociedades onde a tradição se choca com a 

modernidade, o subdesenvolvido com o desenvolvido, etc. Tal abordagem, segundo 

o autor, acabaria por criar uma normatização em relação às instituições adotadas e 

às sociedades que às produziram. 

A corrupção representa momentos de mau funcionamento das organizações 
do sistema político, que criam sistemas de incentivo para que esse tipo de 
comportamento se torne comum na política. Estes momentos de mau 
funcionamento do sistema institucional da política estão associados ao fato 
de as organizações do sistema serem pouco adaptáveis as mudanças, 
simples, sujeitas à captura por parte da burocracia do Estado e pouco 
coesas. Quando isso ocorre, segundo Huntington, ocorre a corrupção na 
política. (FILGUEIRAS, 2008, p. 355) 
 
 

Outra abordagem teórica teria superado a primeira em termos de 

aceitação ao inspirar um tipo de reforma do Estado mobilizado por instituições como 

o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Ela estaria mais ligada com a 

abordagem neoinstitucionalista e dentro da teoria da escolha racional, e mais 

próxima da abordagem econômica atual, onde o fenômeno da corrupção seria 

encontrado na fronteira entre as esferas pública e privada. Os agentes buscam 

maximizar seus ganhos através do ato corrupto, como diz o autor: 

Desta forma, segundo Rose-Ackerman, a corrupção ocorre na interface 
entre os setores público e privado, de acordo com sistemas de incentivo que 
permitem aos agentes políticos maximizarem utilidade mediante suborno e 
propina. A corrupção está correlacionada ao comportamento rent-seeking, 
mediante o qual os agentes políticos tendem a maximizar sua renda 
privada. Essa maximização de bem estar está inserida dentro de um 
contexto de regras determinadas e de uma renda fixada de acordo com as 
preferências individuais. (FILGUEIRAS, 2008, p. 357-358) 
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Tais abordagens permitiriam, segundo Bignotto (2011), focar a análise do 

problema no Brasil olhando para as instituições estatais e para o interesse dos 

agentes. Mas sempre tendo em vista ser necessário evitar a normatização de 

padrões estrangeiros como alvo a ser seguido, pois isso desconsideraria o processo 

histórico próprio do Brasil, que é o que de fato nos permite enxergar melhor o 

problema da corrupção e suas soluções em nosso país. Afirma ainda que isso  “não 

se trata de negar que é na investigação dos nexos que unem as esferas pública e 

privada que devemos buscar os elementos que podem nos ajudar a esclarecer os 

mecanismos da corrupção brasileira”. (BIGNOTTO, 2011, p. 33) 

Tal sentença parece esclarecer que ainda que a corrupção seja 

observada como fenômeno cultural/histórico, é preciso olhar para as instituições. 

Talvez por isso o autor cite Maquiavel mais adiante, sobre sua crença de não 

adiantar uma constituição republicana em uma cidade onde a corrupção é universal, 

pois as leis e os bons costumes seriam valores que se retroalimentam. O autor 

depreende disso que o avanço da corrupção significaria a falência do Estado de 

Direito e que por isso é preciso leis que “assegurem ao Estado sua real 

independência em relação às forças particulares que existem em seu interior”. 

(BIGNOTTO, 2011, p. 39) 

É Nesse sentido que as discussões sobre corrupção convergem com o 

conceito de accountability. Ao analisar as disposições das convenções contra 

corrupção, por exemplo, observa-se mecanismos institucionais a serem adotados, 

que tem por função o controle institucional e social das instituições e dos agentes 

públicos. Talvez por isso as mesmas expressões aparecem constantemente no 

vocabulário teórico e normativo tanto sobre corrupção, quanto sobre accountability, 

quais sejam, transparência, controle, prestação de contas, participação social, entre 

outras. 

Max Weber (2012) já havia há muito identificado à possibilidade dos 

órgãos burocráticos criarem vontade própria e agirem conforme seus próprios 

interesses. A vontade própria dos agentes individualmente já é bem mais intuitiva, tal 

como expressa acima, referente à abordagem da corrupção ancorada na teoria da 

escolha racional, isto é, o agente busca maximizar seus ganhos. Tal diagnóstico 

corrobora a necessidade já expressa nas seções anteriores de serem criadas 

instituições horizontais que regulem o próprio Estado, evitando não somente que ele 

se exacerbe em poder, distanciando-se da sociedade, mas também regulando os 
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agentes que se intrometerão na divisa entre o público e o privado, isto é, os agentes 

corruptos. 

 

1.4 Accountability em Relações Internacionais 

 

No texto de Duarte Júnior (2008), Accountability e Relações 

Internacionais, o autor afirma que o conceito não tem o mesmo alcance em 

Relações Internacionais que tem na Ciência Política. Entretanto sua entrada nas 

discussões internacionais se daria devido ao enfraquecimento do Estado nação, 

combinado com o fortalecimento da agenda dos direitos humanos, isto é, o Estado 

deixa de ser o único sujeito de direito internacional (junto a organismos 

internacionais) e o indivíduo passa a ser objeto de preocupação dos Tribunais 

Internacionais. Ainda na linha do texto de Duarte Júnior, as dificuldades estariam 

justamente na assimetria de poder entre os Estados em um ambiente anárquico, isto 

é, não existe entidade que exerça autoridade legítima sobre os Estados. O exercício 

de accountability de um Estado sobre o outro é um contrassenso já que é um 

conceito que presume a organização de um Estado, o controle do poder em um 

Estado. O controle de um Estado sobre outro definitivamente não é accountabilty. 

Por isso o avanço internacional dos direitos humanos significaria uma flexibilização 

do conceito de soberania. 

Xavier (2011) aponta, entretanto, para outra entrada do conceito nas 

discussões internacionais, que são os próprios organismos internacionais, 

particularmente pela alegada falta de accountability em tais organismos. Seu texto 

faz revisão bibliográfica sucinta sobre metodologias de análise da accountability em 

instituições internacionais. 

Robert Pastor (1999) trata de uma possível terceira dimensão da 

accountability. Ela acontece quando a comunidade internacional age para reforçar a 

accountability vertical de um país, a partir da observação que agentes internacionais 

fazem das eleições locais.  

 

This would constitute a third dimension of accountability: enhancing vertical 
accountability by making sure elections are successful and strengthening the 
horizontal axis by calling encroaching institutions to account for their actions. 
(PASTOR, 1999, p. 124) 
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O autor destaca a necessidade dos observadores internacionais serem 

convidados pelo país, para que não haja intromissão na soberania, pois assim não 

haveria accountability. (PASTOR, 1999). 
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2 COMBATE INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO 

 

Este capítulo traça uma história da movimentação internacional que 

originou as convenções internacionais contra corrupção e redefiniu o debate sobre o 

tema no mundo. Os EUA foram o país que se mobilizou de modo efetivo para que as 

instituições internacionais pudessem aderir a normas de combate à corrupção, mas 

isso demorou a se concluir. Convergiu com o movimento político americano a 

mudança de paradigma nas ciências econômicas, que motivaram algumas 

instituições financeiras a incentivar que os países aderissem a programas de 

reforma institucional, e a opinião pública mundial, que aos poucos foi se mobilizando 

para que seus representantes dessem mais atenção ao tema. 

 

2.1 FCPA e a motivação americana 

 

Com o escândalo Watergate, que se tratava de uma articulação para a 

reeleição de Richard Nixon à presidência dos EUA, identificou-se uma série de 

grandes companhias americanas influenciando na campanha eleitoral de outros 

países. Isso tirou a investigação do âmbito doméstico para o âmbito internacional. O 

Congresso americano passou a investigar mais o nível de corrupção entre governo e 

setor privado, e os debates internos levaram ao surgimento de uma legislação, que 

data de 1977. Trata-se do Foreign Corruption Practice Act - FCPA, que proíbe 

empresas americanas de subornarem funcionários públicos estrangeiros. Esta lei 

teve duas emendas, uma em 1988 e outra em 1998, sendo que esta última foi feita 

para se adequar à convenção da OCDE. Dentre as punições previstas incluem 

multas de US$ 2 milhões para empresas, US$ 100 mil para indivíduos e prisão de 

até 5 anos. As investigações internas dos EUA devido à FCPA geraram 

investigações e prisões em outros países, quer desenvolvido, quer em 

desenvolvimento (PEREIRA, 2005). A FCPA é uma legislação unilateral americana, 

criminaliza ações feitas em outros países, considerando as leis estrangeiras em 

segundo plano, já que desde 1988 permite a empresa se defender alegando a 

legalidade do pagamento nas leis do país em questão (PIETH, 2002, p. 187) 

Ao longo da década de 1980, grande parte dos empresários americanos, 

embora favorável à lei, se queixava de estar atrás de seus concorrentes europeus 

em licitações em outros países. A liberdade, ou mesmo o incentivo, que os 
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concorrentes recebiam de seus países para subornar o funcionário público 

estrangeiro estariam deixando os americanos em desvantagem.  

Fato é que motivados por essa crença, o governo americano decidiu agir. 

Ao invés de recuar em sua legislação, exerceu pressão internacional para que 

outras nações, em especial os europeus, adotassem leis semelhantes. O tema da 

segurança global era mais latente nas relações internacionais da Guerra Fria, e só 

após sua derrocada o tema da corrupção, que já vinha sendo gestado, entrou com 

vigor na agenda internacional. (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 2002) 

A ação americana é citada como determinante para o surgimento das 

convenções internacionais contra corrupção, como uma maneira dos EUA impor sua 

vontade como ator hegemônico. Assim, há de se questionar se o receituário das 

convenções é adequado ao elemento cultural de cada país signatário, tendo em 

vista que em grande medida as convenções reproduzem a legislação original 

americana. (PEREIRA, 2005). 

 

2.2 O paradigma econômico 

 

Não foi só a ação política americana que motivou a cruzada contra a 

corrupção nos anos noventa. Ela efetivou a existência das convenções 

internacionais, mas está inserida em um processo de mudança do contexto político 

global, como já mencionado, e de uma mudança na visão que se tinha sobre o tema 

da corrupção, particularmente dentro das ciências econômicas. Até então, 

acreditava-se que a corrupção seria uma forma de facilitar o crescimento econômico 

em locais onde a centralização e a burocracia rígida imperam (HUNTINGTON apud 

ELLIOT, 2002).  

Com o tempo, os economistas descobriram que países corruptos podem 

ter um crescimento durante algum tempo, mas um grande prejuízo no longo prazo. 

Isto porque a corrupção tira a confiança que se poderia ter nas instituições políticas 

e jurídicas que garantem os justos retornos dos agentes econômicos, especialmente 

o investidor estrangeiro, mas mesmo os empreendedores locais. Ela deixa de 

incentivar então práticas econômicas legítimas e inibe os incentivos financeiros que 

o agente econômico busca e os incentivos meritocráticos dentro do serviço público. 

Além do mais, as práticas corruptas reforçam desigualdades, visto que os possíveis 

beneficiários de uma política pública ou de uma obra podem manipular sua prática 
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(ou sua construção) para seu próprio benefício. Por exemplo, obras de irrigação na 

Índia não chegaram aos agricultores menos afortunados ou de subsistência, pois a 

água foi direcionada aos produtores que subornaram agentes do governo (ROSE-

ACKERMAN, 2002). 

 

2.3 Problemas Políticos 

 

Outros males que a corrupção causa não são apenas econômicos. Ela 

motiva uma crise de legitimidade nas instituições políticas. Mesmo nos países 

industrializados existem exemplos, como na Itália, de governos que caíram após 

denuncias de corrupção. Até a Guerra Fria, o medo do comunismo os legitimava, 

com o fim da ameaça vermelha, a população passou a questionar tais políticos 

(GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 2002). Já nas novas democracias, a existência da 

corrupção pode gerar na população uma percepção equivocada sobre o que de fato 

significam democracia e economia de mercado. Isso pode levar a um desejo pelo 

retorno de regimes autoritários em segmentos da população, prejudicando assim o 

desenvolvimento das instituições típicas da democracia (ROSE-ACKERMAN, 2002).  

Isto é ruim para o combate à corrupção, pois, ainda que governos 

autoritários possam não ser corruptos, a democracia possui métodos mais 

institucionalizados de prevenção e punição da corrupção, enquanto que em 

ditaduras, ainda que o chefe de governo não deseje que seus funcionários 

pratiquem atos que serão lesivos ao patrimônio do Estado (quando este não se 

confunde com seu próprio patrimônio), a luta contra esta prática dependerá de ações 

conjunturais, que acabarão junto com o fim do seu próprio poder. Enquanto isso, um 

regime democrático possui eleições, concorrência política, oposição, separação de 

poderes, mídia livre e liberdade de expressão, elementos que restringem, ainda que 

não eliminem o poder e as possibilidades de ação corrupta (GLYNN; KOBRIN; 

NAÍM, 2002).  

A abertura política e econômica das novas democracias que surgiram no 

pós Guerra Fria gerou incentivos não só para a globalização da economia, mas 

também para a globalização da corrupção. O processo de privatização das estatais, 

ainda que ele seja economicamente vantajoso no longo prazo, pode em si sofrer 

assédio de empresas corruptas que, a título de exemplo, forçarão a avaliação do 
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valor de mercado da empresa para um preço inferior ao real. (ROSE-ACKERMAN, 

2002) 

Pereira (2005) observa que os diplomatas americanos já haviam 

percebido o direcionamento dos debates internacionais sobre corrupção indo para 

além da preocupação econômica. Para o autor, isso marca também a transformação 

da corrupção em um problema internacional, pois ela passou a ser vista nestes 

debates como um entrave à democracia. 

 

2.4 Busca de soluções 

 

De um modo geral, esses estudiosos trazem uma série de medidas que 

podem avançar o combate à corrupção. Grande parte delas se refere a reformas no 

Estado e na administração pública. Para Rose-Ackerman (2002), é necessário que 

haja normas que forçarão o valor do suborno pra cima. Ao se fazer do serviço 

público um emprego extremamente valorizado, com salário acima do mercado e 

estabilidade no cargo, o funcionário público disposto a ser subornado forçará um 

preço que valha a pena o de risco perder um emprego tão valioso. Do contrário, o 

servidor buscará o suborno tanto quanto suas necessidades o demandarem. Mas 

para que isso ocorra, é preciso também que este servidor tenha noção de que pode 

ser pego, e principalmente punido, e para isso é necessário legislação e 

independência institucional para investigação que sejam adequadas.  

Até aqui, apenas elevou-se o valor do suborno, desencorajando o 

empresário (ou outro cidadão). Mas ainda pode ser que ele pague. De outro lado é 

preciso então que se crie uma diversidade de agentes públicos aos quais o cidadão 

possa se dirigir e ter o serviço garantido sem a necessidade de suborno. Isso 

ocorrerá se a legislação não acumular muito poder nas mãos de um único servidor, 

multiplicando os cargos de semelhante hierarquia, ou mesmo colocando mais de 

uma agência dentro de uma mesma circunscrição, de modo que o interessado possa 

se dirigir a outro funcionário. Para haver corrupção aqui, o nível de acordo entre os 

servidores terá que ser maior. Em tempo, é preciso proteger o servidor ou cidadão 

que esteja disposto a denunciar atos de corrupção. 

A reforma do serviço público inclui ainda a realização de concursos 

públicos confiáveis e amplamente divulgados. Mas se o processo de seleção é 

denunciado com escândalos de corrupção, a confiança dos profissionais qualificados 
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diminui, o que acaba distanciando do objetivo das reformas, que é atrair bons 

profissionais. (ROSE-ACKERMAN, 2002) 

 

2.5 Progresso Histórico do Combate Internacional Contra a Corrupção 

 

Ainda em 1975, antes da FCPA e depois do Caso Watergate, a 

Assembleia Geral da ONU votou a resolução 3514, primeiro documento 

internacional contra corrupção, que condena práticas corruptas, inclusive suborno 

(PEREIRA, 2005). Os EUA tentaram pressionar o Conselho Econômico e Social da 

ONU – ECOSOC – para um Acordo Internacional sobre Pagamentos Ilícitos. Alguns 

países em desenvolvimento alegaram que “pagamentos ilícitos” deveria ser uma 

expressão abrangente, incluindo assim pagamentos direcionados ao apartheid sul 

africano, sendo que de outro lado, países desenvolvidos alegaram ser uma tentativa 

de política unilateral americana (PIETH, 2002, p. 187). Durante esse período, surge 

dentro do ECOSOC a intenção de criar um código de ética voltado às empresas 

transnacionais, e recomenda-se uma conferência internacional sobre o tema, onde 

os EUA tentaram incluir a questão dos pagamentos ilícitos. Ainda em 1980 a Índia 

chegou a enviar mais uma proposta relacionada, condicionando a conferência à 

adoção de um código de ética, mas nem a proposta indiana nem a americana 

encontraram forças na Assembleia Geral. As divisões dentro do ECOSOC sobre o 

código de ética esbarravam na questão do status mandatário ou recomendação, na 

suficiência do padrão doméstico versus um escopo mínimo internacional e na 

soberania de recursos naturais (PEREIRA, 2005). 

Uma menção à prática de suborno internacional foi feita em 1976, na 

OCDE, por meio da Declaração sobre Investimentos Internacionais e Empresas 

Multinacionais, sem que surtisse efeito prático. Na Câmara Internacional de 

Comércio - ICC foram feitas, em 1977, Recomendações para o Combate à Extorsão 

e ao Suborno em Transações Comerciais, que não encontraram respaldo nos 

governos, e a ICC só voltaria ao assunto em 1996. 

Para Glynn, Kobrin e Naím (2002), o objetivo inicial da movimentação 

internacional não teria sido nem a corrupção, mas o tráfico de drogas, sendo 

aprovada em 1988 a Convenção contra o Tráfico de Narcóticos Ilícitos e de Drogas 

Perigosas, no âmbito das Nações Unidas. Em 1989 surge a Força Tarefa de Ação 
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Financeira, organismo temporário com 26 países industrializados, com o mesmo 

objetivo de combate as drogas.  

A ONU viu ainda em 1989 um seminário sobre corrupção no governo, 

realizado pelo Departamento de Cooperação Técnica e Desenvolvimento junto com 

o Governo dos Países Baixos. Deste evento constata-se a preocupação com “o 

reforço da cooperação internacional no combate a corrupção; a criação de um 

código de ética para oficiais públicos e a inclusão da corrupção no estudo da 

jurisdição criminal internacional” (PEREIRA, 2005, p. 54). A Secretaria Geral da ONU 

produz um manual com medidas contra corrupção em 1990, ano em que também 

adota uma série de recomendações incluindo quanto à corrupção, incentivando 

inclusive treinamento para juízes. Em 1992 a Secretaria Geral sepulta a ideia de um 

código de ética para corporações transnacionais, alegando a necessidade de um 

novo instrumento adequado aos novos tempos, o que abriu caminho para o 

ressurgimento da questão dos pagamentos ilícitos. Novas recomendações surgiram 

ainda em 1992 e 1993, neste ano inclui-se a recomendação pela existência de um 

corpo independente que investigue o governo. Em 1994 ocorre um Fórum Ministerial 

contra a Corrupção, em Pretória, África do Sul, no âmbito do UNODC (PEREIRA, 

2005). 

Em 1994 surge a Declaração de Nápoles, decorrida de uma conferência 

organizada pela ONU nessa cidade, onde 138 países exigem ações internas e 

cooperação internacional contra o crime organizado internacional. Data de 1995 o 

Davos Group, associação informal que surge a partir do Fórum Econômico Mundial, 

reunindo executivos, autoridades e especialistas, para estudo do problema da 

corrupção.  

Representantes de algumas instituições financeiras mundiais, 

particularmente o Banco Mundial, se sentiram responsáveis por incentivar as 

economias em desenvolvimento a caminharem na direção de reformas 

administrativas que permitissem maior transparência e segurança aos investimentos 

feitos por estas instituições. A alternativa de estipular condições ao financiamento 

foi, a princípio, rejeitada, por se considerar que se trataria de intromissões na política 

interna dos países. Algumas condições foram posteriormente aderidas, e foram 

também oferecidas consultorias aos países que quisessem implementar tais 

reformas. (GALTUNG; POPE, 1999) 
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Dessa época de impasse no Banco Mundial, alguns de seus antigos 

executivos fundaram em 1993 a ONG Transparência Internacional - TI, segundo 

Galtung, Pope (1999), que é sediada em Berlim e com filiadas nacionais em grande 

parte do mundo. A ONG passou a produzir estudos sobre a corrupção, notadamente 

o Índice de Percepção da Corrupção, que mede a opinião de empresários sobre a 

existência de práticas corruptas em um determinado país. Desse modo a opinião 

pública teria sido ainda mais incentivada a mobilizar-se contra práticas corruptas e 

pressionar por reformas. A TI permitiu grande visibilidade ao problema dos subornos 

internacionais (GLYNN;KOBRIN; NAÍM, 2002, p. 41).  

Em 1994 o Conselho Europeu, órgão político mais alto na União 

Europeia, criou um grupo de trabalho (GMC) para pesquisar medidas adequadas 

para uma ação internacional contra corrupção. Os trabalhos se iniciaram em 1995 e 

foram ambiciosos, pois não se restringiram a pesquisar comportamentos corruptos, 

mas pensaram em leis e esboçaram uma convenção. Em 1996 o trabalho do GMC 

foi aberto a outros comitês e o grupo foi autorizado a por em prática um programa de 

ação a ser implementado até 2000. (PEREIRA, 2005). 

Com o exemplo da ação na ONU nas décadas anteriores, percebeu-se 

que esta instituição seria muito difícil de ser convencida, afinal envolve países de 

todo o globo, concepções e posturas muito distintas, algumas avessas a qualquer 

ação americana, e evidentemente uma assembleia geral bem mais numerosa, ou 

seja, uma quantidade muito maior de agentes a serem convencidos. Além do mais, 

se a ação fosse direcionada aos países ricos, isto é, concorrentes diretos dos EUA 

na economia global, uma das dimensões do suborno internacional, o lado da oferta, 

estaria diretamente coberta. (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 2002) 

Sem abandonar as iniciativas na ONU, a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE foi então escolhida como prioridade pela ação 

política americana, afinal ela envolve as principais economias desenvolvidas do 

mundo ocidental. Data ainda de 1989 o início da pressão dos EUA nesta 

organização, mas só em 1994 surgiu a primeira recomendação sobre a 

criminalização do suborno em transações internacionais, e embora pareça pouco, 

trata-se do primeiro documento especificamente de países industrializados sobre o 

tema. Em 1996 uma nova recomendação sugere que os países revisem sua prática 

fiscal, que permitia a dedução do suborno do Imposto de Renda, considerando-o 

como gasto comercial (PIETH, 2002).  
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Neste processo houve grande resistência por parte de França, Alemanha 

e Reino Unido. Os alemães, movidos por uma mentalidade prática, permitiam a 

dedução fiscal do suborno pago, ao funcionário estrangeiro, que fosse declarado. 

Todas estas nações reclamavam da chamada intromissão dos EUA em seus 

assuntos internos, julgando que sua legislação, o FCPA, interferia na soberania de 

outros estados ao punir crimes que não aconteciam em seu território. Ainda assim 

os americanos deram prosseguimento aos seus julgamentos, considerando qualquer 

ação que resvalasse em seu território. Dos três países em questão, o primeiro a 

modificar paulatinamente sua postura em direção aos EUA foi o Reino Unido. 

Identificou-se legislação britânica, do ano de 1906, semelhante ao FCPA, que 

embora não fosse utilizada, estava em vigor. A mudança de postura dos europeus, 

particularmente da Alemanha, se deu através de diplomacia pública, isto é, 

denúncias de corrupção nestes países mobilizaram a opinião pública local, 

envergonharam o orgulho que os alemães tinham de si próprios, e constrangeram as 

autoridades a tomar medidas coerentes (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 2002). Pieth 

(2002) entende que os países mudaram de posição por razões específicas. Alguns 

se envergonharam pela oposição feita até então, outros passaram a acreditar na 

viabilidade da coordenação internacional, e outros perceberam o cansaço de sua 

população em relação aos escândalos nacionais e internacionais recentes. 

A ação política americana se direcionou para outro lado do suborno, o 

lado da demanda. Foi assim que a Organização dos Estados Americanos-OEA 

desenvolveu a Convenção Interamericana Contra Corrupção, em março de 1996. 

Seu processo foi ainda mais rápido que o da Convenção da OCDE e foi então 

pioneira, sendo a primeira convenção contra corrupção. A Cúpula das Américas de 

1994 versou de modo amplo sobre o desenvolvimento democrático e econômico, 

onde foram lançadas as bases da ALCA, e ali se identificou que a corrupção seria 

um entrave a tais objetivos. A discussão da OEA tomou proporções maiores que 

apenas suborno internacional, preocupava-se também com as aspirações 

democráticas do continente. As negociações duraram apenas um ano e meio, e a 

convenção entrou em vigor em 1997 (PEREIRA, 2005).  

De acordo com Pereira (2005), em 1996 o senado americano, levado 

pelas desvantagens comerciais de seu país, cria o Unfair Trades Practice Act, 

legislação que permite o presidente impedir qualquer licença ou contrato de 

entidades cujo país de origem não possua legislação semelhante ao FCPA. A 



33 
 

  

autorização ao presidente inclui ainda a redução do auxílio financeiro a tais países 

em até 50% e aos EUA se posicionarem contrários a extensão de assistência 

técnica ou financeira a esses países, no âmbito do Banco Mundial ou do FMI. Para o 

autor isso significa uma reação americana à falta de apoio no plano internacional, 

motivando os EUA, na qualidade de ator hegemônico, a agir de modo mais incisivo 

para conseguir seus objetivos. 

O mesmo ano de 1996 vê a primeira declaração da ONU sobre a questão 

do suborno internacional, sendo um modelo a ser desenvolvido nos anos seguintes, 

e cita a importância de se direcionar a ação conforme as bases democráticas liberais 

da organização, quais sejam, “democracia, transparência, direitos humanos, 

soberania e estado de direito internacional” (PEREIRA, 2005, p. 56). 

Entre 1996 e 1997 a União Europeia progredia, o GMC havia recebido 

instruções de agilizar seu plano de ação, além de se ter identificado a necessidade 

de que houvesse na organização um mecanismo de monitoramento.  

O ano de 1997 é o qual foi aprovado o Programa Interamericano de 

Cooperação para Combater a Corrupção (OEA). Este Programa preocupa-se com 

adequação jurídica dos Estados parte, integrar informações de instituições com 

projetos na área para apoiar os governos e divulgar na mídia, criar um sistema de 

informação junto a outros organismos internacionais como Banco Mundial, FMI, 

OCDE, ONU, etc., e finalmente, participação da sociedade civil tanto no que tange a 

educação e divulgação quanto ao incentivo para criação de ONGs voltadas ao 

assunto, todos assuntos presentes no texto de sua convenção (PEREIRA, 2005). 

Em dezembro do mesmo ano, finalmente, surgiu a Convenção sobre Combate da 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais, na OCDE. A Convenção da OCDE foi assinada pelos Estados 

membros, e ainda por outros países que, não sendo membros, foram inseridos nas 

discussões, como o Brasil. 

É criado na União Europeia o Grupo dos Estados contra a Corrupção, sob 

a sigla GRECO, em 1998. Neste ano o GMC concluíra as discussões sobre a 

Convenção de Lei Penal contra a Corrupção, adotada pelo Conselho de Ministros e 

aberta a assinaturas neste mesmo ano (PEREIRA, 2005). 

Os anos de 1998 e 1999 tiveram dois simpósios dentro da OEA com o 

nome de Fortalecimento da Retidão no Hemisfério, em que se discutiram o 

aperfeiçoamento da cooperação entre os Estados. Em 2001 a OEA aprova o 



34 
 

  

Documento de Buenos Aires, instituindo um Mecanismo de Monitoramento, ou 

MESICIC, que não estava previsto na convenção. O MESICIC inclui resposta a 

questionários e visitas in loco para acessar população e ONGs. A partir de 2002 a 

Comissão de Peritos passa a atuar no monitoramento da Convenção da OEA, com 

reuniões regulares (PEREIRA, 2005) 

A partir de 2001 um novo impulso surgiu na ONU com a criação de um 

novo fórum, a Reunião de Coordenação Inter-Agência Anticorrupção, que direcionou 

os programas da ONU neste tema, incluindo a elaboração de uma futura convenção, 

coletando dados sobre projetos correlatos ao redor do Mundo. A integração entre 

agências visava evitar esforços duplicados, e a agência que passou a centralizar a 

questão da corrupção na ONU passou a ser o Escritório para o controle da Droga e 

Prevenção do Crime (UNODC). De acordo com Pereira (2005), o relatório de janeiro 

de 2003 do grupo identificou a fraqueza da coordenação entre os projetos 

anticorrupção e do acesso a informação, e também a baixa quantia de dinheiro 

investida. Em 2003 esse grupo se organizou como Grupo Internacional para a 

Coordenação Anticorrupção (IGAC), que possuía página própria na web e banco de 

dados com planos e projetos sobre combate a corrupção. Neste momento, os 

debates sobre a convenção se desenvolviam em torno da definição de corrupção, 

prevenção e criminalização, isto é, a questão do caráter de cada artigo, se legal ou 

não. Mas ainda em 9 de dezembro do mesmo ano foi assinada a convenção da 

ONU, ou UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), em Mérida, 

México, por mais de cem países, marcando esta data como o Dia Internacional 

Anticorrupção (PEREIRA, 2005). 

Em julho de 2003, antes da convenção da ONU ser aprovada, surge a 

Convenção de Prevenção e combate a Corrupção da União Africana. As discussões 

sobre combate a corrupção teriam entrado na organização em 1998, percebendo a 

corrupção como um entrave ao desenvolvimento do continente fator de perpetuação 

da pobreza. Os primeiros esboços surgiram entre 2001 e 2002, onde algumas 

organizações, como a Transparência Internacional, que pressionaram pela inclusão 

de temas como retorno do dinheiro desviado, financiamento de partidos, acesso a 

informação e proteção de denunciantes. 

Para Pereira (2005), a intenção americana na sua atuação no cenário 

internacional teria sido para reproduzir a FCPA nas instituições internacionais. Esse 

objetivo foi alcançado, pois o texto das convenções vai ao encontro dessa 
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legislação. Mas o próprio autor salienta que as convenções internacionais vão além 

da questão da criminalização do suborno transnacional, incorporando outros temas 

relacionados ao conceito de corrupção e aos meios defendidos como adequados 

para o combate. 

Cada uma das convenções internacionais conceitua corrupção de alguma 

maneira. Elas têm características semelhantes, e algumas que as distinguem. A 

Convenção da OEA destaca-se pela participação da sociedade civil no combate à 

corrupção. Todas elas, no entanto, possuem prescrições para a prevenção da 

corrupção e a sua punição, tipificam o crime de suborno transnacional, permitem a 

cooperação internacional na investigação. As recomendações de reforma 

administrativa citadas anteriormente estão de algum modo presentes nas 

convenções. O próximo capítulo analisa a aplicação destes aspectos no Brasil, a 

partir dos relatórios de avaliação do Brasil segundo os termos da convenção da 

OEA. 
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3 AS AVALIAÇÕES DO BRASIL NA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS  

 

Os seguintes relatórios foram feitos pelos avaliadores do mecanismo de 

avaliação da convenção da OEA, conhecido por MESICIC. São ao todo quatro 

relatórios, em cada rodada de avaliação artigos diferentes da convenção são 

escolhidos para serem avaliados nos países signatários. Em seguida encontra-se 

um resumo do que foi dito nos quatro relatórios, e logo depois encontram-se 

destacados os pontos que o país aprimorou com relação às sugestões apresentadas 

em relatórios anteriores. 

 

3.1 Primeira avaliação do Brasil na OEA2 

 

Relatório aprovado em 31/03/2006 

Reúne respostas do Ministério da Justiça ao questionário, e de 

documento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) em 

conjunto com a Transparência Internacional, enquanto membros da sociedade civil. 

O relatório esclarece que embora o Brasil tenha respondido com 

informações relativas aos Estados e Municípios, ele não apresentará esses dados, 

salvo quando julgar necessário. Portanto é uma avaliação sobre o Governo Federal. 

A Comissão ainda sugere que o governo promova os temas da convenção junto aos 

Estados e Municípios. 

Na maioria dos itens abordados, o relatório entendeu que os dados 

quantitativos apresentados não estavam especificados de acordo com o tema, isso 

prejudicou a avaliação dos resultados das normas para cada item da convenção. 

 

3.1.1 Conflito de Interesse 

 

Em geral, as leis apresentadas pelo Brasil incluem proibição do acúmulo 

de cargos (com exceções), regras de acesso ao serviço público, versam sobre 

enriquecimento ilícito e estabelecem regras de conduta, divulgação de informação 

privilegiada, proíbe o servidor de participar de licitação ou contrato com o governo. 

                                                             
2 Todas as informações dessa seção encontram-se no relatório final da primeira avaliação da OEA. 
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Leis no âmbito do Executivo tratam de direitos políticos, nepotismo, participação em 

direção de órgão privado. Vedam exercício direto de comércio, proíbem acumulação 

remunerada de cargo público e exercício de atividade incompatível com função ou 

horário, proíbem receber vantagem, para si ou para terceiro, em decorrência do 

cargo, obrigam altos cargos a declarar patrimônio e vedam a estes cargos liderança 

em empresa ou partido político. No Legislativo, as leis vedam ao parlamentar 

propriedade ou remuneração por empresas que tenham negócio com o governo, 

obriga-os a declarar patrimônio e atividades econômicas, atuais ou pregressas, e a 

justificar-se ou ausentar-se de votação em matéria que toca diretamente seus 

interesses. No Judiciário as leis estabelecem requisitos para ingresso e promoção 

na carreira, vedam prática direta em comércio e liderança em órgãos privados, e o 

nepotismo. 

As leis que o governo apresentou na resposta também contem punições 

(dentro do âmbito administrativo, sem contar possíveis processos civis ou penais) e 

meios de participação para efetivá-las. Permitem o cidadão propor ação popular 

para anular ato lesivo, tipificam crimes e penalizam, desde multa até demissão ou 

suspensão de direitos políticos, ou impedem o retorno ao serviço público. 

Regulamentam sindicância e processos administrativos. O Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar das duas casas legislativas procedem investigação e 

encaminham punições em caso de quebra de decoro parlamentar. Aplica-se nas 

duas casas suspensão temporária ou perda do mandato e censura, aos senadores 

soma-se advertência e aos deputados, suspensão de prerrogativas regimentais. Por 

procedimento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, os membros do judiciário 

são sujeitos a penas que vão desde advertência à demissão. 

O relatório interpretou que as leis informadas são pertinentes ao tema. 

Entretanto nota que não há legislação detalhada sobre conflito de interesse para a 

grande maioria dos servidores, já que só a alta administração, presidência e vice-

presidência, e Agências Reguladoras, possuem normas bem detalhadas. Observa 

que os códigos de ética e a Lei de Improbidade Administrativa se completam, com 

prevenções e sanções, respectivamente, e que a legislação reforça a confiança na 

administração quando diz que o exercício pleno dos direitos políticos é condição 

para ser eleito ou assumir cargo público. Mas observa que no caso do parlamentar 

que renuncia para fugir das penalidades não há lei que o torne inelegível.  
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O relatório observa dados informados pelo governo brasileiro sobre a 

Comissão de Ética Pública (além de informações no seu site), que informam 

quantidades de diferentes tipos de notificações, além da porcentagem de órgãos 

públicos que já trabalham com normas de conduta e ações educativas sobre ética, e 

ainda os que já aplicam sanções quanto às normas objetivadas. Considerou-se que 

a Comissão de Ética Pública trabalha preventivamente, mas não deixou de observar 

que a maioria dos órgãos do Executivo Federal não possuem ações de 

monitoramento e observância dessas normas. 

 

3.1.2 Guarda e Uso adequado dos recursos confiados aos funcionários públicos 

 

As leis expostas sobre esse tema versam sobre improbidade 

administrativa, prestação de contas, orçamento da União, regras de licitação e 

contratos. Como mecanismos de efetivação, elas obrigam os executivos em níveis 

estadual e federal a prestar contas ao TCU e dá a este órgão poderes, mesmo 

punitivos. Punem com multa ou mesmo afastamento ou impedimento de voltar a 

cargos de confiança. O Conselho da Justiça Federal tem poderes correicionais sobre 

a administração e orçamento do judiciário federal, e o Conselho Nacional de Justiça 

é responsável pelo controle de atos administrativos e financeiros do judiciário e por  

fazer cumprir os deveres de função dos juízes. Há ainda o decreto 3591 (2000), que 

estabelece o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 

O relatório considera as normas pertinentes para os objetivos da 

convenção. Considera ainda que a legislação é detalhada e prevê mecanismos para 

seu cumprimento. Destaca o uso da internet, em especial o Portal da Transparência, 

no que tange a informação sobre gastos públicos, e elogia a educação dada ao 

cidadão sobre o tema, citando a cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público, da CGU. 

Reconhece esforço do governo de melhorar o judiciário e o regime de execução civil 

(EC 45 e Lei 11232 de 2005).  

O relatório observou dados quantitativos sobre TCU, CGU e o Portal da 

Transparência. Considerou-se a atuação da CGU louvável, embora os dados não 

estivessem separados por legislação específica. Dos que tiveram suas contas 

julgadas irregulares pelo TCU, o relatório considerou baixo o número dos que foram 

inabilitados para conseguir função comissionada na administração federal, embora 

considerasse os dados também insuficientes sobre a matéria específica.  
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3.1.3 Exigência de delação pelos funcionários 

 

As leis apresentadas obrigam o servidor que souber de ato ilícito a 

denunciá-lo ao seu superior, ao TCU ou ao Ministério Público, sob pena de ser 

responsabilizado juntamente. Obriga a autoridade a abrir sindicância ou processo 

administrativo imediatamente. Permite qualquer cidadão denunciar tal ato ao 

Ministério Público, e versam sobre a responsabilidade do servidor deste órgão. 

Punições ao servidor vão desde multa até afastamento do cargo. Pune também 

agente político que não responsabiliza subordinado, no âmbito do executivo. 

O relatório considerou que as leis informadas convergem com os 

propósitos da convenção, e que leis informadas na seção anterior, como Decreto-Lei 

3688/41, Lei 8112/90 e Lei 8429/92, também são úteis nesta seção. Reconhece-se o 

uso de meios eletrônicos para denúncia no âmbito da CGU e do TCU, e a existência 

de leis que protegem o que denuncia ao TCU, ainda que a Constituição vede o 

anonimato. Considera que mais deve ser feito na conscientização do servidor de sua 

obrigação de denunciar, e que é preciso aprimorar leis para protegê-lo de eventuais 

ameaças ou retaliações. 

A resposta do governo destacou que há vários meios de denúncia, com 

um sistema que permite ampla participação, que não exige identificação do 

denunciante, embora a CGU tenha identificado denúncias provenientes dos três 

níveis federativos.  

 

3.1.4 Sistemas para declaração de receitas, ativos e passivos 

 

As leis obrigam servidores a declarar situação patrimonial e autorizam a 

CGU investigar sua evolução. Obrigam candidatos a declararem patrimônio à Justiça 

Eleitoral. O relatório julga tais leis pertinentes à convenção, mas sugere que o Brasil 

fortaleça esses mecanismos. Primeiramente, o acesso a tais dados são permitidos 

apenas pelos órgãos de controle, e não ao público em geral, embora os cargos 

eletivos não sejam incluídos nisso, e o relatório então sugere dar mais publicidade. 

Segundo, a obrigação da declaração não  possui lei penal que a acompanhe, por 

isso sugere que seja tipificado o crime de enriquecimento ilícito. Terceiro, sugere 

que as declarações de patrimônio sejam usadas também para prevenir conflito de 

interesse. Finalmente, sugere fortalecer as atribuições da CGU e do TCU na 
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investigação da evolução de patrimônio, incluindo a adoção de prazos e metas 

específicos, com uso de métodos como a amostragem. Como resultados, o relatório 

informa apenas que a CGU teria nesta data 95 processos de investigação de 

patrimônio em andamento. 

 

3.1.5 Órgãos de controle superior 

 

Trata-se do Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União, 

Controladoria Geral da União, Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), Comissão de Ética Pública, Conselho Nacional de Justiça, 

Conselho Nacional do Ministério Público, Comissão de Ética dos Agentes Públicos 

da Presidência e Vice-presidência da República, comissões setoriais de ética, CPIs 

do Congresso Nacional, sistema de controle interno no Congresso Nacional e 

setoriais do Executivo. 

O relatório considera a estrutura jurídica útil aos propósitos da convenção. 

Entretanto sugere fortalecer a integração entre elas e especialmente dar maior 

institucionalidade à Comissão de Ética Pública, com orçamento e estrutura 

adequados. 

A resposta do governo inclui dados quantitativos de ações tomadas pela 

CGU e TCU, incluindo quadro que demonstra a evolução da quantidade de 

investigação e punição de ambos, por isso considera-se que tais órgãos têm 

cumprido sua função.  

 

3.1.6 Mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e ONGs nos 

esforços para prevenir a corrupção 

 

Além de criarem portais governamentais da internet, como Rede Governo, 

as leis contidas no relatório estabelecem a qualquer cidadão, partido, sindicato ou 

associação a acionar MPU, TCU ou CGU contra atos lesivos à administração. Todos 

podem ainda solicitar informações, obrigando o governo a atendê-las exceto as 

confidenciais. Obrigam a transparência dos gastos públicos, inclusive internet. 

Tratam especialmente de informações financeiras. Estabelece a Ouvidoria Geral da 

República, dentro da CGU, e o Conselho de Transparência Pública e Combate a 
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Corrupção, com igual composição entre membros da sociedade civil organizada e do 

próprio governo. 

Sobre mecanismos de consulta, essas leis estabelecem a necessidade de 

audiência pública em algumas licitações, consulta pública para orçamento e 

determinadas ações da administração, dá a possibilidade do Chefe da Casa Civil 

divulgar projeto de lei federal na internet para receber sugestões. 

Sobre participação na administração pública, as leis dizem que ações de 

Assistência Social devem ser descentralizadas, com participação de organizações 

representativas tanto na elaboração de políticas quanto no controle das ações. 

Também no SUS deve haver participação de organizações na formulação e controle 

da política de saúde. Estabelecem o Conselho de Transparência Pública e Combate 

a Corrupção, que debate a transparência na gestão pública, além de articular e 

mobilizar a sociedade civil organizada contra corrupção. Cria a Ouvidoria 

Parlamentar na Câmara dos Deputados. Estabelece a gestão democrática na 

política urbana. Obrigam existência de Comissão de Ética nos órgãos federais, que 

devem receber reclamações de qualquer cidadão, obrigam órgãos federais a darem 

ampla divulgação aos seus relatórios de gestão, obrigam divulgação de dados da 

execução orçamentária e financeira através do Portal da Transparência, estabelece 

transparência no Ministério da Justiça que inclui informações sobre convênios, 

viagens de servidores e transferência de recursos. 

No relatório, considera-se que existem meios de participação da 

sociedade civil e ONGs. Sugere tratar dos pedidos de informação em uma só lei. 

Insta o Brasil a continuar a estimular o uso dos meios de participação existentes e 

ampliar oportunidades de consultas públicas antes da elaboração de políticas e da 

aprovação de novas leis. Destaca o acesso ao processo legislativo pelas páginas na 

internet de ambas as casas. Entende que a obrigação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de haver audiência pública antes que a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei do Orçamento Anual e Plano Plurianual é uma exigência que 

contribui efetivamente para participação da sociedade civil na prevenção a 

corrupção, e sugere que tais entidades possam ter capacitação e consultaria para 

desempenhar essa função. Sugere que a iniciativa do Ministério da Justiça se 

estenda aos outros Ministérios, sem deixar de ressaltar a importância do Portal da 

Transparência, cuja quantidade de consultas é considerada boa. 
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Os dados apresentados apontam um aumento de 185% da quantidade de 

ouvidorias no Governo Federal entre 2002 e 2004. A Ouvidoria Geral da União 

possuía 90% dos procedimentos concluídos, relativos a pedidos de 2004. 

Considerou-se um avanço no que se refere a ouvidorias. A resposta do Brasil 

informa que não há um órgão central para o recebimento de pedidos de informação, 

dificultando a montagem de estatísticas. Da resposta do governo o relatório 

destacou que embora haja muitos mecanismos de participação, é difícil quantificar 

como eles têm sido efetivos no combate à corrupção, mas que os meios de 

comunicação se utilizam deles em matérias que tratam do tema. 

 

3.1.7 Assistência e Cooperação 

 

Além de tratados bilaterais, o Brasil conta com mecanismos multilaterais 

como a própria Convenção da OEA e as da ONU e OCDE, e o Protocolo de 

Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais do Mercosul. A resposta do governo 

informa que o Brasil pode atender aos pedidos mesmo sem tratado, “com base no 

princípio de reciprocidade”. A Lei 9613/98 dispõe que, não havendo tratado, os 

valores apreendidos são repartidos com o outro Estado pela metade, salvo havendo 

direito de uma terceira parte. Destaca a participação do Ministério da Justiça em 

iniciativas como a Rede Hemisférica de Intercambio de Informação para a 

Assistência Mútua em Matéria Penal, o Projeto Piloto de Correio Eletrônico entre 

Autoridades Centrais, além da Rede Ibero-americana de Cooperação Judicial, e a 

Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional dos Países de Língua 

Portuguesa. O Brasil tem incentivado a negociação de tratados nesse sentido. Cita 

diversos encontros internacionais que aconteceram no Brasil, organizados por 

órgãos brasileiros. Informa ainda que em 2002 firmou-se um memorando para criar a 

Rede de Instituições de Governo para a Ética Pública nas Américas. O órgão que 

centraliza pedidos de cooperação internacional é o Ministério da Justiça, na pessoa 

da Secretária Nacional de Justiça, com cooperação de outros organismos. 

O relatório considera tais normas pertinentes, entretanto nota não haver 

lei regulando a questão de pedidos de cooperação jurídica vindos do exterior, 

sugerindo ainda o Brasil ampliar os tratados bilaterais e multilaterais na matéria. 

Considera conveniente que o Brasil diga quais áreas precisaria de cooperação. 
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O relatório observa da resposta do governo a existência de 12 pedidos de 

assistência jurídica que o país fez, não tendo nenhum negado, e não havia ainda 

recebido solicitação com base na Convenção da OEA. Destaca a existência de 40 

processos em tramitação no Ministério da Justiça. 

 

3.2 Segunda Avaliação do Brasil na OEA3 

 

Relatório aprovado em 12/12/2008 

Este relatório foi feito com base na resposta do governo brasileiro ao 

questionário, com destaque para a intermediação da Controladoria Geral da União, e 

da organização Movimento Voto Consciente, representando a sociedade civil. Mais 

uma vez algumas leis citadas envolvem Estados e Municípios, mas a análise 

concentra no nível federal, embora o relatório parabenize o governo por buscar 

informações junto aos demais níveis federativos. 

 

3.2.1 Sistema de contratação de funcionários públicos 

 

As leis citadas contem os princípios da administração pública, proíbem 

diferença de salário e admissão baseada em critérios preconceituosos. Estabelece 

concurso público como regra geral para contratação, com prazo de dois anos e 

mesmo período para estágio probatório, além de ampla e antecedente divulgação. 

Prevê porcentagem para cargos de confiança (DAS níveis 1 a 4) que serão 

ocupados por servidores efetivos, diz que a lei regerá os cargos temporários, prevê 

existência de escolas de governo para capacitação, permite a ação judicial para 

impugnar seleções, explicitam nível de parentesco que é proibido exercer chefia. 

Conferem ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão a responsabilidade 

pela administração dos recursos no Executivo, inclusive para contratação e 

aperfeiçoamento de pessoal. Criam o Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos - SIAPE. Criam Secretarias de Recursos Humanos em cada 

uma das casas parlamentares.  

O relatório considerou as normas convergentes com os propósitos da 

convenção. Entretanto, nota que o dispositivo constitucional que regula a quantidade 

                                                             
3 Todas as informações dessa seção encontram-se no relatório final da segunda avaliação da OEA. 
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de servidores de carreira nos cargos DAS níveis 1 a 4 não possui lei aprovada. 

Também não haveria, segundo o relatório, lei proibindo expressamente o nepotismo, 

ou nepotismo cruzado, isto é, acordo feito entre chefes para burlar o nepotismo. 

Considerou-se que há ampla divulgação dos concursos. A resposta do governo 

conta com quantidade de servidores detalhada por cada poder e até por subdivisões  

dentro do Executivo. Cerca de 96% dos cargos públicos são ocupados por 

servidores concursados e a maior parte dos cargos de confiança são exercidos por 

servidores de carreira. Havia ainda proposta de lei para reduzir o número de cargos 

de confiança ocupados por quem não fosse servidor de carreira. A CGU analisa todo 

processo de admissão e concessão de aposentadoria e pensão e encaminha tal 

análise ao TCU. Entre 2006 e 2007 houve mais de oito mil atos de pessoal 

impugnados pelo TCU por irregularidades, que somavam economia de mais de 4 

milhões de reais. Não havia informações sobre o Legislativo, Judiciário e Ministério 

Público. 

 

3.2.2 Sistemas para aquisição de bens e serviços por parte do Estado 

 

A legislação citada no relatório obriga a existência de licitação, salvo 

quando previsto em lei, para obras, bens e serviços, conforme os princípios da 

administração pública. Há mecanismos judiciais para impugnar licitações e 

contratos. A licitação deve sempre focar no que for mais vantajoso para a 

administração, proibindo o servidor que ele admita qualquer critério que seja 

irrelevante para este objetivo. A lei especifica as modalidades de licitação com base 

no preço, proibindo fracionar os valores para que se adote procedimento menos 

rigoroso. Explicita regras para cada modalidade, inclusive o pregão eletrônico. 

Determina a existência de comissão para processar e julgar a licitação, devendo ser 

composta por servidores.  

O não cumprimento das normas pode redundar em invalidade do 

processo licitatório. As compras devem obedecer extensa pesquisa de mercado, e o 

não uso da licitação deve ser minuciosamente justificado. Estabelecem a publicidade 

da licitação. O resultado da licitação deve ser previsto no Plano Plurianual, quando 

for o caso. Listam proibições de pessoas a participarem da licitação, semelhante ao 

tópico sobre conflito de interesse, do primeiro relatório. Estabelecem porcentagens 

de valores para os quais podem haver alteração do contrato inicial. As punições a 
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não observância da lei vão desde advertência e multa até o afastamento do cargo. O 

licitante fraudador pode ficar proibido por até cinco anos de participar novamente de 

processo licitatório. A AGU deve assessorar juridicamente as licitações, e o TCU 

deve aprovar suas contas.  

O relatório considerou pertinentes as leis informadas. Sugere melhorar o 

acesso virtual a informação de gastos sem licitação justificados. Observa que as 

penas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade não são direcionadas 

aos donos e gestores da empresa contratada. Sugere que licitações e seus 

resultados sejam divulgados na internet em página específica, que conteria normas 

e preços também divulgados, facilitando a identificação de irregularidades. Sugere 

ampliar formas de controle das grandes licitações pelo cidadão. A resposta brasileira 

compreende valores monetários de contratos, divididos por modalidade de licitação. 

Os dados demonstram que a maioria das compras feitas pelo governo foram feitas 

por licitação. Registra-se ainda economia feita pelo uso do pregão eletrônico, que 

facilita que os concorrentes vejam os preços propostos pelo adversário.  

O governo possui registro considerável e centralizado de contratantes 

(MPOG) e o relatório sugere agregar os dados de órgãos que ainda não fornecem 

estes dados. O relatório destaca informações do site www.comprasnet.org.br, que 

contem informações relevantes, e ainda o www.obrasnet.org.br, específico sobre 

obras que contém recurso federal. O relatório contem ainda dados quantitativos 

sobre processos da CGU e TCU, incluindo 37 empresas declaradas inidôneas, e 162 

pessoas inabilitadas para função pública por conta de irregularidades nos órgãos por 

elas geridos. Ressalta-se ainda, com números, a existência de capacitação para os 

servidores que lidam com a licitação, inclusive voltados a municípios.  

 

3.2.3 Sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos particulares que 

denunciem de boa fé atos de corrupção 

 

Leis versam sobre o sigilo das investigações do TCU até seu resultado, 

instituem o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas 

Ameaçadas. A proteção será custeada pelo governo e será baseada no nível de 

ameaça e na utilidade da prova. Poderá ser estendida a parentes. As medidas 

incluem guarda pessoal e de residência, vigilância das telecomunicações, auxílio 

financeiro enquanto houver indisponibilidade de trabalho, entre diversas outras, 

http://www.comprasnet.org.br/
http://www.obrasnet.org.br/
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podendo até haver alteração dos registros públicos da vítima. Como meios, existem 

os famosos “disque-denúncias”, além de páginas da internet, como a da CGU. 

As leis informadas foram consideradas pertinentes para a convenção. 

Observa, no entanto, que a proteção da testemunha está conectada a sua utilidade 

ao processo criminal e à investigação, impedindo assim a proteção de denunciantes 

que podem gerar futuramente algum processo. A garantia de estabilidade no cargo 

público encoraja o denunciante, porém isto não é aplicável ao denunciante em 

estágio probatório, que fica vulnerável a retaliações. A resposta da sociedade civil 

evidencia que embora haja leis a respeito, a relação hierárquica a torna às vezes 

ineficaz. Sugere-se portanto que haja a criação de uma lei que proteja o denunciante 

de boa fé, especificamente a atos de corrupção, que incluam a proteção de sua 

identidade. 

A seção de resultados destaca os investimentos feitos pelo governo em 

proteção a testemunhas. Sobre estes dados, é possível identificar que o sistema tem 

sido operante, mas não dá pra distinguir quais são oriundos especificamente de 

denúncias contra corrupção. Considera que os instrumentos de denúncia da CGU 

têm se mostrado eficazes. 

 

3.2.4 Atos de Corrupção 

 

A legislação especifica quem é considerado funcionário público em 

termos penais, que é todo o que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda 

que temporário ou não remunerado. Também aquele que trabalha em entidade 

paraestatal ou empresa privada contratada para exercer atividades típicas da 

administração pública. Aumenta a pena na terça parte para comissionados, cargos 

de direção e consultoria. O relatório destrincha o Código Penal no que se refere às 

punições para cada ato de corrupção determinado. Em geral, os crimes tratam da 

obtenção de vantagens indevidas, para si ou para terceiros, emprego irregular dos 

recursos públicos, ou mesmo liberação de informação confidencial. Tipificados como 

corrupção ativa, passiva, peculato, inserção de dados falsos em sistemas de 

informação, emprego irregular de veras ou rendas públicas, excesso de exação 

qualificado, facilitação de contrabando ou descaminho, prevaricação, crime de 

responsabilidade (voltado a prefeitos), receptação qualificada, lavagem ou ocultação 



47 
 

  

de bens direitos e valores. Penas incluem prisão, perda de bens, afastamento do 

cargo. Pune também a tentativa ou incitação ao ato corrupto.  

O relatório julgou essas leis pertinentes, e sugeriu que para caracterizar 

formação de quadrilha, haja o mínimo de duas, e não três. A resposta do governo 

informa que a articulação dos órgãos na Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA, fortaleceu o combate. A resposta 

contem dados quantitativos de ações da Polícia Federal, da CGU, TCU, entre outros 

órgãos, que resultaram em prisão. Os dados não informam, porém, a quantidade 

específica por crime, nem tampouco as razões de absolvição, impedindo uma 

análise mais detalhada. 

 

3.3 Terceira Avaliação do Brasil na OEA4 

 

Relatório aprovado em 16/09/2011 

O relatório foi feito a partir da resposta do governo brasileiro ao 

questionário, intermediado pela CGU, e dos Amigos Associados de Ribeirão Bonito 

como representantes da sociedade civil, intermediados pela Transparência 

Internacional. 

 

3.3.1 Vedação ou impedimento de tratamento tributário favorável para despesas 

efetuadas com violação dos dispositivos legais contra a corrupção 

 

A Constituição veda o tratamento tributário desigual entre contribuintes de 

mesma situação, e a redução do imposto será conforme previsto em lei. As demais 

leis citadas dispõem sobre as atribuições da Receita Federal, regulamentam o 

Imposto de Renda, explicitando a base de cálculo e possibilidades de dedução para 

pessoa física e jurídica, vedando a dedução por conta de despesas como brindes, 

alimentação de sócios e acionistas, e doações (salvo exceções expressas), limitam 

dedução por conta de bonificações ou ações semelhantes. É sujeito à multa, 

independente de ação penal (2 a 6 anos de reclusão), aquele que falsificar de algum 

modo a declaração. As leis explicitam bens e valores a serem declarados no 

imposto. Ato da Receita Federal cita o artigo 1º da Convenção da OCDE, proibindo a 

                                                             
4 Todas as informações dessa seção encontram-se no relatório final da terceira avaliação da OEA. 
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dedução por pagamentos ilegais. Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - 

SPED, que centraliza informações fiscais das empresas e é compartilhado pelos 

órgãos de arrecadação federal, estaduais e municipais (quando conveniados). 

Institui a Escrituração Contábil Digital.  

O relatório considerou tais leis pertinentes para os propósitos da 

convenção. Entretanto, considera útil que o Brasil adote medidas que facilitem a 

detecção de valores pagos por corrupção. A resposta do governo informa que não 

há estatísticas que captem os resultados da estrutura jurídica apresentada, por isso 

o relatório sugere que os mesmos órgãos que coletam impostos criem indicadores 

que permitam identificar esses dados.  

 

3.3.2 Prevenção do Suborno de Funcionários Públicos Nacionais e Estrangeiros 

 

A legislação citada, grande parte no Código Civil, obriga o empresário a 

se cadastrar no Registro Público de Empresas Mercantis, no âmbito da Junta 

Comercial da cidade sede. Obriga a contabilidade baseada em escrituração 

uniforme dos livros, a todo ano identificar balanço patrimonial e de resultado 

econômico. Obriga a existência do livro “Diário” ou “Balancetes Diários e Balanços”, 

ambos com as mesmas formalidades. Obriga a contabilidade das empresas a ser 

feita por contador habilitado, salvo se não houver na localidade, em idioma e moeda 

nacionais, e ordem cronológica, sem borrões ou marcas afim. Obriga a boa 

conservação dos papeis. Determina casos em que os livros poderão ser 

investigados. Estabelece livros e atas necessários para empresas de capital aberto e 

sociedades de grande porte, que devem ter sua demonstração financeira assinada 

por contador e administrador, além de devidamente auditada. Obriga as companhias 

a terem um conselho fiscal, e determina suas atribuições, como o fornecimento dos 

dados aos acionistas, quando solicitado. Instaura a Comissão de Valores 

Mobiliários, que padroniza informações e tem prerrogativa de fiscalização e de 

acionar o Ministério Público quando necessário.  

O Relatório apresenta ainda regulamentos do BM&FBOVESPA que 

exigem das empresas a existência de código de conduta que estabeleça princípios 

na relação destas com outras entidades. Prevê crimes semelhantes na seção 

anterior e penaliza também o profissional que assinar balanços julgados 

fraudulentos. Criam os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Contabilidade, 
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responsáveis por fiscalizar profissionais da área, além de editar normas nacionais, 

entre outras funções. A Câmara de Comércio Exterior condiciona a concessão de 

crédito, do BNDES por exemplo, ao exportador que assinar a Declaração de 

Compromisso do Exportador, onde ele declara conhecer o que o Código Penal diz 

sobre suborno à administração estrangeira. O descumprimento gera oito anos sem 

acesso ao crédito. O relatório cita ainda medidas de conscientização coordenadas 

pela CGU, como o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o 

manual Responsabilidade Social das Empresas no Combate à Corrupção, projeto 

Conversa com Empresas, o site da CGU, além do Cadastro Nacional de Empresas 

Comprometidas com a Ética e Integridade.  

O relatório julgou tais disposições pertinentes. Sugere criar normas que 

evidenciem que o sigilo profissional não é impedimento para os contadores 

manterem sua atividade idônea. Insta o país a continuar campanhas de 

conscientização, como por meio de manuais e guias, capacitando não só 

empresários, mas contadores e auditores internos a conhecerem a legislação, bem 

como suas punições. Mais uma vez sugere aprimorar mecanismos que detectem 

somas pagas por corrupção.  

Na seção de resultados, o relatório observa que os conselhos de 

contabilidade possuem sistema de fiscalização padronizado e eletrônico, e seus 

fiscais trabalham com metas diárias em organizações contábeis. São apresentados 

dados quantitativos das sanções aplicadas por estes conselhos, mas o relatório 

considerou que, embora os conselhos sejam ativos, seus dados são insuficientes 

para diagnosticar a punição do profissional por suspensão ou afastamento. São 

apresentados também dados quantitativos da Comissão de Valores Imobiliários, 

distinguidos por tipo de infração, mas não havia dados sobre auditoria e controle 

internos das empresas. Por isso o relatório sugere que tais instituições criem 

indicadores que melhor aproveitem os dados. 

 

3.3.3 Suborno Transnacional 

 

O Código Penal tipifica o crime de corrupção ativa e tráfico de influência, 

direta ou indiretamente, punindo com até oito anos de reclusão e multa. Funcionário 

público estrangeiro é todo aquele que exerce função pública, ainda que temporária 
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ou sem remuneração, em outro Estado nacional ou organizações públicas 

internacionais. 

O relatório considerou a legislação pertinente aos propósitos da 

convenção. Mas considera útil que o Brasil criminalize não só o agente, mas a 

empresa. Como resultados, a resposta do governo informa a existência de 3 

inquéritos criminais e 5 empresas brasileiras investigadas salientando que as 

investigações iniciaram com base na Convenção da OCDE, e que havia sido 

solicitada cooperação jurídica no âmbito do Ministério da Justiça. O relatório 

considera positiva a existência da tipificação do crime de suborno transnacional, mas 

insta o Brasil a fortalecer suas instituições no sentido de aumentar as investigações 

no assunto. 

 

3.3.4 Enriquecimento Ilícito 

 

Embora o país não tenha tipificado o crime de enriquecimento ilícito, há 

punições nas esferas civil e administrativa. As leis citadas proíbem obtenção de 

vantagem patrimonial indevida, para si ou para terceiro, em razão do cargo ou 

função desempenhada, ou proíbe ainda a aquisição de qualquer bem ou valor 

desproporcional aos vencimentos e atividades econômicas realizadas. As punições 

compreendem multa, perda do cargo, perda de direitos políticos, perda de valores ou 

bens acrescidos, proibição de contratar com o poder público. Estabelece a 

necessidade de sindicância ou processo administrativo para julgar o caso, 

estabelece ainda mecanismos que ajudem na identificação do crime. Dá poderes à 

Controladoria Geral da União de investigar evolução patrimonial do agente público 

(no executivo). A sindicância é sigilosa e não é punitiva, suas investigações devem 

ser comunicadas às autoridades competentes imediatamente.  

O relatório recomenda que o país tipifique o crime de enriquecimento 

ilícito para que possa haver sanções penais, e não apenas civis e administrativas, 

especialmente voltadas aos agentes políticos. A seção de resultados apresenta 

dados do Conselho Nacional de Justiça sobre punições conferidas por improbidade 

administrativa, além de dados da CGU sobre funcionários afastados do serviço 

público, dos quais poucos retornaram por determinação judicial.  
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3.3.5 Notificação da Tipificação do Suborno Transnacional e do Enriquecimento 

Ilícito 

 

A tipificação do crime de suborno transnacional foi feita antes de ser 

ratificada esta convenção, e foi devidamente notificada à OEA em 2011. O 

enriquecimento ilícito ainda não foi tipificado conforme prevê a convenção. O 

relatório pede que o Brasil notifique a Secretaria Geral da OEA quando tal ato for 

feito. 

 

3.3.6 Extradição 

 

As leis citadas dispõem que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 

que cometeu crime antes de se naturalizar brasileiro, e prometem que o Brasil 

realizará extradições, mediante tratado ou promessa de reciprocidade. O pedido de 

extradição deve ser justificado, considerando o delito como crime no Brasil ou no 

Estado solicitante. Há outras restrições à extradição, como por exemplo se o fato for 

considerado crime político. A lei estabelece que o pedido deve ser feito pela via 

diplomática, ou na sua ausência, de governo a governo, e explicita os documentos 

necessários. É possível realizar prisão preventiva, sendo que o Estado solicitante 

deve formalizar o pedido em 90 dias. Caso a extradição seja negada, o indivíduo 

será julgado no Brasil, e a sentença, informada ao outro país. Tratados em vigor 

sobre o tema incluem Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, EUA, México, 

Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

O relatório considerou que a legislação apresentada forma um corpo 

harmônico de medidas convergentes com a convenção. Os resultados apresentados 

incluem estatísticas do STF sobre pedidos de extradição, mas não é possível saber 

se tais pedidos se referem aos crimes previstos na convenção, por isso o relatório 

pede que as instituições adequadas criem processos e indicadores que permitam 

saber se os pedidos de extradição são baseados na convenção e se procedem de 

seus Estados parte. Sugere ainda que o Brasil considere a convenção nos casos de 

extradição por corrupção, o que pode redundar em capacitações para autoridades 

judiciais e administrativas competentes. 
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3.4 Quarta avaliação do Brasil na OEA5 

 

A novidade do quarto relatório é que não há aqui a resposta do 

representante da sociedade civil, pois ela não foi enviada a tempo. Mas houve a 

visita in loco de representantes de dois outros Estados parte, no caso, Uruguai e 

República Dominicana, que tem por objetivo coletar informações junto a órgãos 

públicos e sociedade civil organizada do país analisado, bem como acadêmicos e 

especialistas. Além disso permanece a resposta do governo ao questionário como 

parte da metodologia. A CGU é citada como intermediadora da resposta do governo 

e das visitas in loco.  

Neste relatório são analisados os órgãos de controle capazes de prevenir 

e combater a corrupção, são analisados a CGU, o TCU, a Polícia Federal, o 

Ministério Público, o CNMP, o STF e o CNJ. Em cada órgão o relatório identifica as 

atribuições de cada um, estatísticas de sua atuação, falhas, e considera diversas 

sugestões. Para fins deste trabalho, detalhar as atribuições de cada órgão não foi 

considerado pertinente. 

 

3.5 Evolução do Brasil na OEA 

 

A partir do segundo relatório, o Mecanismo de Avaliação começa a 

verificar o que foi feito no país avaliado em relação às sugestões do relatório 

anterior. Segue informações sobre a evolução do Brasil, organizada por relatório. 

 

3.5.1 Segundo Relatório OEA6 

 

Com relação à expansão dos temas da convenção aos níveis estadual e 

municipal, o Brasil citou a criação de uma página sobre a convenção no site da 

CGU, a criação de cartilhas da CGU, realização de evento organizado pela CGU, 

criação de acordos de cooperação entre a CGU e os estados e a sua assistência via 

web, bem como sua capacitação a servidores locais. O relatório julgou satisfatório e 

pediu continuidade. 

                                                             
5 Todas as informações dessa seção encontram-se no relatório final da quarta avaliação da OEA. 
6 Todas as informações dessa seção encontram-se no relatório final da segunda avaliação da OEA. 
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Com relação às normas sobre conflito de interesse, citou o 

encaminhamento ao Congresso Nacional do PL 7528/06, que trata do conflito de 

interesse no executivo federal e impede retorno a função pública. O projeto é de 

autoria da CGU, debatida no Conselho de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção, e teve consulta pública. Cita ainda portaria do Banco Central que impede 

seus servidores de atuar no setor privado, quando regulado por este órgão. Cita a 

criação do Sistema de Gestão de Ética do Poder Executivo Federal. O relatório 

considerou tais medidas satisfatórias, exceto por não haver superado a questão da 

renúncia do parlamentar para se salvar de sanções. 

Sobre os sistemas de declaração de receitas, ativos e passivos, cita a 

Portaria Interministerial 298/07, que obriga os agentes públicos do executivo federal 

a declararem seu patrimônio, ou permitirem acesso a sua declaração na Receita. 

Observou que o enriquecimento ilícito não é crime tipificado e que não há permissão 

para o cidadão em geral ver a declaração de patrimônio. 

Quanto ao fortalecimento dos órgãos de controle, o relatório cita 

incremento do investimento nesses órgãos, bem como sua expansão de pessoal. 

Houve ainda a criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro (antes era só lavagem de dinheiro). Além da obrigatoriedade 

da CGU verificar se há comissões de ética nos diversos órgãos da Administração 

Pública Federal. 

Sobre participação da sociedade civil, cita PL sobre acesso à informação, 

elaborado pela CGU e enviado ao Congresso, realização de consulta pública sobre 

anteprojeto de lei proposto pela CGU sobre conflito de interesse. Não se verificou 

criação de mecanismos adicionais para participação na gestão pública, mas sim no 

acompanhamento dessa gestão, como reformulação do Portal da Transparência e 

criação de páginas de transparência em todos os ministérios, novas normas que 

disciplinam divulgação de dados da administração pública federal, programas de 

educação em ambiente escolar. 

Quanto às questões de assistência e cooperação, houve em 2008 a 

promulgação da Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria 

Penal, na OEA, além de ampliação de tratados bilaterais sobre o tema. O Brasil não 

atendeu à recomendação de informar áreas específicas sobre as quais julga 

necessitar de cooperação de outros países ou organismos internacionais. 
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Sobre recomendações gerais, o Brasil tem praticado a capacitação e 

educação de servidores, mas não adotou indicadores que facilitem a análise nos 

próximos relatórios. 

 

3.5.2 Terceiro Relatório OEA7 

 

3.5.2.1 Avanços referentes à primeira avaliação: 

 

Sobre conflito de interesse, novas leis exigem dedicação exclusiva em 

carreiras típicas de estado (ressalva ao magistério), e vedam contratação sem 

licitação quando o responsável for sócio da empresa ou familiar de algum dirigente. 

Novos códigos de ética adotados por autarquias e órgãos do executivo. Ministérios 

tem adotado normas internas que tratam do conflito de interesse, como a própria 

CGU. O relatório observa que o PL 7528/06 permanece em tramitação no 

Congresso. Cita a criação da Lei da Ficha Limpa, que torna inelegível, pelo período 

correspondente à legislatura remanescente à renúncia e pelos oito anos seguintes, o 

político que renunciar em razão de denúncia de corrupção.  

Quanto às normas sobre recursos confiados ao servidor, o relatório 

informa incremento da articulação entre órgãos de controle e o aprimoramento das 

ações da CGU, que aumentou o número da pena de expulsão do serviço público ao 

longo dos anos. 

Sobre meios e exigência ao servidor de informar atos de corrupção que 

tenha conhecimento, o relatório notou que o Brasil não incrementou medidas de 

proteção ao denunciante. 

Sobre sistemas para declaração de receitas, ativos e passivos, o Brasil 

não enviou resposta satisfatória às sugestões, como tipificar o crime de 

enriquecimento ilícito, regulamentar divulgação de declarações, melhorar seu 

sistema de análise para prevenir crimes, incrementar disposições relacionadas ao 

conteúdo das declarações. 

Quanto aos órgãos de controle, houve maior investimentos e contratação 

no TCU, CGU e Comissão de Ética Pública. 

                                                             
7 Todas as informações dessa seção encontram-se no relatório final da terceira avaliação da OEA. 



55 
 

  

Sobre a sociedade civil, cita que a Lei de Acesso à Informação havia sido 

aprovada na Câmara e encontrava-se no Senado. A CGU, dentro do Portal da 

Transparência, criou página específica para acompanhamento dos gastos referentes 

à Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos, além de criar a seção “informações 

diárias”, com atualização constante dos gastos governamentais. Ademais, há a 

obrigatoriedade de cada órgão executivo de criar a Carta de Serviços ao Cidadão, 

que especifica as ações tomadas pelo órgão e informa o cidadão de possibilidades 

de atendimento, direitos, etc. No mais, as outras sugestões foram consideradas 

convergentes com o relatório anterior ou sem resposta satisfatória. 

 

3.5.2.2 Avanços referentes à segunda avaliação: 

 

Sobre sistema de contratação de funcionários, não houve resposta sobre 

regulamentação de um mínimo de cargos de confiança ocupados por servidor de 

carreira. Decisão do STF proíbe nepotismo, inclusive nepotismo cruzado em todos 

os poderes. Legislação obriga ministros informarem sobre parentes que se 

encontram em função comissionada dentro do executivo. Dois estados, Rio de 

Janeiro e Bahia, criaram leis sobre nepotismo. 

Sobre sistema para aquisição de bens pelo Estado, o governo tem 

promovido capacitação e consultoria sobre licitações, nos três níveis federativos. O 

PL 6826/10 trata da responsabilização de pessoa jurídica por atos contra a 

administração nacional ou internacional. Outras recomendações não foram 

atendidas ou não houve resposta. 

Quanto ao sistema de proteção ao denunciante, o PL da Lei de Acesso à 

Informação impede que o servidor sofra sanções por denunciar atos de corrupção. 

Não houve alteração no código penal para reduzir para dois o número de 

pessoas suficientes para configurar formação de quadrilha. 

 

3.5.3 Quarto Relatório OEA8 

 

Relatório aprovado em 14/09/2012. 

                                                             
8 Todas as informações dessa seção encontram-se no relatório final da quarta avaliação da OEA. 
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Este relatório não realizou a avaliação do avanço do país em relação às 

sugestões apresentadas na segunda e na terceira rodada, apenas refere-se à 

primeira rodada. 

Sobre conflito de interesse, permanece em tramitação o PL 7528/06 que 

trata do tema no executivo federal. Há ainda projeto sobre regulamentação de 

Lobby. Quanto ao uso de recursos públicos confiados ao servidor, o Brasil tem 

fortalecido suas instituições de investigação, especialmente TCU e CGU, com 

destaque para a função da AGU de recuperar dinheiro desviado.  

Sobre meios de delação e proteção ao denunciante, a Lei de Acesso a 

informação (12527/2011) foi aprovada e impede que o servidor seja 

responsabilizado civil, criminal ou administrativamente por informar ao superior ou 

outra autoridade sobre crime ou improbidade que tenha conhecimento. A ENCCLA 

ficou de mapear, em 2012, o tratamento dado às testemunhas e outros informantes. 

O relatório observou que não foi dado prosseguimento ao anteprojeto de lei de 

denunciantes. Não houve resposta sobre programas de conscientização do dever de 

denunciar.  

Sobre declaração de receitas, identificou-se que há projeto de lei que 

tipifica enriquecimento ilícito, PL 5586/05, em tramitação no Congresso. Desde 2009 

a CGU implementou o Exame Sistemático de Declarações de Bens e Rendas, para 

identificar evolução do patrimônio. Isso ainda acontece em pequena escala, por 

amostragem, pois a capacidade de pessoal para a tarefa ainda é pequena.  

Sobre participação da sociedade civil, a principal novidade é a Lei de 

Acesso à Informação, uma lei abrangente por determinar publicação de dados nos 

três poderes e nos três níveis federativos, e mesmo sociedades de economia mista 

e fundações privadas que recebam recurso público. A informação deve ser 

atualizada e gratuita, na internet, e há instrução sobre como solicitar e encontrar. A 

negação da informação deve ser justificada, e há a possibilidade de recurso. O 

relatório julgou a nova Lei pertinente e considerou que é preciso os Estados terem 

mecanismos próprios para praticar a lei, e que deve ser fortalecida a política de 

arquivos, para que a justificativa da negação não seja baseada na inexistência da 

informação. Considerou ainda útil a expansão dos conselhos de políticas públicas, 

que abrem à sociedade civil possibilidade de participar na formulação e 

acompanhamento de políticas. Cita ainda a Primeira Conferência Nacional sobre 

Transparência e Controle Social, com 150 mil participantes. 
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Sobre assistência e cooperação, o Brasil citou expansão de acordos 

bilaterais de cooperação jurídica em matéria penal. O relatório pede que o Brasil cite 

suas iniciativas e experiências de cooperação internacional no combate à corrupção. 

O país não determinou que áreas precisa de cooperação técnica. Também 

permaneceu sem formular procedimentos ou indicadores que facilitem a análise da 

avaliação da OEA dos temas da convenção. 

Não havia disposições sobre o progresso do Brasil em relação às 

sugestões feitas na segunda e terceira rodadas de avaliação. 
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4 O PAPEL DA CGU NA APLICAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS NO 

BRASIL 

 

Este capítulo contém informações apresentados por Camila Colares 

Bezerra, Coordenadora Geral de Acordos e Cooperação Internacional na CGU, em 

entrevista concedida para este trabalho no dia 11 de junho de 2015. As informações 

são relacionadas com alguns dados apresentados no capítulo anterior. 

 

4.1 Representação do Brasil e Protagonismo da CGU  

 

A representação do Brasil nos organismos internacionais é efetivamente 

feita pelo Ministério das Relações Exteriores, que é naturalmente a instituição que 

tem a função de representar o país internacionalmente, a partir dos interesses 

internos e da capacidade das instituições nacionais. A prática desse ministério é 

atrair agências especializadas nos assuntos específicos, para obter delas os 

subsídios de informação necessários à tomada de decisão em política externa. 

No âmbito das organizações internacionais, no caso específico das 

convenções contra corrupção, a CGU tem sido o órgão que auxilia o MRE nesta 

formulação dos posicionamentos brasileiros, em uma relação mais de “parceria” do 

que propriamente de “hierarquia”. Embora ela não seja a única consultada, a própria 

CGU contata outros órgãos sobre temas específicos antes dela mesma encaminhar 

tais informações para o MRE, que formaliza a posição brasileira. Segundo a 

entrevistada: 

 

É bem verdade que no dia a dia acaba que a gente tem pautado muito os 
posicionamentos do Brasil nesses foros porque internamente a gente, de 
fato, é reconhecida como uma das principais, ou como sendo a principal, no 
Executivo, agência anticorrupção. 
 
 

Isto quer dizer que a CGU acaba desempenhando um papel externo que 

é reflexo de sua função interna. Isto é, a centralidade que ela ocupa no executivo, 

abarcando um grande banco de dados sobre o governo e mesmo sobre outras 

agências anticorrupção, bem como suas próprias práticas desenvolvidas ao longo do 

tempo, permitem a este órgão ter um conhecimento aprofundado sobre combate à 

corrupção e promoção da transparência que se destaca dentro do Brasil, o que 
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acaba dando a ela visibilidade fora do país. Percebe-se, portanto, que a CGU 

desempenha uma função de accountability horizontal, conforme conceituação de 

O’Donnell (1999). 

Assim, a criação da Coordenadoria liderada pela entrevistada, na 

Diretoria de Promoção da Integridade, Acordos e Cooperação Internacional, teria 

sido criada para dar prosseguimento ao papel internacional da CGU, dando um 

tratamento profissional e específico para as demandas internacionais dentro da 

agência. Ela está ligada à Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, 

um dos “quatro eixos” de ação da CGU (junto à Ouvidoria, Corregedoria e Controle), 

e permite que a CGU internalize o debate internacional sobre o tema, funcionando 

como uma espécie de antena que capta as discussões das organizações 

internacionais e as traz para o Brasil, e a partir desse debate e dos compromissos 

firmados pelo país internacionalmente, transforma essas informações em política 

pública. Não somente no sentido de sua ação interna, tem também discutido 

propostas de legislação com instituições de controle similares, sociedade civil e 

atores políticos, acompanhando o processo político de tais proposições.  

Um motivo bem específico que segundo a entrevistada foi motivador da 

criação dessa Coordenação é o fato de a CGU ser, em termos de cooperação 

técnica, constantemente solicitada por outros países a compartilhar informações 

sobre programas bem sucedidos realizados por ela no Brasil. Isso estava sendo feito 

de maneira pouco sistematizada, e a criação de um setor específico internacional 

permite que esta atividade seja realiza de modo mais institucionalizado, mais perene 

e constante. É mais comum a CGU ser solicitada a compartilhar boas práticas do 

que ela solicitar cooperação, o que é algo notável, dada a pouca idade da instituição, 

o que evidencia frutos do investimento e trabalho que nela têm sido realizados. As 

fontes de onde a CGU tira recursos para seu aprimoramento interno estão mais 

ligadas aos mecanismos internacionais multilaterais. 

Os principais grupos internacionais aos quais a CGU participa e se 

responsabiliza pela internalização de discussões são as descritas neste trabalho, 

isto é, UNCAC/ONU, OCDE e OEA. Para além destas convenções existem outros 

grupos anticorrupção, no âmbito do G-20, dos BRICS, estes com maior regularidade, 

e de modo mais pontual, mais específico, a CELAC, e a Academia Internacional 

Anticorrupção, entre outros. De modo bilateral, não existem acordos, mas existem 

parcerias por demandas específicas, ad hoc.  
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Não há exatamente uma regra que explicite que a CGU deva tomar essas 

funções. A entrada desta agência no meio internacional se dá primeiramente pela 

necessidade de representação, através do MRE, como já citado, e talvez seu 

destaque nesse sentido tenha se dado por uma “questão de mandato”. A CGU é por 

excelência a agência anticorrupção, ao menos dentro do Executivo, é a vocação da 

CGU tratar do tema corrupção. Segundo a entrevistada:  

 

Pelo que eu vejo na prática, existe uma espécie de liderança da CGU, mas 
questão histórica mesmo e por uma questão de mandato, a CGU é a única 
do Executivo que tem esse mandato tão específico de combater a 
corrupção, inclusive internacionalmente a gente é visto como agência 
brasileira anticorrupção, no modelo que foi pensado pela ONU, então acho 
que até por essa questão de mandato tão específico a gente acaba como 
que assumindo essa liderança mesmo, mas isso sempre de uma maneira 
coordenada, não só com o Itamaraty, que é quem dá voz ao Brasil lá fora, 
mas também com as demais. 
 
 

De fato a participação destacada da CGU nesses foros é perceptível, não 

só através do site do Departamento de Cooperação Jurídica da OEA, que coloca 

contatos do Brasil, como membros do Comitê de Especialista do Mecanismo de 

Avaliação (MESICIC), dois membros da CGU 

(http://www.oas.org/juridico/spanish/bra.htm), assim como também os relatórios de 

avaliação do Brasil, que citam a CGU como mediadora dentro do governo, a frente 

da produção dos relatórios. A partir do segundo relatório da OEA, vê-se os 

agradecimentos:  

 

em especial, a colaboração da Controladoria Geral da União (CGU), a qual 
se fez evidente, em particular, por sua resposta ao questionário e pela 
disponibilidade sempre demonstrada para esclarecer ou completar o 
conteúdo da mesma. (CGU, Relatório Final 2, p. 2). 

 
Outra forma de se identificar o protagonismo da CGU no que se refere à 

relação com as convenções não é na ação externa, mas dentro do Brasil. O site da 

Controladoria possui uma sessão exclusiva para o tema, contem informações 

básicas sobre as três principais convenções e disponibiliza documentos referentes a 

elas, entre eles o texto original das convenções e alguns dos relatórios aqui usados. 

Disponibiliza ainda as cartilhas que fez sobre cada uma das três convenções, para 

ampliar a divulgação das convenções no Brasil. 

Assim, a CGU é quem na prática é responsável por receber os 

especialistas dos mecanismos de avaliação das convenções no Brasil, reunindo o 

http://www.oas.org/juridico/spanish/bra.htm
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Itamaraty e representantes de outras instituições de controle e justiça. Também é 

quem vai, em nome do Brasil, fazer a avaliação dos outros países nos termos das 

convenções, nos mesmos critérios de avaliação aos quais o Brasil é submetido. 

Há ainda reuniões periódicas, a depender da dinâmica de cada 

organização. Como exemplo, a entrevistada cita dentro da ONU o mecanismo de 

revisão, o grupo de transparência e o grupo de recuperação de ativos e cooperação 

jurídica. Além desses, existe bienalmente a Conferência dos Estados Parte, que 

seria uma “instância mais política”. Os representantes da CGU participam desses 

encontros junto com o Itamaraty. Essa participação é importante, pois a finalidade 

básica dos mecanismos de avaliação é o compartilhamento de experiências e toda 

troca de informações que possa servir de apoio ou modelo para os outros 

representantes dos outros Estados parte. Desse modo as convenções pretendem 

criar um nível de excelência internacional no combate à corrupção. 

 

4.2 Aprimoramento da legislação e Instituições Nacionais 

 

Muito da legislação que é citada nos relatórios de avaliação vem de 

períodos anteriores das convenções. A própria Constituição Federal é bastante 

citada. A Lei 8112 e a Lei de Improbidade Administrativa, da década de 1990, são 

muito citadas no que se refere às funções do servidor público, sua contratação, 

obrigações, proibições, punições, etc. Leis a respeito da declaração de impostos, 

sua padronização e punições ao que a falsifica, empresário ou contador. Leis sobre 

licitações e qualquer forma de aquisição de bens e serviços pelo Estado. Já existiam 

há muito tempo no Brasil instituições superiores de controle. Enfim, diversas leis, a 

maioria essencial para a mínima organização de um Estado, são citadas nos 

relatórios e por eles consideradas como convergentes e pertinentes aos propósitos 

das convenções. 

Ainda assim, as convenções contribuem ao país, especialmente através 

do que acontece depois de sua assinatura e ratificação, isto é, pelas sugestões que 

são evidenciadas nos relatórios dos mecanismos de avaliação, e pela constante 

troca de informação entre os representantes dos Estados parte. Suas prescrições 

têm contribuído para o desenvolvimento do marco institucional, isto é, para o 

aprimoramento da legislação sobre temas relacionados à corrupção. Muito da 

legislação brasileira foi incrementada no que se refere à corrupção após as 
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convenções. E ainda que seja difícil fazer uma lista exaustiva de quais leis foram de 

fato motivadas pelo compromisso do país com as convenções, segundo a 

entrevistada, um bom número delas foi advindo de pressão internacional.  

Não que o Brasil precise necessariamente de pressão para aprimorar, 

mas especialmente porque o assunto corrupção possivelmente tenha maior apelo 

internacionalmente, dada sua natureza global, isto é, de se globalizar junto com o 

desenvolvimento econômico. Isso faz com que os outros países também tenham 

interesse em que o Brasil incremente seus mecanismos, uma vez que eles também 

são afetados pelos crimes de corrupção que aqui ocorrem, ou por nós praticados no 

estrangeiro. Nas palavras da entrevistada: 

 

Eu diria que grande parte desse aprimoramento institucional que a gente 
teve nos últimos anos foi motivado por uma espécie de “empurrão” 
internacional, pressão internacional e aí, pontualmente, a gente tem 
inúmeros exemplos, a própria criação da CGU como agência anticorrupção 
foi, na verdade, uma exigência internacional, um pedido na verdade 
internacional, que ali na convenção da ONU e a própria OEA também 
sempre advogou muito para que os países tivessem, cada um, suas 
agências anticorrupção. A localização dessa agência ainda é uma coisa que 
se discute muito, se deveria estar no Executivo, se deveria ser uma agência 
autônoma, se deveria estar no Ministério Público, mas assim de fato a 
criação da CGU como essa agência anticorrupção é um produto 
internacional. 
 
 

Quanto à criação da CGU ser fruto de exigências internacionais, essa 

informação não me parece necessariamente contraditória com a compreensão, 

aparentemente consolidada, de que foi o governo Lula o responsável pela criação 

desta agência. A questão do controle exercido por agências horizontais é que é uma 

prática conhecida das democracias e por isso não é surpresa que figure entre as 

exigências das convenções. As origens da CGU remontam o final do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, com a criação da Corregedoria Geral da União. O 

governo Lula teria, além de mudado o nome, ampliado o escopo da CGU para além 

das atividades de controle interno, com atividades ligadas com o combate à 

corrupção, monitoramento de políticas públicas, promoção da transparência e 

principalmente a inclusão e capacitação da sociedade civil no controle social do 

governo. (LOUREIRO; ABRUCIO; OLIVIERI; TEIXEIRA, 2012).  

Parece razoável dizer que a sociedade civil possa ser, ainda que em 

parte, um fruto de impulso movido pelo contato que a instituição tem com as 

discussões internacionais, já que é um tema presente nas convenções, 
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particularmente da OEA e ONU. Além disso, as atividades que a CGU desempenha 

em relação à sociedade civil estão sempre sendo descritas nos relatórios de 

avaliação do Brasil, prova de que é uma ação, dentre outras ações, a qual a CGU 

tem interesse em que seja evidenciada. Isso demonstra que a ação deste órgão 

pode gerar accountability societal, tal como abordam Smulovitz e Peruzzotti (2000). 

De modo específico, a criminalização do suborno transnacional é 

claramente resultado dos compromissos internacionais do Brasil. É inclusive citado 

no terceiro relatório da OEA que as investigações existentes no Brasil sobre o tema 

foram justificadas com base na Convenção da OCDE. A legislação brasileira é bem 

destrinchada no primeiro relatório da OCDE, com fins a garantir aos avaliadores que 

a nossa lei gera os mesmos efeitos que os termos da convenção pretende gerar. 

Vale lembrar que este tema foi o que mobilizou os Estados Unidos a iniciarem o 

processo de discussão das convenções internacionais. 

Outro exemplo de avanço do Brasil em relação às convenções é a 

questão do conflito de interesse. A Lei 12813/13 trata do assunto de forma 

especifica, caracterizando ações que serão configuradas como conflito de interesse.  

A própria Lei da Ficha Limpa, embora não tenha surgido dos mecanismos 

internacionais, atende a uma requisição que havia sido feita em grande parte dos 

relatórios, busca prevenir a renúncia do parlamentar para se livrar de pena (torna-o 

inelegível pelo mandato corrente e mais oito anos). 

A Lei de Acesso à Informação aplica um direito constitucional, obrigando 

os três poderes, dos três níveis federativos, além de toda a administração pública e 

mesmo entidades que recebem fundos do governo, a prestarem informação quando 

solicitado. Poucas informações são negadas e a informação em si é gratuita. 

Criação e fortalecimento de agências especializadas é também um 

assunto abordado nos relatórios que revelam, por exemplo, aumento de 

investimento na CGU e no TCU. A evolução da CGU, como visto anteriormente, é 

parte disso. Tem havido ainda a criação de unidades específicas, especializadas, 

dentro dessas agências.  

Os relatórios citam bastante a evolução da capacitação dos servidores. A 

própria CGU tem realizado cursos sobre assuntos específicos para membros da 

administração em nível federal, estadual ou municipal, e os governos em geral tem 

suas próprias escolas de aprimoramento de pessoal. 
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Mais recentemente, a Lei da Empresa Limpa, por conta de compromisso 

firmado especificamente com a OCDE (entrevista), permite que os Ministérios e 

agências iniciem processo de investigação contra empresas que tenham cometido 

crime contra a administração pública nacional ou estrangeira. Possui punições em 

âmbito administrativo.  

Segundo a entrevistada, perante os avaliadores internacionais a avaliação 

do Brasil é melhor do que a imagem que nossa sociedade tem. Para eles, a 

legislação brasileira é referencia no tema, especialmente no que se refere às leis 

preventivas. A questão de abertura de dados do governo também é frequentemente 

citada, como através do Portal da Transparência, que é bem completo. A legislação 

que trata sobre conflito de interesse, e a nova Lei da Empresa Limpa, têm colocado 

o Brasil em um patamar de destaque comparativamente em relação aos outros 

países. A mera análise dos relatórios brasileiros poderia indicar fracasso, afinal os 

relatórios são baseados em metodologia, são impessoais, isto é, simplesmente nos 

comparam em relação a um patamar e constantemente sugerem algo, o que na 

realidade é positivo, como nós temos visto, pois surtem efeito, dão subsídios para 

criação de novas leis. A comparação com avaliações de outros países é que permite 

identificar o nível em que o Brasil se encontra, claro, levando em conta os padrões 

internacionais. 

 

4.3 Ações Internas da CGU 

 

A CGU tem dado início a diversos projetos de lei, entre outros tipos de 

regulamentação como decretos e portarias, que são importantes para o 

aprimoramento do combate à corrupção e promoção da transparência no Brasil. As 

ideias geralmente procedem de temas que estão sendo discutidos 

internacionalmente, ou expressamente de cobranças feitas diretamente ao Brasil, 

onde a CGU internaliza os conceitos e, a partir de discussões internas e com outras 

instituições de investigação e controle, ou mesmo com entidades da sociedade civil, 

transforma essas conclusões em anteprojetos de lei. 

O caminho que essas proposições tomam não é linear. Ele dura anos e 

geralmente sai bem alterado em relação ao anteprojeto inicial, ainda que mantenha 

o espírito inicial da proposta. Isso porque é natural do processo político o amplo 

debate, que no caso dessas propostas costumam se dar no Executivo, para que sua 
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articulação possa qualificá-lo como um projeto do Governo. Ainda assim é possível 

que tais discussões encontrem um parlamentar que tenha interesse em levar o 

processo pra frente. Uma vez no Congresso, as proposições receberão as adições 

naturais do processo legislativo. 

A CGU mantém o acompanhamento do processo por que passam os 

anteprojetos e projetos de lei, identificando o que vem sendo adicionado e tentando 

mesmo impulsioná-los, quando se trata de algo positivo, isto é, quando não 

descaracteriza ou inverte o propósito inicial. É comum que as agências tenham a 

prática de acompanhar o processo político, ou mais especificamente legislativo, e 

isso é algo que a CGU vem aprimorando dentro dela. É importante ressaltar que não 

se tratam de ideias que surgem na CGU, mas de processos construídos em conjunto 

com outras instituições políticas, os quais a CGU iniciou a partir da captação do 

debate internacional. 

A Lei de Conflito de Interesses, então citada nos relatórios da OEA como 

PL 7528/06, surge como proposta dentro da CGU, devidamente debatida no 

Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção (Relatório 2 OEA) 

O Relatório 2 OEA cita também projeto de lei sobre acesso à informação 

como elaborado pela CGU, e enviado pelo Executivo ao Congresso. A Lei de 

Acesso a Informação - LAI surgiu em 2011. 

 

4.4 Desafios 

 

O Brasil, entretanto, é constantemente cobrado no que tange a 

“enforcement”, nas palavras da própria entrevistada, algo como a capacidade das 

instituições de “detectar, investigar e punir”. Convergindo com o uso da palavra da 

revisão teórica, tal como usado por Schedler (1999) e Taylor e Buranelli (2007), o 

uso do termo diz respeito basicamente à punição. Enquanto o Brasil tem uma 

capacidade avançada em termos de políticas públicas e prevenção, a capacidade de 

detecção, e principalmente de punição, é algo que carece de aprimoramentos, como 

afirmam Taylor e Buranelli (2007). As punições que a CGU pode imputar estão em 

âmbito administrativo, não na esfera criminal. 

Além disso, outras legislações faltam ser desenvolvidas no Brasil, tais 

como a que tipifica o crime de enriquecimento ilícito, trata-se do PL 5586/05 de 
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autoria do Poder Executivo. A proteção ao denunciante de boa fé, bem como sua 

recompensa financeira, são temas contemplados pelo PL 1701/2011. 

É necessário também melhorar a articulação das agências que combatem 

práticas corruptas, embora os relatórios apontem para seu fortalecimento, o 

aprimoramento do trabalho integrado continua sendo sugerido. A participação da 

sociedade civil no governo é um desafio importante. Segundo a senhora Camila “não 

adianta a gente só disponibilizar dados, e não ter o empoderamento da sociedade 

para utilizar esses dados.” 

A entrevistada cita ainda a questão do caixa e financiamento de 

campanha, bem como outros temas que atualmente têm sido discutidos no 

Congresso dentro do escopo da Reforma Política. A pauta da Reforma Política, que 

já se encontra a tanto tempo no debate, ao menos acadêmico, pode surtir algum 

efeito na atual conjuntura, mesmo que setorial, pois é um tema extremamente 

abrangente e sobre o qual não há consenso (nem no Congresso, nem na sociedade) 

sobre suas pautas. 

Sobre os assuntos que o Brasil é cobrado, citados acima, já existem 

discussões sobre eles, assim como outras legislações já existentes foram no 

passado discutidas entre a CGU e outros atores. 

A entrevistada cita como uma “bandeira” recente, no campo internacional, 

a cooperação jurídica internacional para fins não criminais. Como observado nos 

relatórios, existe na OEA, por exemplo, acordo sobre cooperação jurídica em 

matéria criminal, mas em outras matérias, a dificuldade de conseguir provas ou 

cooperação em investigação é maior, pois os atores de outros países que agem 

nesse sentido não estão devidamente identificados, não há um sistema de agências 

que se conheçam nem regras nesse sentido, mesmo porque não é um assunto 

tratado de modo obrigatório nas convenções. Tal tema pode se tornar um acordo, ou 

pode surgir ainda mesmo uma lei dentro do Brasil sobre isso. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir da leitura deste trabalho foi possível acompanhar o 

desenvolvimento do Brasil no que se refere ao reforço de seus mecanismos de 

accountability desde a implementação das convenções internacionais no país.  

Como visto no capítulo 1, na discussão traçada por O’Donnell (1999a), o 

conceito de accountability refere-se ao controle que instituições do Estado exercem 

no interior do próprio Estado, isto é, accountability horizontal, e ao controle que a 

sociedade exerce sobre o Estado, accountability vertical, que basicamente se 

resumiria às eleições. Esta divisão das duas dimensões da accountability encontra 

dificuldades com o lugar da sociedade civil organizada. Na definição original de 

O’Donnell ela estaria inserida na dimensão vertical, enquanto Schmitter sugere que 

ela possa ser inserida na dimensão horizontal. Ainda encontramos Peruzotti e 

Smulovitz que acreditam ser a sociedade civil organizada uma dimensão única da 

accountability, à qual se referem como accountability societal. Qualquer que seja o 

lugar da sociedade civil, é possível perceber que ela é importante para a existência 

do controle das instituições e agentes estatais. 

A discussão de O’Donnell (1999a) traz ainda uma reflexão dentro do 

pensamento político sobre a necessidade de accountability no Estado moderno. Três 

são as correntes que formaram as instituições que vivemos: liberalismo, 

republicanismo e democracia. Liberalismo e republicanismo reconhecem a diferença 

entre o público e o privado, mas o primeiro valoriza a esfera privada, enquanto o 

segundo valoriza a esfera pública. A democracia valoriza a aproximação das 

decisões de governo com a população. Os três reconhecem a ideia de “Império da 

Lei”, que significa que nenhum cidadão, nem mesmo o governante, está acima da 

lei. A presença em menor escala de um desses ideais pode provocar a deficiência 

da accountability no Estado em questão, coisa que O’Donnell afirma ser identificado 

na América Latina e outras novas democracias, pois suas instituições foram 

importadas de lugares onde este ideário já vinha arraigado, enquanto essa 

maturação não ocorreu entre os latino americanos. 

A existência de instituições de accountability é necessária para o combate 

à corrupção. Isso acontece porque mesmo que a abordagem cultural histórica sobre 

a corrupção seja útil, ela não elimina a necessidade de se buscar mecanismos 

institucionais para a busca de soluções do problema, sem as quais se abrem 
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possibilidades para a falência do Estado de Direito. Accountability é então um 

elemento do combate à corrupção, seja quando se fala de transparência das 

instituições, ou ações de controle, ou especialmente no que se refere a enforcement, 

punição, entre outros. 

Embora o termo seja difícil de ser empregado às relações internacionais, 

dado o sistema anárquico, conforme diz Duarte Júnior (2002), é possível identificá-lo 

como aplicável à questão dos direitos humanos, além de existir em discussões sobre 

as instituições internacionais, conforme aponta Xavier (2011). Robert Pastor (1999) 

sugere ainda uma terceira dimensão da accountability, quando a comunidade 

internacional interfere, respeitando os limites da soberania, ao reforçar o sistema de 

accountability vertical de um país, ao acompanhar as eleições locais. Após tratar das 

convenções internacionais contra a corrupção, parece razoável crer que a 

comunidade internacional pode contribuir para o reforço da accountability horizontal, 

ou mesmo em suas relações com a sociedade civil, já que vimos claramente no 

capítulo três que a participação da sociedade civil é tema tratado pela convenção e 

pelos relatórios. 

O capítulo segundo traça um breve histórico da evolução do combate 

internacional à corrupção. Começa com o FCPA, lei americana que penaliza 

empresas presentes nos Estados Unidos de corromper funcionários públicos 

estrangeiros. A percepção de que isso poderia estar prejudicando os americanos na 

concorrência internacional motivou os EUA a agir internacionalmente para que as 

outras nações pudessem ter leis semelhantes à americana. Essa caminhada 

redundou não apenas na criminalização do suborno transnacional, preocupação 

inicial americana, mas criou uma série de debates e prescrições que envolviam a 

tipificação de outros crimes relacionados, ou a participação da sociedade civil no 

combate à corrupção, por exemplo. 

Com as convenções prontas, os mecanismos de avaliação de cada uma 

delas poderiam analisar cada país signatário conforme os artigos da respectiva 

convenção. Observa-se os relatórios sobre o Brasil produzidos pela OEA no terceiro 

capítulo. Aqui vê-se que o Brasil já se encontrava em grande medida com legislação 

convergente aos preceitos das convenções internacionais, embora ocorresse e 

ainda ocorra algumas faltas. Entretanto, os avaliadores encaminham sugestões ao 

país avaliado, e quando se observa o que foi feito depois dessas sugestões é 
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possível notar que o país aprimorou suas instituições e marcos legais no que diz 

respeito à corrupção. 

O quarto capítulo, realizado principalmente através das informações 

obtidas em entrevista na CGU, converge toda a discussão precedente ao dar 

respostas ao objetivo deste trabalho, quais sejam, as convenções têm efeito no 

Brasil, pois através da discussão internacional o Brasil, especialmente mediante a 

CGU, pode identificar o que nos é sugerido e mobilizar transformações internas. O 

constante contato de membros da CGU no exterior contribui para além das 

sugestões presentes nos relatórios, pois são foros onde o agente público brasileiro 

em questão compartilha boas práticas e absorve a evolução das discussões a nível 

internacional.  

A avaliação aqui apresentada, como dito na introdução, é apenas 

exploratória. Investigou-se aqui de modo genérico os relatórios da OEA como 

representativos do debate internacional. Muito mais poderia ser dito especificamente 

sobre outras convenções, ou sobre determinados sub temas em especial, como a 

questão da participação da sociedade civil, da transparência, das medidas voltadas 

ao servidor público, auxílio e cooperação internacional, sobre licitações e regras 

contábeis, enfim, toda a infinidade de temas que as convenções propõem. A análise 

pormenorizada poderia identificar melhor o estágio do Brasil em cada um desses 

aspectos, o que seria útil, considerando-se os desafios que o país ainda enfrenta, 

citados no capítulo quatro. Como não é exaustivo, também não é quantitativo. Isto 

quer dizer que não é possível, apenas com as informações aqui colocadas tratar a 

evolução do país se utilizando de números, algo que pode vir a ser útil. 

Conclui-se, portanto, que o Brasil está convergindo com o resto do mundo 

no debate da corrupção. Não de modo uniforme, pois as realidades são diferentes e, 

como visto no capítulo primeiro, a existência de padrões estrangeiros não garante a 

eficiência dessas medidas. Porém, normas institucionalizadas são algo essencial em 

um Estado, e fazem parte sim do processo de combate à corrupção. 
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APÊNDICE 

 ENTREVISTA 

 

Entrevista realizada em 11 de junho de 2015 

Entrevistada: 

Camila Colares Bezerra  

Coordenadora-Geral de Acordos e Cooperação Internacional 
Diretoria de Promoção da Integridade, Acordos e Cooperação Internacional 
Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção  
Controladoria-Geral da União 
 

Camila  - Você visitou outras agências, não...? 

Pedro – Não, só você(s). Então, na realidade é o seguinte, Camila, minha função é, 

ver mais ou menos, o que você sentir um pouco melhor, como se dá essa 

representação que a CGU faz do Brasil nos...nesses organismos internacionais 

na...em relação a [Camila -  no tratamento da corrupção...] às convenções que o 

Brasil tem assinado. Aí eu tenho...eu preparei quatro perguntinhas chave, mas na 

verdade a intenção é que, é fazer com que elas...essas perguntas façam a conversa  

fluir... 

Camila  – Eu posso fazer um overview e aí você faz as perguntas mais específicas. 

Pedro – Beleza! Com certeza. 

Camila - Acho que antes de tudo na verdade a gente tem que deixar claro que 

quem, quem de fato representa, ou quem de fato conforma o posicionamento do 

Brasil nesses pontos assim como em todos os outros é o Itamaraty, né? [Pedro: 

humhum] O que a gente faz na verdade é exatamente auxiliá-lo, de certa forma guiá-

lo, ou dar inputs para o Itamaraty no que diz respeito a essa representação. É bem 

verdade que no dia a dia acaba que a gente tem pautado muito os posicionamentos 

do Brasil nesses foros porque internamente a gente, de fato, é reconhecido como 

uma das principais, ou como sendo a principal, no Executivo, agência  

anticorrupção, então...o que acabou, realmente, a gente um pouco que avocando 

essa...esse dever de formar nosso posicionamento, mas tudo isso pra dizer que na 

verdade tudo o que a gente faz aqui é sempre muito consertado com o Itamaraty, é 

muito coordenado com o  Itamaraty, né? A gente não faz nada sem ouvi-los, 

obviamente, e respectivamente, assim... porque eles não vão... eles não emitem 

https://app.cgu.gov.br/owa/redir.aspx?C=EP6mBwsRPEmgGfOokAjkP6pWfrZ6cNAID48l-L5Osi9Hu9visLODNXcNcSmWOyod6J0R6_1Jvb4.&URL=http%3a%2f%2fwww.cgu.gov.br%2f
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nenhuma opinião nesse tema sem consultar a gente, mas na verdade, o que existe 

aí  é uma relação de coordenação e parceria muito mais do que propriamente de 

hierarquia, vamos dizer assim.... 

Tá então, a nossa... a CGU exatamente querendo profissionalizar, digamos assim, 

querendo dar uma solução de continuidade a essa atuação  internacional da 

Agência lá fora, ela criou essa Coordenação aqui, que eu lidero ...pra cuidar 

especificamente desses temas, né? A gente tem alguns outros eixos, na verdade, 

temáticos, aqui dentro, mas todos eles sempre ligados a esse acompanhamento 

da....[Pedro  - da sua área] é, à minha área. 

Camila – Você conhece a estrutura da CGU, não?  

Pedro - Eu vi o organograma, eu dei uma olhadinha..... 

Camila - Bem, a CGU tem basicamente 4 eixos temáticos: 

Ouvidoria, a Corregedoria, o Controle e a STPC, que é essa secretaria que a gente 

se encontra, que é a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Então, 

é uma Secretaria mais dedicada à política, à formulação de políticas públicas, é mais 

a ponta de lança da CGU mesmo. E a gente que é  Coordenação de Acordos e 

Cooperação Internacionais, a gente tá ligado à direção, a integridade de acordo 

internacionais, e a nossa idéia é exatamente poder internalizar os compromissos 

que o Brasil assume e fazer com que isso se transforme em políticas públicas aqui 

no Brasil... tá? Então, a idéia é que a gente vá até esses organismos, escute o que 

eles estão discutindo, quais são os compromissos que o Brasil assumiu, o que a 

gente tá sendo cobrado lá fora, internalize isso aqui na CGU e aí, isso se reverta, 

isso esteja “apegado” em alguma política pública formulada aqui pela STPC, ou pela 

CGU, claro, em coordenação com os demais órgãos anticorrupção. 

Então, por isso que se criou essa Coordenação aqui, para que seja uma coisa, uma 

atuação mais profissional, para que as pessoas estejam aqui especificamente para 

isso, e possam se profissionalizar, possam entender mais do assunto. A gente fez 

uma divisão aqui por convenção, então cada um tem uma convenção que toma 

conta, então tipo os interlocutores são os mesmos...   e  a gente basicamente  orbita 

em torno, nesse trabalho de acompanhamento das convenções, a gente orbita em 

torno dos principais, do G-20, então a gente acompanha os grupos ligados a 

UNCAC, os grupos ligados à OEA, e os grupos  ligados à convenção OCDE... fora 

isso a gente acompanha o grupo anticorrupção do G-20, a gente acompanha os 

BRICS, que também formou agora um grupo anticorrupção e alguns outros que 
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digamos, são Satélites, tem CELAC, que também tem acho a terceira reunião agora, 

tem outra anualmente, tem as Academias, tem uma Academia Internacional 

Anticorrupção, enfim tem algumas outras mais pontuais, mas de maneira 

sistemática, perene, digamos  assim, tem esses que falei agora, a ONU, UNCAC, 

OEA, OCDE, G-20 e BRICS. 

Pedro – Esse é  até justamente um  ponto que eu queria tocar, pq o site de vcs ele 

dá muito destaque  à OEA, à OCDE e ONU, e  tem todos um monte docs, 

convenções e tal ... iria perguntar exatamente se tem outras (Camila – tem) se tem 

outras organizações internacionais, ou mesmo bilateral, existe, assim com algum 

país específico? 

Camila – A gente tem alguns...a gente tem relações com países específicos, mas Tb 

para assuntos mais pontuais. Por exemplo, uma das nossas bandeiras agora é 

cooperação jurídica internacional para fins não criminais. Nós aqui da CGU, através 

principalmente da Corregedoria a gente tem uma série de procedimentos de 

investigação, né?...principalmente depois da nova lei anticorrupção, só que são 

procedimentos não criminais, então,  se por um lado a gente já tem uma cadeia de 

cooperação internacional super consolidada com a troca de provas para 

procedimentos criminais, a gente não tem a mesma coisa para procedimentos não 

criminais, então, todas as vezes que a gente precisa de uma prova lá fora, que seja 

executado uma investigação a gente tem uma dificuldade, porque as convenções na 

verdade não falam isso de uma maneira obrigatória, então os interlocutores não 

estão ...mapeados....este é um dos nossos temas, digamos assim. 

Camila - Tá então esse é um dos temas que a gente tem tentado alavancar... então 

para um tema específico assim a gente acaba tendo algumas relações bilaterais, 

para algumas coisas específicas, mas acordos por exemplo, a gente não tem um 

acordo bilateral. É.... a gente tá tentando fazer agora um acordo com o MERCOSUL 

sobre esse tema Tb, mas em geral são essas multilaterais mesmo. 

Pedro - Tá... É, eu ia perguntar justamente o porque da CGU estar nesse processo 

de forma, digamos assim, mais de liderança, né? Você falou que é sempre 

responsabilidade é do Itamaraty e que as convenções são internacionais, mas que 

na prática vocês tem é, meio que tomado a liderança do processo, é isso mesmo, 

mais ou menos isso? 

Camila – É, bem, não é exatamente isso....O Itamaraty acha apropriado nos 

consultar e vice-versa. 
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Pedro – Não, bem, eu não digo exatamente quanto ao Itamaraty, na verdade, 

existem outros órgãos...outras agências, outros órgãos de controle no Brasil, delas... 

porque a CGU dentre todas elas? 

Camila – Entendi...olha, isso deve ter uma razão histórica. Como eu te falei a CGU 

sempre investiu muito nesse aspecto. A oportunidade de avançar internamente, e 

por esse motivo se criou a Coordenação aqui, é.... não há, acho nenhuma regra, 

nenhuma  lei que diga que esse papel é nosso, mas estou te falando que na prática, 

de fato, esse é um assunto que a gente tem opinado com....de maneira 

sistemática...eu imagino tb que, na verdade, a CGU não seja a única consultada, 

mas....pelo que eu vejo na prática, existe uma espécie de liderança da CGU, mas 

questão histórica mesmo e por uma questão de mandato, a CGU é, é, a única do 

Executivo que tem esse mandato tão específico de combater  a corrupção, inclusive 

internacionalmente a gente é visto como agência brasileira anticorrupção, no modelo 

que foi pensado pela ONU, então acho que até por essa questão de mandato tão 

específico a gente acaba como que assumindo essa liderança mesmo, mas isso 

sempre de uma maneira coordenada, não só com o Itamaraty, que é quem dá voz 

ao Brasil lá fora, mas também com as demais  a gente tá sempre consultando o 

Ministério da Justiça, a Polícia      ......no que diz respeito a esses assuntos assim 

Pedro – Vocês têm muitas reuniões assim com esses órgãos? 

Camila – [risos...] acabei de ter duas.....periodicamente. A gente não fala 

absolutamente nada assim, que não seja coordenado com os outros órgãos. Uma 

avaliação, por exemplo, de um mecanismo como o da OCDE implica em várias 

consultas externas, implica em várias reuniões de coordenação, então, é, a gente 

fala sobre o nosso assunto específico, mas é claro que quando o assunto começa a 

tangenciar, por exemplo, “lavagem”, a gente se coordena com......(COAF). quando o 

assunto passa por cooperação em termos de corrupção, a gente passa para o 

Ministério da Justiça, então a gente tá tendo o cuidado de consultar esses órgãos 

antes de passar o apanhado geral para o Itamaraty que, por sua vez, formaliza 

nosso posicionamento lá fora. 

Pedro – Tá....bom, é eu ia perguntar justamente como se dá efetivamente essa 

representação, você já falou que sempre o Itamaraty à frente, é, bem... sei lá, mas 

vocês bem, é uma consultoria...talvez, consultoria....é...mas no site, por exemplo, 

menciona que a CGU coordena a avaliação de outros países em relação a esses 
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mecanismos, mas em relação à  avaliação do Brasil vocês que tomam a frente 

desse processo. 

Camila - é, é isso mesmo....... os mecanismos você deve saber....todas as 

convenções, praticamente todas elas tem ligado a elas um mecanismo de 

acompanhamento, né....de pares....praticamente um acompanhamento entre pares e 

é, realmente assim, a gente tem coordenado assim nossa participação assim, tanto 

como país avaliador como país avaliado, e isso implica exatamente nisso que estou 

te falando, assim, se coordenar com todos os órgãos internos, é...conformar um 

posicionamento e apresentar ou fazer isso em conjunto com o Itamaraty, entendeu? 

então é um trabalho que  na verdade é muito coordenado, assim... principalmente 

com a COSIT, é... mas, de fato,  até por uma quantidade enorme que eles tem de 

temas a serem tratados na COSIT, e como nosso tema é corrupção e  a gente tem 

todo um interesse que esse tema seja bem demonstrado lá fora, é, a gente acabou 

realmente assumindo essa função na prática, ou seja, de chamar todos os órgãos 

que estão envolvidos naquela avaliação, todos os órgãos que tem, de certa forma, 

prestar  alguma conta e, é....que tem que colocar tudo isso em uma resposta só e 

fazer essa interface com eles, sempre se coordenando com o Itamaraty e, claro, com 

o próprio   mecanismo,  assim, é bem  verdade a gente faz essa interface com eles e 

sempre, repito, se coordenando com o Itamaraty, os nossos interlocutores diretos 

são eles mesmos, a própria OCDE, o próprio UNCAC, e claro, aí a gente sempre 

chama o Itamaraty para essa conversa e vice-versa. 

Pedro – Tá....É, existe além dos mecanismos de avaliação certas reuniões 

periódicas, né? dentro dessas.... 

Camila – Sim, sim... depende muito do mecanismo, cada convenção tem uma 

dinâmica própria, né? É... a ONU por exemplo, ela tem basicamente, no que diz 

respeito à corrupção, ela tem três grupos orbitando em torno dela; tem o 

mecanismo de revisão mesmo, que é o que acompanha a implementação da 

convenção pelos países, tem um grupo de transparência,  de prevenção, que 

elege alguns temas esporadicamente, explora esses temas ao longo do  ano, e tem  

e um grupo de recuperação de ativos de cooperação jurídica que aí  explora 

também  esses temas sempre  ligados à  corrupção, então são basicamente 3 

grupos que giram em torno da convenção da ONU  e a cada 2 anos tem a 

Conferência  dos Estados Parte.... que é uma instância mais política, em que os 

países ratificam seu compromisso com a convenção e tudo isso... 
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Pedro – Vocês costumam participar dessas reuniões internacionais, junto com  o 

Itamaraty... 

Camila – Sempre. O Itamaraty ou manda alguém aqui da COSIT ou manda uma 

representação do local em que está acontecendo a reunião, mas a gente sempre 

participa. 

Pedro – Tá...essas reuniões, é... falando não só apenas dos mecanismos de 

avaliações das convenções, existe, digamos assim, troca de informações, 

cooperação entre... aumento de know how, talvez?... 

Camila – o objetivo do mecanismo... já comentei isso, né? É você 

compartilhar...estabelecer um patamar mínimo, global, no caso da ONU, ou regional, 

no caso da OEA, por exemplo, e através de, basicamente, cooperação, seja 

cooperação técnica, seja cooperação jurídica, seja por...pelo compartilhamento 

mesmo a nível de conhecimento de boas práticas;  todos esses mecanismos têm 

como pano de fundo, na verdade, essa necessidade de se criar um patamar, é...de 

enfrentamento à corrupção; então, é a ideia no fim, o fim último dessas avaliações é 

saber o que cada um país está fazendo, compartilhar boas práticas, ajudar a 

detectar dificuldades específicas de alguns países e tentar fazer com que  os outros  

países que participam daquele mecanismo  possam ajudá-lo com algum 

comportamento de boa prática e assim por diante,  mas a ideia final mesmo é você 

criar esse patamar através de um nivelamento de informações e práticas. 

Camila -Que mais? 

Pedro – É, eu queria perguntar de uma maneira bem genérica em que... que essa 

experiência internacional tem refletido dentro do Brasil, dentro e fora da CGU... 

Camila – Tá, a gente na realidade tem vários exemplos... pontual. Claro que de uma 

maneira genérica você tem um claro aprimoramento do marco institucional, na 

verdade, do Brasil, em termos de enfrentamento à corrupção. Você tem o 

aprimoramento da criação de leis, o marco regulatório mesmo, que hoje é 

internacionalmente reconhecido por sua excelência, digamos assim, e você também 

tem um quadro de instituições e de coordenação entre elas voltados também para 

esse enfrentamento à corrupção, e eu diria que grande parte desse aprimoramento 

institucional que a gente teve nos últimos anos foi motivado por uma espécie de 

“empurrão” internacional, pressão internacional e aí, pontualmente, a gente tem 

inúmeros exemplos, a própria criação da CGU como agência anticorrupção foi, na 

verdade, uma exigência internacional, um pedido na verdade internacional, que ali 
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na convenção da ONU e a própria OEA também sempre advogou muito para que os 

países tivessem, cada um, suas agências anticorrupção. A localização dessa 

agência ainda é uma coisa que se discute muito, se deveria estar no Executivo, se 

deveria ser uma agência autônoma, se deveria estar no Ministério Público, mas 

assim de fato a criação da CGU como essa agência anticorrupção é um produto 

internacional. E aí, falando de maneira um pouco mais pontual a própria 

criminalização do suborno transnacional foi resultado direto de uma obrigação 

internacional nossa. A nossa lei, o avanço do tema do conflito de interesses no 

Brasil, a própria lei de acesso à informação, e recentemente, de maneira mais clara, 

a lei da empresa limpa, que é essa nova lei que inova e porque traz a 

responsabilização da pessoa jurídica ainda que em âmbito não criminal. Mas isso foi 

claramente uma resposta do Brasil a um compromisso que a gente assumiu com a 

OCDE.  [Pedro - OCDE] Isso, então, aí na verdade a gente tem inúmeros exemplos, 

né, de aprimoramentos internos que na verdade, na verdade, nasceram de uma 

obrigação, de um compromisso internacional e que culminaram seja numa 

modificação legislativa, seja na criação de uma instituição, de uma agência nacional. 

Definitivamente, na verdade, hoje nosso maior problema está na...no Enforcement, 

no...na ...no enforcement, não sei nem como falar isso em português. [Pedro - quero 

entender também...] A gente tem um marco legal muito bom, desenvolvido, a gente 

tem instituições desenvolvidas pra isso, a gente tem coordenação, um nível de 

coordenação entre elas muito bom, principalmente por conta de estratégias como a 

ENCCLA, não sei se você já ouviu falar.... Estratégias Nacionais de Combate a 

Corrupção, que reúne ali vários órgãos, mas assim gente tem ainda um problema de 

detecção ainda, de práticas corruptas, e mais que isso, na verdade, a nível de 

persecução e punição. Então, a gente tem uma parte preventiva muito avançada, a 

gente tem a parte de políticas públicas muito avançada, mas assim, a parte de 

detecção e punição ainda precisa muito de alguns aprimoramentos. 

Pedro – Você fala em termos de legislação? 

Camila – Não, não em termos de legislação. Talvez isso passe por legislação 

também, mas é mais de ... 

Pedro – Capacidade de instituições... 

Camila – de detectar, de investigar, e punir, acho que a gente precisa... 

Pedro – Porque a CGU não tem essa... 
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Camila – Não a gente até tem, mas não em âmbito criminal, né... é,  a gente, 

principalmente com essa nova lei a gente tem a capacidade  de investigar em âmbito 

administrativo empresas que tenham cometido ato contra a administração pública 

nacional ou estrangeira, assim como qualquer agência vítima de uma ato como esse 

da administração pública; Os ministérios todos agora tem essa capacidade, todas as 

agências, diretas ou indiretas, podem, na verdade, abrir hoje em dia um 

procedimento de investigação contra uma empresa que ela ache que cometeu um 

ato ilícito contra ela, por conta da LEL, então, é.... mas tudo isso, na verdade, 

certamente foi resultado de pressões internacionais, de mecanismos de pressão 

internacional  .... e aí eu te falo, então, uma cobrança que a gente recebe com muita 

frequência é exatamente essa parte do enforcement, a gente tem um marco legal 

interessante, a gente tem instituições minimamente estruturadas, pra investigar, 

prevenir, investigar e punir corrupção, mas ainda os mecanismos detectam uma falta 

de enforcement  [Pedro - tá bom...] de punição, de aplicação e punição da regra....é, 

mas, não é fácil..uma coisa de cada vez.. quem sabe a gente chega lá...  

Existe toda uma sinergia do governo brasileiro. 

Pedro – Dentro dos próprios procedimentos da CGU, essa experiência internacional 

reflete em algo que vocês pegam lá fora, de outras agências correlatas, no exterior? 

Camila - Ah, sim, sim....é, aí, nessa parte a gente estaria mais falando sobre 

cooperação técnica, né?  A CGU, ela na verdade nos últimos anos ela tem se 

portado muito mais como uma fornecedora de know-how do que uma agência que 

bebe de experiências internacionais. Isso tb acabou estimulando a criação desta 

Coordenação, porque a CGU ela vinha sendo constantemente solicitada a 

compartilhar uma boa prática, a compartilhar o know how de algum projeto nosso só 

que isso vinha sendo feito de uma maneira pouco sistematizada e a idéia dessa 

coordenação era exatamente inicialmente compilar  tudo o que a CGU vinha fazendo 

em termos de boas práticas lá fora, então tem muitos projetos nossos que fazem 

bastante sucesso, assim, então a gente vinha sendo constantemente convidados a ir 

lá ensinar  como a gente fez...a ...a falar sobre os quais foram os problemas, os 

acertos. Então nesse âmbito de cooperação técnica no geral a gente tem aparecido 

muito mais como provedor do que propriamente um solicitante. Mas a gente tb, na 

verdade, busca muita prática internacional, né? Na verdade o nosso principal forte 

mesmo, inclusive em relação aos nossos procedimentos são esses foros 

internacionais, ali é que se tem uma fonte inesgotável na verdade de boas práticas, 
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né? então a gente acaba bebendo muito disso, dos princípios, dos documentos que 

são aprovados ali, as experiências dos outros países isso  acaba influenciando 

enormemente a forma como a gente atua aqui dentro, sem dúvida. 

Pedro – A CGU se não me engano, é da década de 90, ou já anos 2000? 

Camila –10 anos, né?....  já é 2000.... 2005, acho.... Tem 10 anos, fez no ano 

passado. É uma instituição nova... 

Pedro - [ é nova, mas....já se consolidou...] 

Camila - É uma instituição nova, no modelo que ela se encontra atualmente. Na 

verdade existia um atividade de controle antes, um modelo de controle interno, mas 

nesse modelo de agência anticorrupção que acabou trazendo essa função de 

controle interno.....2004, 2005. 

Foi no primeiro governo Lula, no segundo... 2005....foi no Governo Lula. 

Fez 10 anos no ano passado, então foi no primeiro..... 

Pedro – Se já é uma instituição que mais fornece informações do que recebe... 

Camila – é por que a gente acaba na verdade, acho que natural esse papel, na 

verdade,  pq a gente acaba concentrando aqui na CGU uma grande expertise em 

matéria de  enfrentamento à corrupção pelas nossas próprias atribuições, então, 

quer queira quer não, a própria Esplanada acaba centralizando em nós alguns 

debates, assim, né? Em termos de enfrentamento à corrupção, então isso significa 

na vdd que a gente tem um bom banco de informações, um bom banco de dados, 

inclusive no que diz respeito ao posicionamento das outras agências, então eu acho 

que é natural que isso esteja espelhado também na forma dinâmica que a gente 

assume lá fora, na forma como a gente conforme o nosso posicionamento pra 

mostrar lá fora... 

Então acho que esse protagonismo, digamos assim, essa liderança que a gente 

acabou assumindo nos foros internacionais na vdd reflete nossa liderança aqui 

interna em matéria de políticas públicas de enfrentamento à corrupção, a gente 

acaba, por conta dessa função que a gente tem, concentrando um maior nr de 

informações, ou informações mais especializadas, se vc for parar pra pensar de fato 

existem outras agências que tangenciam o combate a corrupção, mas eu tenho 

dificuldade de pensar em uma que tenha o mandato específico de combater a 

corrupção e promover a transparência que são temas tão, é.... reais. 

Pedro – ..histórico....MP, TCU.... 

MP, TCU, Polícia, cada um em sua função, é o BRCI, o próprio.COAF.... .... 
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Mas nenhum com um mandato tão específico como a gente, então acho que na vdd 

isso acaba trazendo esse protagonismo que reflete tb na forma como a gente se 

coloca pra fora 

Pedro.........É a vocação da CGU ?                                                          (28’55) 

Camila -  É natural...exatamente... 

Pedro – A CGU ela participa ativamente assim, digamos, propositivamente, por 

exemplo, em mudança de legislação? Vocês não tem esse papel legislativo, é obvio, 

mas... 

Camila - Você diz internamente? 

Pedro _ Dentro do governo. 

Camila – Posso citar várias exemplos de leis recentes que foram iniciativa da CGU 

A lei... como estava te falando foi iniciativa da CGU, a Lei de  Conflito de Interesses, 

a Lei de Acesso à Informação, tanto que os decretos e Portarias  que regulamentam 

essas normativas também saíram daqui. Então, na verdade, na verdade, a CGU ela 

tem sido berço do nascimento de várias legislações super importantes em matéria 

de promoção da transparência e combate à corrupção. 

Pedro – Como vocês pensam nisso e dão prosseguimento a esse tipo de coisa? 

Camila – No momento em que surge uma demanda internacional, e aí a gente 

desenvolve aqui dentro a ideia, desenvolve um projetozinho, e aí se coordena com 

órgãos pertinentes, órgãos relevantes, faz as devidas parcerias internas e leva isso 

pra diante, mas normalmente isso surge de uma exigência internacional. O conceito 

nasce normalmente lá fora e a gente tenta internalizar isso inclusive na parte de 

formulação de anteprojetos de lei. 

Pedro – esses projetos de lei (não vou pesquisar eles agora na realidade) mas 

assim...tem surgido de dentro do Executivo ou como assim..., tem sido apresentados 

como do Executivo ou não? 

Camila – Você deve saber que na verdade um processo legislativo, não no sentido 

formal da expressão, mas o processo como um todo, da elaboração e aprovação de 

uma lei ele na verdade não é um caminho reto, né? Você conta, na verdade com 

várias, éeee...com vários inputs, com várias mudanças de caminho, então se por um 

lado a gente realmente tem levantado digamos assim, a primeira ideia, temos feito a 

primeira versão do projeto, na verdade é que a versão final que é aprovada, 

sofreu...aquela versão final na verdade ela já é fruto de uma série de debates, uma 

série de inputs,  que passam não somente por agências do Executivo, mas também 
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do próprio Legislativo. Então, a gente, o nosso papel aqui é surgir com a ideia, na 

medida do possível tentar articular um projeto que seja um projeto não só da CGU, 

mas um projeto do Executivo, um projeto do Governo, na verdade, vai depender 

muito do tema, e do contexto, da época, mas é claro, que um processo como esse 

que normalmente dura anos, na verdade, desde a concepção da ideia até a 

aprovação final da lei, é claro que isso sofre várias mudanças de curso, e no final 

muito provavelmente o que você vai ter aprovado é algo bem diferente do que foi 

pensado originalmente. Mantém-se obviamente a ideia principal, mas, é... tudo isso 

demanda muito debate, então assim, na vdd é um resultado de que participa no final 

várias instituições, e aí, instituições não só do executivo, mas tb dos outros poderes, 

mas é isso, normalmente quando a gente surge com um conceito, a gente tem que 

articular isso internamente, normalmente esse conceito vem impulsionado por uma 

obrigação internacional. É o caso, por exemplo, agora, do tema que a gente tá 

querendo construir que é o da proteção do denunciante de boa fé. O Brasil ele vem 

sendo reiteradamente cobrado, por não ter uma legislação que cuide do denunciante 

de boa fé, principalmente no setor privado e a nossa ideia é exatamente dar um 

impulso nesse assunto, e tentar fazer, promover debates, quem sabe sair desses 

debates com um anteprojeto de lei, apresentar a outras instituições que 

provavelmente estariam interessadas também no tema, que lidam com o tema, e aí 

isso vai crescendo até que a gente consiga fazer disso um projeto de governo, um 

projeto do Executivo ou então um parlamentar que capitaneie a ideia.....isso tudo 

varia muito... 

 

Pedro – Vocês acompanham (mais ou menos) então depois que a ideia sai da 

CGU?                                                                                                                      (34’) 

Camila – Claro, sim, a ideia não sai da CGU, né? ela pode surgir aqui, mas a gente 

tá sempre ali....é...sim, acompanha, é claro, como te falei, senão...a coisa não tá no 

nosso controle.... a própria LEL por exemplo, sofreu.....tem seu caminho,  sua 

aprovação,  uma série de modificações em relação que a proposta original que a 

CGU acho que lançou junto com a ..CNJ....... não tem certeza, ,mas acompanha,  

acompanha ....mas na medida do possível tenta impulsionar quando não é algo 

favorável, algo positivo, quando não se transforma em algo que  na verdade é 

desfavorável, mas a gente tenta acompanhar sim, a gente não tem.... 
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a gente na verdade tá até agora formando um corpo de acompanhamento 

parlamentar, uma assessoria parlamentar, mas...a gente tinha uma pessoa que saiu 

recentemente, acho que agora a gente tá querendo construir novamente essa 

estrutura para especificamente acompanhar os projetos que são de nosso interesse, 

seja positivo, seja negativamente. 

Pedro – É uma intenção da CGU fazer isso...  / [Camila - já tá fazendo....] 

Já tem feito?  [Camila - Isso, isso....]  Com o Legislativo? 

Camila – Todas as agências têm uma assessoria parlamentar, né? Que exatamente 

tem a função de acompanhar no Congresso os projetos que são de seu interesse. E 

a CGU tá se aprimorando nisso. 

Pedro -        Conversas    com ....a sociedade civil, com... 

Camila – Também, também...isso é um marco bem presente na CGU  

principalmente por conta da... dessa nossa vocação operacionalizada aí pela 

Ouvidoria, né? (uhummm...) a gente tem um vínculo muito forte com a Sociedade 

Civil e a gente não poderia na verdade fazer qualquer coisa sem ouvir a sociedade 

civil, porque seria inclusive incoerente com nosso papel. 

Pedro – Organizações especificamente que eu falo. 

Camila – Sim, organizações especificamente, a gente tem uma interface bem 

presente com eles, inclusive a gente tem conferências, a gente tem..... 

É por que , na verdade, na verdade quem lida com esses temas de sociedade civil 

especificamente Aqui na STPC é uma outra coordenação  e, claro, a Ouvidoria, não 

saberia te falar exatamente quais são os canais formais que a gente tem, mas posso 

te garantir que são muitos... 

Camila – Que mais? 

Pedro - E a quarta pergunta, de certa maneira vc já está me respondendo, que é  

como você acha que o Brasil avançou ou tem avançado em relação a essas 

convenções? É.... quer dizer...por exemplo, o relatório da OEA eu tive oportunidade 

de dar uma olhada, ele me parece bem setorizado, né? o mecanismo é a primeira 

rodada a gente avalia artigos tipo X, Y, Z, a outra... 

Camila – Todos eles são assim [Pedro – Todos eles são assim?] ...selecionam 

artigos por rodadas de avaliação 

Pedro – Tá, eu tive a impressão de a OCDE ser um pouco mais abrangente, mas... 

Camila – É....Eles na verdade eles selecionam alguns tópicos para cada rodada de 

avaliação, a questão é que a OCDE na atual rodada ela tá se dedicando a revisar 
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tudo o que foi avaliado anteriormente, então por isso talvez você tenha tido essa 

impressão de que é algo mais genérico. 

Pedro – é, cada rodada da OCDE eles veêm o relatório anterior, [Camila – é eles 

fazem o follow up ] e o que foi de propositivo..   

Camila - É....exatamente... 

Pedro – É, então, de certa maneira, como vc acha que o Brasil tem avançado em 

relação a essas convenções, como...não só com o empurrão dessas....dessas, como 

vou dizer? Dessas sugestões que os mecanismos nos dão mas tb de ver o .... de ver 

a convenção e dar prosseguimento mesmo que não tenha sido parte da avaliação 

do mecanismo... 

Camila – Ah, não...essa parte da avaliação na verdade é só um...um....uma das 

formas de internalizar as nossas obrigações, né...mas....mas a gente não precisa 

necessariamente não ter feito... que é esperar que a gente receba um puxão de 

orelhas de um mecanismos desses para fazer alguma melhora. É, eu acho que 

existem duas.... 

Pedro – Eu digo assim, pra além do que tem sido dito pelos mecanismos, quais são 

os... os avanços? 

Camila - Em relação especificamente a essa interação, né... com os outros 

países...assim....   Eu acho que existem duas sortes, duas naturezas de avanços 

que precisam ser ditas, assim. Acho que em primeiro lugar, a gente, de fato, 

avançou muito internamente, é...tanto em termos como já te falei... legislativos, 

quanto em termos institucionais, no que se refere a criação de agências 

especializadas em combate à corrupção, no que se refere à capacitação dos 

servidores para o combate à corrupção, no que se refere à criação de algumas 

unidades específicas dentro de órgãos como o MP, por exemplo, então existe toda 

uma sinergia no governo brasileiro voltada para o enfrentamento à corrupção.....isso 

em grande parte se deve aos compromissos internacionalmente assumidos. Claro 

que a própria natureza também da corrupção, que é eminentemente transnacional 

acaba na verdade fazendo com que esse peso da pressão internacional seja maior 

do que eventualmente para outros temas, tá? Porque os outros países tem de fato 

interesse em que o Brasil diminua seu nível de corrupção porque eles no final são 

eles  também  muito prejudicados...é, mas ....uma forma de progresso é essa, esse 

progresso interno, de legislação, e de instituição.  
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Segundo avanço que acho que também merece ser dito que não é um avanço que é 

coerente com percepção da nossa sociedade interna, que é...é a forma como o 

Brasil é visto lá fora, assim...especificamente no que diz respeito ao combate a 

corrupção, e nesses mecanismos, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, 

o Brasil é na verdade ele é constantemente citado como boa referência em algumas 

práticas, em alguns subtemas do macrotema corrupção, constantemente... a gente 

lidera uma série de debates e de maneira positiva, lá fora, e somos referências para 

uma série de assuntos, como por exemplo, open data, como por exemplo a própria 

questão do conflito de interesses, a nossa legislação é uma legislação que é mais 

rígida, em relação à essa LEL nova, é mais rígida que a média, então nós temos 

uma imagem lá fora que muitas vezes é incoerente com o que se tem aqui dentro. 

Se você perguntar para nossa sociedade o que que ela vê de avanço em termos de 

combate a corrupção certamente vai ser defasado, vai ser incoerente com o que se 

pensa lá fora, ou com o que se pensa nesse mecanismo  Se você pegar nosso 

relatório de avaliação da OCDE, ele em si pode inspirar um certo fracasso (risos....), 

mas agora se você faz uma comparação dele com os demais relatórios de avaliação 

dos outros países, você percebe na verdade que o Brasil tá de certa forma em uma 

posição privilegiada, principalmente esse último, que aconteceu depois da 

aprovação da  LAI então, é... isso se reflete também nos mecanismos, então de 

forma geral o Brasil é muito bem avaliado nesses mecanismos, mas repito, um lado 

em  que nós pecamos com isso, é motivo de cobrança em todos eles,  é a parte do 

enforcement, que é a parte da punição, da investigação......mas para todos os outros 

nós somos referência positiva; então existem essas duas....esses dois avanços que 

eu acho que merecem ser ditos, que é o avanço interno em termos do 

aprimoramento da nossa legislação, das nossas instituições, mas tb existe um 

avanço que diz respeito a imagem do Brasil lá fora, ao nosso papel nesses 

mecanismos internacionais; existe um papel claro de protagonista, de liderança,  que 

o Brasil exerce lá fora e que muitas vezes não é internalizado aqui, entendeu?...mas 

acho que é isso... 

Pedro – Acho que talvez o pessoal é...dos mecanismos tem uma avaliação mais 

técnica e comparativa, né? [Camila - pode ser...] que a sociedade em geral não 

...não é especializada. 

Camila – E é bom que também a gente apanhe muito aqui dentro mas porque no 

final das contas a gente acabe se impulsionando uma série de avanços também; as 
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vezes num timing ruim, mas de uma maneira um pouco descoordenada, mas.... 

enfim, antes isso do que o contrário, antes isso a uma sociedade marginalizada e 

tipo... e que não participe, e que não influencia...aliás, esse outro avanço tá aí, essa 

participação da sociedade na formulação, na execução de políticas públicas é 

também um grande avanço, um enorme avanço, e isso a gente tem isso há muito 

pouco tempo atrás, e o próprio processo de abrir os dados do governo, que também 

foi algo que resultou diretamente de exigências internacionais, abrir os dados de 

governo e de pedir, da forma como a gente faz, por exemplo, através de portal da 

transparência, que é um ponto referencial forte, a gente coloca todos as contas do 

governo, entendeu? Isso tudo acaba chamando a sociedade para participar mais e 

acaba criando, é claro, criando uma massa crítica que antes não existia...é...mas 

acho que é isso.. 

Pedro – Em termos de tendência daqui pra frente, quer dizer, já somos referência 

em um monte de coisas, mas tem um monte de recomendações, talvez 

aprimoramento e, principalmente, [Camila -    Acho que aprimoramentos pontuais 

....] o enforcement, como você chama... 

Camila -   è...falei o enforcement , alguns aprimoramentos pontuais, tem a questão 

da proteção do denunciante de boa fé, tem tb a questão do enriquecimento ilícito, 

que tb é um ponto que a gente vem sendo cobrado com muita frequência, hã...tem 

tb a questão da coordenação entre as nossas instituições, entre as nossas agências, 

que tb é citado com frequência como sendo um problema, a gente tem que se 

coordenar melhor, as agências de controle, com as agências de investigação, com 

as agências de persecução, isso é muito mencionado também, mas acho que acima 

de tudo a participação da sociedade civil no governo,a gente tem que ter essa 

abertura de dados muito grande mas a gente tem que preparar a sociedade, não 

adianta a gente só disponibilizar dados, e não ter o empoderamento da sociedade 

para utilizar esses dados, entendeu? 

Pedro – Você falou em várias demandas, mas algum projeto específico, algo que 

tem sido tocado para que vire legislação e que seja... 

Camila – Essa parte da cooperação jurídica em matéria não criminal 

Pedro - Como? 

Camila - Essa parte da cooperação jurídica em matéria não criminal é algo que a 

gente pretende transformar em acordo, e quem sabe numa lei interna..mas... Isso 

tudo que te falei também provavelmente ou vai virar lei, ou.... 
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Pedro - Já tem sido discutido? 

Camila -  Sim, enriquecimento ilícito já tem projeto no congresso, o denunciante de 

boa fé já tem um, a ideia é revisá-lo, todos esses já estão em estágios mais 

avançado assim,, de discussão interna, que já é algo assim de consenso que 

precisa ser feito. A própria caixa de financiamento público de campanhas, a reforma 

política, tudo isso vai, vai sair...com uma certa brevidade. 

Pedro – Eu, por mim, me dou por satisfeito... 

[...] 

Camila – No mais estou à disposição 

Pedro – Tá, eu agradeço muito. 

 

 


