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Minha trajetória pessoal e profissional, como de qualquer um,
é marcada por pessoas que nos ajudaram. Durante minha infância
e graduação, os entes familiares claramente foram fundamentais
nesse tocante, pois sempre investiram afetiva e financeiramente
para isso, muitas vezes com privações que nunca poderei retribuir.
Porém, desde que me formei e até hoje, encontrei um
porto-seguro sem o qual minha carreira acadêmica certamente não
teria trilhado os caminhos atuais. Falo, por óbvio, da minha amada
esposa Tânia.
Foi ela quem, desde o início da minha carreira como
Promotor de Justiça, respeitou e compreendeu minha opção
(sacrificante, diga-se de passagem) por combater a corrupção de
forma implacável, ainda que com sacrifício pessoal e risco de vida;
foi ela quem aceitou a aventura de ir morar em um país estrangeiro
atrás de um novo horizonte pessoal e acadêmico; foi ela quem,
a partir da ideia de todos os livros que me aventurei a escrever,
sempre apoiou os projetos, mesmo isso gerando noites em claro e
um pouco de ausência em momentos que poderíamos estar juntos.
Isso sem contar as aventuras desse processo, como trazer os
exemplares da primeira edição do condutas vedadas para o Brasil,
que me foram doados pela editora portuguesa.
A você, meu Amor, muito obrigado por ser essa grande
esposa – e agora mãe - que és! Sorte minha, de Sofia e do Davi!
Te amo!
Esse livro dedico a você!

UMA PROMESSA...
Desde que ingressei no Ministério Público, meus familiares, amigos
ou simplesmente colegas de trabalho diziam: “no dia em que você for
pai, vai mudar, aprenderá a ter mais paciência e ir mais devagar”. Explico:
Referiam-se eles, preocupados, à minha ânsia de investigar, processar, ver
presos e condenados os corruptos com os quais tive o desprazer de me
deparar ao longo da minha carreira de Promotor de Justiça, que, aliás, não
foram poucos.
A todos vocês, eu preciso reconhecer: a paternidade realmente me
fez mudar, acho que até para melhor, pois permitiu que compreendesse algumas situações que a objetividade de uma pessoa sem filhos não alcança.
Mas, naquele aspecto (“ir devagar”), ser pai fez foi aumentar exponencialmente a minha vontade de combater com todas as minhas forças essa mazela chamada corrupção, que impede todos nós, brasileiros, de vivermos
em um país justo, livre e solidário (como diz a nossa Constituição Federal).
Nesse tocante, quero deixar aqui o registro de uma promessa que
espero daqui a uns anos possa ser constatada como cumprida por minha
amada filha Sofia e pelo meu caçula Davi, qual seja: a de que não desisti de
continuar dando a minha contribuição na prevenção e repressão à corrupção, apesar de todas as dificuldades inerentes ao ofício e mesmo também
com todas as decepções, algumas até mesmo no âmbito do Ministério
Público, que vão se somando ao longo do caminho.
E uma das formas de honrar a minha palavra é, além da necessária
dedicação profissional, manter esse livro sempre atualizado para que outros “sonhadores” possam ter nele uma fonte de pesquisa auxiliar na difícil
– mas não impossível - tarefa de correção dos rumos do nosso país, que é
gerido, infelizmente, por uma maioria esmagadora de políticos corruptos e
sem qualquer compromisso com o interesse público. Cabe a nós, homens
de bem, lutar contra tudo isso que aí está!
Quem viver, verá!
Fortaleza, 18 de fevereiro de 2021.
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PREFÁCIO
Como disse o saudoso poeta brasileiro Vinícius de Moraes, “a vida
é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida”. Nessa
jornada de encontros e desencontros, ao longo de mais de duas décadas
de docência e pesquisa, tive a oportunidade de conhecer dedicados juristas e suas respectivas obras. Qual minha alegria ao receber o convite
do professor Igor Pereira Pinheiro, para prefaciar sua obra “Improbidade
Administrativa no STF e STJ”.
A honraria se dá por inúmeras razões. A primeira delas é que a
capacidade e o brilho do autor o precediam. Igor Pereira Pinheiro é Promotor de Justiça do Ministério Público do Ceará, Especialista, Mestre e
Doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e
um brilhante professor e escritor. E não é só: atua na área anticorrupção
há mais de 10 (dez) anos, lecionando sobre o tema.
Outro motivo de alegria e honra é que a obra versa sobre um dos
assuntos mais importantes do Direito na atualidade, senão o mais importante. Durante toda a história do nosso país, a corrupção e a improbidade
fizeram parte do nosso cotidiano. Para combater um dos males que destrói as esperanças de um melhor futuro, o primeiro antídoto é o conhecimento. Essa obra, que tenho o prazer de prefaciar, é um remédio eficaz.
Muitos dirão que todo prefácio pode ter o vício de exagerar nas qualidades da obra, escondendo seus eventuais vícios. Garanto-lhes que não é o
caso. A obra é de leitura obrigatória para todos aqueles que se interessam em
construir um futuro melhor, um país melhor, utilizando-se, no bom combate,
das armas que podemos utilizar num Estado Democrático de Direito: a lei.
O primeiro capítulo já demonstra a qualidade do que será apresentado ao longo do texto. O autor, utilizando-se de bibliografia nacional e estrangeira, trata do “direito fundamental anticorrupção”, que seria
“o direito de viver em um ambiente livre de corrupção”. Essa proposta
hermenêutico-constitucional é decisiva para a conduta do aplicador do
Direito, tendo em vista que, como afirma o próprio autor, “o arcabouço
normativo de combate à corrupção passaria a ser interpretado e aplicado
a partir de um novo contexto”. Indubitavelmente, a Constituição brasileira
é dirigente, estabelecendo as metas, os planos, a direção para o Estado
seguir. Outrossim, é indubitável que o constitucionalismo brasileiro abri-

gou o substancialismo. Assim, devemos extrair do texto constitucional os
valores que devemos perseguir. E a Constituição de 1988 deixou claros
os valores no que toca o combate à corrupção (o autor, ao longo de sua
exposição, menciona inúmeros dispositivos constitucionais pertinentes).
Ao fazer uma classificação das normas constitucionais no que toca
à prevenção e repressão à corrupção, o autor demonstra que o ordenamento jurídico brasileiro deve ser elaborado e interpretado à luz de tais
ditames constitucionais. Ao abordar os mandamentos constitucionais anticorrupção estruturantes, estrito senso, procedimentais e institucionais, o
autor nos dá os parâmetros constitucionais necessários à abordagem do
tema.
Se não bastasse a importante e clara abordagem constitucional, o autor
também explica detalhadamente as principais Convenções Internacionais Anticorrupção. Entre os constitucionais de todo o mundo, há o sonho do constitucionalismo transnacional ou global, enfraquecendo as noções clássicas e
vetustas de soberania, fortalecendo os valores universais e indeléveis, dentre
os quais se destaca o direito fundamental à ausência de corrupção. Tantos são
os países que continuam presos às práticas da Idade Média ou que mantêm
uma profunda desigualdade social. Em praticamente todos eles um denominador comum é a corrupção desenfreada e arraigada. Combater a corrupção,
seja através de instrumentos jurídicos nacionais e transnacionais é, portanto,
uma forma de concretizar outros tantos direitos fundamentais. Ao defender
a supralegalidade desses documentos internacionais, no ordenamento jurídico
brasileiro, o autor nos robustece, novamente, com os instrumentos capazes
de combater a corrupção adequadamente.
De maneira extremamente didática, o autor, depois de se debruçar
sobre as normas constitucionais e supralegais sobre o combate à corrupção, dedica-se a abordar, com profunda destreza, a legislação infraconstitucional, não sem antes abordar a competência legislativa para edição
dessas normas.
Destaco também a parte da obra em que o autor classifica os atos
de corrupção, à luz do Direito brasileiro. Trata da corrupção privada, da
corrupção no setor público ou corrupção público-privada. Na sequência,
apresenta os microssistemas anticorrupção e afirma que “a conjugação
desses microssistemas anticorrupção forma o sistema brasileiro anticorrupção” e dá ênfase ao microssistema anticorrupção cível-administrativa.
Na segunda parte da obra, aborda com maestria a improbidade administrativa no Direito brasileiro, com seus aspectos materiais e proces-

suais. O autor faz isso de forma clara, precisa, didática e aprofundada. A
riqueza de detalhes e de citações bibliográficas e jurisprudenciais é uma
evidente demonstração de seriedade e cientificidade da obra.
Além de abordar o tema de forma teórica, apresenta temas de importância prática destacada, como a vedação ao nepotismo, à luz dos princípios constitucionais. A abordagem é tanto teórica, como jurisprudencial.
José Bento Monteiro Lobato dizia que “um país é feito de homens e
livros”. Esse livro, que tenho o orgulho de prefaciar, é um item obrigatório na biblioteca de todos os juristas brasileiros. É uma leitura obrigatória
para todos os estudantes e operadores do Direito. Afinal, pra que serve
o Direito? Não pode ser apenas o estudo de normas hierarquicamente
estabelecidas. O direito é a arte do bom e do justo. Para se praticar o bem
e distribuir justiça, o combate à corrupção é uma etapa necessária. Essa
obra, seguramente, contribuirá para esse fim.
Flávio Martins
			

Pós-doutor em Direito Constitucional pela
Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha.

Nota do Autor
Vivemos um momento delicado na história mundial e, por tabela, brasileira. Um vírus, que transitou entre continentes, colocou a humanidade debaixo de uma crise sanitária quase sem precedentes, levando milhões à morte.
Enquanto gestores e cidadãos, em sua maioria, preocupavam-se em
criar mecanismos para a salvaguarda da vida, alguns viram nessa ocasião
catastrófica uma oportunidade para travar guerras político-ideológicas inúteis e, pior, fraudar ou superfaturar licitações, dando causa ao desvio do
dinheiro público que deveria ser aplicado na construção de hospitais de
campanha, aquisição de respiradores, insumos para vacinas e tantas outras
necessidades de primeira ordem.
Vendo tudo isso com indignação cívica, solidarizando-me com os familiares daqueles que perderam seus entes queridos em decorrência direta ou indireta dos comportamentos acima referidos e diante da iminência
de meu segundo filho nascer, resolvi colocar em prática o desejo de expor
minhas ideias sobre o tema da defesa da probidade administrativa, contextualizando o estudo, inclusive, com algumas situações quase inacreditáveis
e ímprobas que vimos no Brasil entre 2020 e 2021.
Procurei adotar ao longo do livro um estudo didático e técnico sobre a defesa da probidade administrativa, mas em uma perspectiva completamente diferente do que se vê nas obras tradicionais que versam sobre
o assunto. Comecei tratando do direito fundamental anticorrupção, no
que diz respeito aos seus contornos dogmáticos e às manifestações da
doutrina e da jurisprudência, abordando, inclusive, os efeitos das convenções internacionais anticorrupção sobre a ordem jurídica brasileira, em
especial no tocante à “tutela mínima anticorrupção” e a vedação de retrocesso por conta da adesão do Brasil à Convenção da ONU de combate
à corrupção. Na sequência, tratei dos microssistemas anticorrupção existentes no Direito Brasileiro e os princípios que informam especificamente
o cível-administrativo. Após essa “teoria geral do direito anticorrupção”,
realizei um estudo dogmático e prático da tutela constitucional da probidade administrativa e dos marcos normativos de prevenção e repressão à
improbidade administrativa, tudo à luz da doutrina nacional e estrangeira,
bem como do cotejo crítico da jurisprudência dos Tribunais Superiores
(STF e STJ). Além disso, é preciso referenciar que fiz, ao longo da obra,
análise dos impactos que o projeto da Nova Lei de Licitações trará na matéria, caso venha a ser sancionada pela Presidência da República.

A obra, tenho certeza, será útil tanto para os que militam na área
pública (como juízes, promotores de justiça, procuradores federais/estaduais/municipais, advogados, gestores públicos, parlamentares e corpo
técnico de assessoria), como para aqueles que se preparam para concursos públicos.
Posso dizer que fiquei feliz com o resultado final, embora já anteveja
necessidades de acréscimos para a próxima edição, pois toda obra humana
é falível e sempre possível de aperfeiçoamentos.
Agradeço a todos que adquiriram o livro e coloco-me a disposição
para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos pelo e-mail igorppinheiro83@
hotmail.com ou pelo instagram @profigorpinheiro.
Fortaleza, 19 de fevereiro de 2020.
Igor Pereira Pinheiro

APRESENTAÇÃO
O livro se divide em duas partes.
Na primeira delas, que trata da “Teoria Geral do Direito Anticorrupção”, uma das principais contribuições consiste em permitir ao leitor uma
compreensão global e mais abrangente do Sistema Anticorrupção brasileiro
e dos microssistemas que o compõem, com enfoque especial aos princípios
gerais do “microssistema anticorrupção cível-administrativa”, onde se situam
os atos de improbidade administrativa, tema central da obra.
Esta abordagem inicial não foi por acaso e, de per si, valeria a leitura do livro.
A despeito do fenômeno da corrupção possuir uma iniludível relevância
jurídica, política, social e econômica, os cursos de Direito, paradoxalmente,
costumam o tratar ainda hoje de modo superficial, não raramente o tangenciando apenas quando estritamente necessário para o estudo de tópicos de
determinadas disciplinas da grade curricular.
Soma-se a isto o fato de que as normas que lhe dizem respeito estão
esparsas no Ordenamento Jurídico brasileiro, não havendo um código, estatuto ou consolidação de leis sobre o “Direito Anticorrupção”, que pelo menos
as centralizassem.
Nesse contexto, ao fornecer uma visão panorâmica do Sistema Anticorrupção, o autor, de um lado, abrevia parte substancial do trabalho do
leitor, e, de outro, firma premissas que otimizam os estudos da matéria.
Na segunda parte, sob o título “(Im)probidade Administrativa no Direito Brasileiro: Aspectos Materiais e Processuais”, o autor passa ao estudo
do ato de improbidade administrativa propriamente dito. Ao fazê-lo, enfrenta
questões que vão desde a sua conceituação e princípios, até outras intrigantes
e atuais – como a delimitação de quais condutas da vida privada podem configurar atos de improbidade -, tudo sem se descuidar de pontos atinentes à
tutela da probidade administrativa e sua processualística.
De tudo, chama a atenção as lições atinentes ao que se poderia entender
como pertencente à própria “Teoria da Improbidade Administrativa”. Refiro-

-me, por exemplo, às considerações feitas quanto à tipicidade das condutas
ímprobas (quando se discute sobre a incidência do princípio da insignificância),
aos elementos subjetivos da conduta (dolo ou culpa), aos sujeitos ativos do ato
de improbidade, e, ainda, ao tema ainda muito pouco tratado na doutrina e
jurisprudência sobre a admissibilidade, ou não, da forma tentada do ato de improbidade.
A obra foi enriquecida, ainda, com a análise de algumas situações bastantes atuais, como a pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2 (COVID-19),
atentando-se para as mais recentes alterações legislativas e orientações jurisprudenciais, notadamente, neste último caso, aquelas provenientes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Boa leitura a todos!
Fortaleza, 16 de fevereiro de 2021.
Franke José Soares Rosa
Promotor de Justiça
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PARTE I

TEORIA GERAL DO DIREITO ANTICORRUPÇÃO

capítulo 1
1 – O Direito Fundamental Anticorrupção e os Mandados
Constitucionais Anticorrupção.
O fenômeno da corrupção, tradicionalmente associado ao uso das
prerrogativas funcionais decorrente de cargo, emprego, função pública ou
mandato político para obtenção de vantagens indevidas (pecuniárias ou não),
é histórico e inerente a todos os tipos de governo1, variando apenas o grau de
sua prática e a devida resposta dada a esse problema por cada povo.
Ocorre que, já há algum tempo, a corrupção não é mais vista como uma
prática adstrita ao setor público ou à sua eventual interface com o setor privado (nas famosas contratações públicas ou parcerias). Nesse tocante, faz-se
necessário compreender a evolução dogmática e legal que o assunto sofreu,
como, bem esclarece a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção
(Convenção de Mérida, aprovada em 31/10/03 e internalizada no Brasil pelo
Decreto nº5687, de 31/01/06), que trata da criminalização do suborno no
setor privado (artigo 21) e da malversação ou peculato de bens nesse campo
(artigo 22)2, sem embargo de outros instrumentos normativos igualmente
preocupados com o papel da iniciativa privada nessa área.2
1

2

“A corrupção é tão antiga quanto à existência dos sistemas políticos. Sob a perspectiva da
legalidade, ensina Nelson Hungria que a corrupção (corruption, bribery, Bestechung, coecho,
corruzione), em sua essência, sempre esteve associada à ideia de venalidade em torno da
função pública. Nesse sentido, os relatos de corrupção, bem como o seu controle jurídico,
principalmente, penal, remontam aos primórdios da civilização. John T. Noonan Jr., ao fazer
um retrospecto histórico sobre o suborno (bribery), compreendido como uma reciprocidade
com funcionários públicos, isto é, um incentivo que influenciava indevidamente o desempenho
de uma função pública, identificou indícios de tal prática já em 3.000 a.C, no Egito. (...) No
clássico livro de Robert Klitgaard, ‘A corrupção sob controle’, o autor traz um trecho interessante para demonstrar o fato de que a corrupção, como uma forma do servidor público
vender-se em troca de benefícios e pessoais como um modo de desviar recursos do governo,
é tão antiga quanto o próprio governo: ‘(...) a corrução é tão antiga quanto o próprio governo.
Escrevendo há uns 2.300 anos, o primeiro-ministro brâmane de Chandragupta relacionou
‘pelo menos 40 maneiras’ de extorquir fraudulentamente dinheiro do governo. Na China antiga, funcionários recebiam uma gratificação extra chamada Yang-lien, cujo significado é nutrir a
incorruptibilidade. Aparentemente, tal nutrição muitas vezes deixou de alcançar essa finalidade.” (HAYASHI, Felipe Eduardo Hideo. Corrupção – Combate Transnacional, Compliance e
Investigação Criminal. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2015, p.13-14).
Artigo 21. Suborno no setor privado: Cada Estado Parte considerará a possibilidade de adotar
medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito,
quando cometido intencionalmente no curso de atividades econômicas, financeiras ou comer-
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Essa análise, segundo a doutrina especializada, é fundamental, pois a chamada “corrupção privada” atinge relações que abrangem – ou podem abranger
- uma gama maior de pessoas do que aquelas que simplesmente fazem parte
ou se relacionam com o Poder Público, saindo da limitação conceitual de que
corrupção é algo necessariamente atrelado ao mercadejar ou prevaricar nos
deveres inerentes ao cargo público3.
Pois bem, considerando que a prática da corrupção (pública, privada ou
público-privada) ostenta caráter universal e possui maléficos efeitos plurissetoriais, a sua prevenção e repressão constituem prioridades na agenda global4,
sendo estimulada por todos os organismos internacionais5, sem embargo da
legislação interna de cada país6.

3

4
5

6

ciais: a) A promessa, o oferecimento ou a concessão, de forma direta ou indireta, a uma pessoa
que dirija uma entidade do setor privado ou cumpra qualquer função nela, de um benefício
indevido que redunde em seu próprio proveito ou no de outra pessoa, com o fim de que, faltando ao dever inerente às suas funções, atue ou se abstenha de atuar; b) A solicitação ou aceitação, de forma direta ou indireta, por uma pessoa que dirija uma entidade do setor privado ou
cumpra qualquer função nela, de um benefício indevido que redunde em seu próprio proveito
ou no de outra pessoa, com o fim de que, faltando ao dever inerente às suas funções, atue
ou se abstenha de atuar. Artigo 22. Malversação ou peculato de bens no setor privado: Cada
Estado Parte considerará a possibilidade de adotar medidas legislativas e de outras índoles que
sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente no curso de
atividades econômicas, financeiras ou comerciais, a malversação ou peculato, por uma pessoa
que dirija uma entidade do setor privado ou cumpra qualquer função nela, de quaisquer bens,
fundos ou títulos privados ou de qualquer outra coisa de valor que se tenha confiado a essa
pessoa por razão de seu cargo.
“Enquanto, durante muito tempo, prevaleceu o conceito do Banco Mundial sobre a corrupção, abordando o tema de forma parcial – somente sob o viés público privado -, atualmente, novos conceitos têm ampliado o raio de incidência das normas anticorrupção.
Verificando-se que o fenômeno também se expressa nas relações exclusivamente privadas – entre grandes empresas, por exemplo – tem-se procurado disciplinar juridicamente
a chamada ‘corrupção privada’.” (ZIMMER JÚNIOR. Corrupção e Improbidade Administrativa – Cenários de Risco e Responsabilização dos Agentes Públicos Municipais. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pp.72-73).
Corroborando isso, destacamos que o Pacto Global das Nações Unidas, em seu princípio
10, propõe que “as empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas,
inclusive extorsão e propina.”
Nesse tocante, merecem destaque os seguintes pactos internacionais dos quais o Brasil é parte: a) Convenção Interamericana de Combate à Corrupção da Organização dos
Estados Americanos - OEA -, firmada em 1996; b) Convenção Sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais,
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE –, subscrita
em 1997; c) Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
(Convenção de Palermo), assinada em 2000; d) Convenção das Nações Unidas Contra a
Corrupção (Convenção de Mérida), subscrita em 2003.
Do ponto de vista histórico e simbólico, merecem citação o FCPA americano, datado
de 1977, e o britânico UKBA, de 2010, como legislações preocupadas com a repressão
praticada por empresas nacionais em relações internacionais.
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Especificamente sobre a corrupção operada no setor público, deve-se destacar que ela produz graves efeitos à elementos estruturantes
do Estado, tais como:
a) Violação ao dever de implementação dos direitos fundamentais7,
o que gera, por consequência, abalo à força normativa da Constituição e à própria legitimidade do Estado de Direito, pois o dinheiro
desviado pelas práticas corruptas deixa de ser aplicado na concretização
de políticas públicas voltadas à saúde, à educação, à assistência social,
à alimentação, à moradia e outros tantos deveres estatais relacionados
com a dignidade humana e o mínimo existencial, principalmente dos
mais necessitados.
b) Processo de erosão da legitimidade dos governantes de plantão,
algo constatado por pesquisas oficiais, segundo as quais ficou revelado
que há, por parte da população brasileira, uma espécie de suspeição geral e indiscriminada sobre a classe política, cuja maioria dos seus membros gozam de pouca ou quase nenhuma credibilidade social, sendo
crescente a sensação de incredulidade na democracia8.
7

8

“Os atos de corrupção minam o interesse público em sua essência, provocando descrença
no Estado e naquela que é a ideia-matriz de nossa Constituição: a de que vivemos em uma
República, na qual a Lei se aplica a todos indiscriminadamente. Ocorre que ilícitos da espécie
importam não só em danos graves ao erário, como também em afronta direta aos valores e
direitos fundamentais da ordem jurídica vigente, devendo, por isso, ser combatidos por variados ramos do Direito.” (OSÓRIO, Fábio Medina. Compliance Anticorrupção: aspectos gerais.
In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (Coord.) Compliance: perspectivas e desafios
dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 1ª edição, 2018, p.321).
Cito como exemplo o relatório do Fórum Econômico Mundial em 2016 (http://reports.weforum.
org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ041),
no qual a população brasileira, dentre as 137 analisadas, é a que menos confia na sua classe
política. Nesse mesmo sentido, destaco os dados do Latinobarómetro (2019), segundo os
quais, “na última década o apoio à democracia entre os cidadãos brasileiros caiu cerca de 37%,
partindo de 54% (2010) para chegar a apenas 34% (2018). Consoante a mesma pesquisa
(Latinobarómetro, 2019), o Brasil ocupa a 15a posição entre 18 países pesquisados, ostentando um nível de apoio democrático superior apenas aos apresentados por Honduras, Guatemala e El Salvador. Some-se que os indicadores brasileiros (34%) ficam aquém da média
atual do conjunto de países latino-americanos (48%) e também de sua própria média histórica
(43,28%). Observe-se mais que, mesmo diante do mau momento, metade dos Estados avaliados logrou a manutenção de um suporte democrático igual ou acima da casa dos 50%, a saber:
Venezuela (75%); Costa Rica (63%); Uruguai (61%); Argentina (58%); Chile (58%); Colômbia (54%); Bolívia (53%); Nicarágua (51%); e Equador (50%). (...) Veja-se, nesse norte, que,
consoante a Pesquisa Global de Comportamento (PWE Research Center, 2019), o Brasil divide
com o México a liderança do ranking de ceticismo no que tange à capacidade das eleições para
transformar a realidade social. Assim é que, para 60% dos entrevistados, as coisas tendem a permanecer como estão, independentemente de quem vença as eleições.” (Alvim, Frederico Franco.
Crise democrática e Justiça Eleitoral [recurso eletrônico] :desafios, encargos institucionais e
caminhos de ação. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2020).
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c) Círculo vicioso prejudicial à igualdade de oportunidades no
processo eleitoral e à alternância de poder ínsitas ao regime
democrático: A lisura do processo eleitoral é uma meta constitucional explícita (artigo 14, §§9° e 10 da CF/88) desafiada, constantemente, pelos diversos e sucessivos mecanismos de corrupção desenvolvidos ao longo do tempo por gestores no intuito de garantir
sua reeleição ou vitória do sucessor indicado9. Tal comportamento,
que ocorre com lamentável frequência, solapa a igualdade de oportunidades inerente ao regime democrático e transforma, não raro,
as eleições em um processo de mera formalização da escolha feita
nos gabinetes palacianos contaminados pela corrupção.
Pois bem, apesar dessa íntima conexão do fenômeno da corrupção com
disciplinas estruturantes do Direito Público (como o Direito Constitucional e
o Direito Administrativo), é raro o seu estudo associado aos temas tradicionais de cada uma delas, embora exista inequívoca correlação10, como, por
exemplo, o desvio de finalidade dos parlamentares para aprovação de determinada matéria submetida ao crivo do Poder Legislativo (também chamado
de “vício de decoro parlamentar”11), cujo reconhecimento se deu em recente
9

10

11

“O modo de fazer política e de fazer negócios no país passou a funcionar mais ou menos
assim: (i) o agente político relevante indica o dirigente político do órgão ou da empresa
estatal, com metas de desvio de dinheiro; (ii) o dirigente indicado frauda a licitação para
contratar empresa que seja parte no esquema; (iii) a empresa contratada superfatura o
contrato para gerar o excedente do dinheiro que vai ser destinado ao agente político que
fez a indicação, ao partido e aos correligionários. Note-se bem: este não foi um esquema
isolado! Este é o modelo padrão.” (Prefácio do Ministro Luís Roberto Barroso, in CUEVA,
Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (Coord.). Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p.18).
Nesse tocante e fazendo um humilde juízo de “mea-culpa” inerente aos grandes sábios,
é digno de nota a referência feita pelo jurista JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, no
prefácio da obra “O espectro da corrupção”, da autoria de José Mouraz Lopes, Editora
Almedina, 2011, p.7, in verbis: “Há uns bons pares de anos, abeirou-se de nós um aluno
do 1º ano da licenciatura em direito. O lugar era uma sala da Faculdade de Direito de
Coimbra. A razão da conversa residia no facto de termos dado a última aula, desejando o
maior êxito pessoal e académico aos meus alunos. Este aluno que nos procurou no fim da
aula nunca mais saiu da minha memória. Confessou ter apreciado o nosso curso, mas era
seu dever aproveitar a ocasião para fazer uma crítica. Na sua opinião, eu teria esgotado
a dogmática das inconstitucionalidades, das ilegalidades, das jusfundamentalidades e das
normatividades, mas havia cometido alguns pecados por omissão. Nunca me referi, por
exemplo, ao problema da corrupção. Registrei a omissão”.
Nesse mesmo sentido: “Em nosso entender, sem dúvida, o comprovado esquema de compra e venda de votos para se conseguir apoio político enseja o por nós denominado vício de
decoro parlamentar a caracterizar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pois que
maculados a essência do voto e o conceito de representatividade popular.” (PEDRO LENZA.
Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 20ª edição, 2016, p.298).
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julgado do Supremo Tribunal Federal (STF)12 e em deliberação constante da
I Jornada de Direito Administrativo do Conselho da Justiça Federal (CJF)13.
Trata-se de metodologia que vem sendo, paulatinamente, revista e que já
permitiu o surgimento e consolidação, em parte, da teoria do direito fundamental anticorrupção”14, segundo a qual o regime transacional anticorrupção,
12

13
14

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA. VÍCIO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONALIDADE DA MORALIDADE. NÚMERO DE VOTOS TIDOS
COMO ILEGÍTIMOS: INSUFICIÊNCIA PARA COMPROMETER A APROVAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. RESPEITO AO QUÓRUM CONSTITUCIONAL EXIGIDO. AÇÃO
DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O partido político com representação no Congresso
Nacional é parte legítima ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 2. As emendas constitucionais são passíveis de controle abstrato de constitucionalidade.
Precedentes. 3. O vício que corrompe a vontade do parlamentar ofende o devido processo legislativo contrariando o princípio democrático e a moralidade administrativa. 4. Quebra do decoro
parlamentar pela conduta ilegítima de malversação do uso da prerrogativa do voto pelo parlamentar configura crise de representação. 5. No caso, o número alegado de “votos comprados”
não se comprova suficiente para comprometer o resultado das votações ocorridas na aprovação
da emenda constitucional n. 41//2003. Respeitado o rígido quórum exigido pela Constituição da
República. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 4889,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).
Enunciado 07 - Configura ato de improbidade administrativa a conduta do agente público
que, em atuação legislativa lato sensu, recebe vantagem econômica indevida.
“Matthew Murray e Andrew Spalding, em artigo intitulado ‘Freedom from Official Corruption as a
Human Right’, defendem a ideia de que o direito de viver em um ambiente livre de corrupção
deveria figurar entre os direitos humanos, apresentando, em defesa desta tese, quatro argumentos. (...) O segundo argumento de Murray e Spalding é de que a elevação de status colocaria as leis que tratam de corrupção à frente de outras, eis que, quando os direitos humanos
são violados, a comunidade internacional fica obrigada a agir. (...) As implicações práticas dessa
categorização seriam imediatas na legislação de qualquer país, pois todo o arcabouço normativo
de combate à corrupção passaria a ser interpretado e aplicado a partir de um novo contexto:
Como principais diretrizes principiológicas e interpretativas, relativas aos direitos e garantias
constitucionais fundamentais, decorrentes da dupla conjugação de caráter subjetivo e objetivo,
destacam-se, como exemplos, a imprescritibilidade, a aplicabilidade imediata, a imunidade em
relação ao legislador infraconstitucional, o caráter pétreo desses direitos, a interpretação aberta
e extensiva, a não taxatividade ou não limitação; a proteção integral etc.” (ZENKNER, Marcelo.
Integridade Governamental e Empresarial – Um espectro da repressão e da prevenção à corrupção no
Brasil e em Portugal. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.88-89). No mesmo sentido: “Esses dados
pondo à nu os multi-perversos efeitos da corrupção sobre a ordem política e econômica tem
dado espaço para que alguns juristas comecem a enxergar um direito humano autônomo, o
direito a um poder público livre da corrupção. O primeiro a mencionar esse direito não como
decorrência de vulnerações de outros direitos humanos já reconhecidos foi Kofele-Kale. O
autor argui que em relação aos grandes esquemas de corrupção, em especial em países em
desenvolvimento, em que o ato de corruto representa graves prejuízos para a população e
sua riqueza, causando sérias dificuldades para o gozo de inúmeros direitos humanos, haveria,
em razão da disseminada prática internacional de não aceitação da corrupção, da existência de
inúmeros instrumentos internacionais registrando a preocupação da comunidade internacional
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que serve como fonte de criação ou legitimação das normas internas de cada país
nessa área, ostenta caráter jusfundamental, uma vez que ele, além de funcionar
como ferramenta voltada para a efetividade e implementação dos direitos fundamentais clássicos15, possui as características inerentes àquela categoria jurídica
(universalidade, indivisibilidade, indisponibilidade, inalienabilidade, historicidade),
inclusive quanto à cláusula da proibição de retrocesso (que chamamos de tutela
mínima anticorrupção e que será desenvolvida mais a frente16).
Corroborando com essa linha argumentativa, lembro que a Constituição
Federal de 1988 possui vários dispositivos anticorrupção que estão formalmente
inseridos no Texto Supremo como direitos fundamentais, à exemplo do direito

15

16

com o fenômeno e da colocação em risco dos valores mais elevados da comunidade internacional, a possibilidade de serem tais atos de corrupção enquadrados como crimes internacionais.
Ele entende que o modo mais efetivo de se combater a corrupção é elevando sua prática à
esfera de crime de interesse universal, de acordo com as normas internacionais, registrando
que já há suficiente prática estatal para reclamar a existência de norma consuetudinária universal proibindo a corrupção em todas sociedades, sendo que haveria já o direito fundamental a
uma sociedade livre de corrupção, que poderia ser componente do direito à autodeterminação e desenvolvimento ou até mesmo como direito autônomo. Assevera que o direito a uma
sociedade livre de corrupção é inerentemente um direito humano porque a vida, a dignidade
e outros importantes valores humanos dependem desse direito. Nessa esteira, veio Kumar
(2003) em trabalho que, além de explorar as interfaces entre direitos humanos e o problema
da corrupção, prega a necessidade do estabelecimento, como direito fundamental positivado
na Constituição indiana, de um direito fundamental de um serviço público livre de corrupção,
o que geraria o empoderamento da cidadania com a colocação do grave problema no centro
do debate político, potencialmente transformando o sistema de governança e fortalecendo a
democracia.” (ANDRÉ PIMENTEL FILHO. (Uma) Teoria da Corrupção – Corrupção, Estado
de Direito e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2015, p.110-111).
Em sentido parecido, conferir: “Por força de aderência a tratados internacionais, o Brasil
vem reforçando seu arcabouço jurídico na tutela de diversos valores e regras que dizem
respeito ao combate à corrupção e probidade administrativas, nessa linha mais abrangente de proteção aos direitos fundamentais, conforme já exposto neste trabalho. (...)
Aponta-se uma relação direta entre a corrupção e a efetividade de direitos fundamentais, indicando a corrupção como elemento corrosivo dos direitos fundamentais sociais
e do direito de viver em um ambiente livre de corrupção, bem como comprometendo a
confiança dos cidadãos em processos democráticos e instituições políticas” OSÓRIO, Fábio Medina. Compliance Anticorrupção: aspectos gerais. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas;
FRAZÃO, Ana (Coord.) Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 1ª edição, 2018, p.343).
Essa conclusão inicial deflui do disposto no artigo 65, n°2, da Convenção da ONU de
combate à corrupção (“Convenção de Mérida”), que foi incorporada ao Direito Brasileiro
pelo Decreto n°5687, de 31/01/2006. Senão, vejamos: “Aplicação da Convenção 1. Cada
Estado Parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação
interna, as medidas que sejam necessárias, incluídas medidas legislativas e administrativas,
para garantir o cumprimento de suas obrigações de acordo com a presente Convenção.
2. Cada Estado Parte poderá adotar medidas mais estritas ou severas que as previstas na
presente Convenção a fim de prevenir e combater a corrupção.
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de petição (artigo 5º, XXXIV17), da ação popular (artigo 5º, LXXIII18), da ação de
impugnação ao mandato eletivo (artigo 14, §10º19).
Já outros, embora não estejam naquele rol formalmente, também possuem nítida característica jusfundamental, como os princípios da Administração
Pública20 (artigo 37, caput21), a previsão da prestação de contas da Administração Pública direta e indireta como “princípio constitucional sensível”22 apto a
legitimar a intervenção23 federal ou estadual (artigo 34, VII, “d” c/c artigo 35, II),
a probidade administrativa como parâmetro de gestão a ser observado pelos
agentes públicos (artigo 37, §4°), inclusive o Presidente da República, sob pena
de cometer crime de responsabilidade (artigo 85, V) e ter seu mandato extinto
prematuramente.
17
18

19
20

21
22

23

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude.
“É interessante notar que em diversos países as constituições trazem mandamentos
que explicitam tal proibição geral de corrupção e portanto trazem, em contrapartida,
o direito dos cidadãos de exigir um poder público probo. Kofele-Kale (2000) observa
que a corrupção tem sido proibida pelas leis e constituições de muitos estados, sendo tal
disposição expressa nas Constituições de Haiti, Nigéria, Paraguai, Peru, Filipinas e Serra
Leoa, só para mencionar alguns. Há quem veja na constituição americana um princípio
geral anti-corrupção (Teachout, 2008-2009). (...) A constituição brasileira também traz
disposições resguardando expressamente a moralidade pública no exercício do poder
estatal em mais de um dispositivo. No caput do artigo 37, iniciando o capítulo que trata
da Administração Pública, reza que um de seus princípios reitores será a moralidade, e o
parágrafo quarto desse mesmo artigo dispõe que os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, permitindo
ainda que qualquer cidadão ajuíze a actio popularis para anular ato lesivo ao patrimônio
público ou à moralidade administrativa (artigo 5ª, LXXIII). Assim, não seria exagero dizermos que no Brasil já há positivado um direito fundamental anticorrupção.” (FILHO, André
Pimentel. (Uma) Teoria da Corrupção (...)., p.116-117).
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.
“Princípios sensíveis são os princípios previstos no art.34, VII, da Constituição Federal e
que recebem esse nome (dado originalmente por Pontes de Miranda) porque, se violados,
autorizam a intervenção.” (MARTINS, Flávio. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 3ª edição, 2019, p.581).
“A intervenção é um antídoto contra a ilegalidade, o arbítrio, a autossuficiência e o abuso
de poder dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (BULOS, Uadi Lammêgo.
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 12ª edição, 2019, p.1016).
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Mas, os dispositivos constitucionais acima referidos não são os únicos a tratar
da prevenção e repressão à corrupção, o que nos levou a formular uma classificação
própria das normas constitucionais exatamente sob essa perspectiva. Vejamos:
I – Mandados Constitucionais Anticorrupção Estruturantes: são os
princípios constitucionais que compõem o núcleo da conformação jurídico-política do Estado na luta anticorrupção, como, por exemplo, a característica de ser um Estado de Direito, com garantia da mais ampla democracia,
separação de poderes com fiscalização recíproca entre eles, bem como o
respeito à dignidade humana nas atividades estatais anticorrupção. Nesse
tocante, parece-nos evidente que um Estado submetido à vontade pessoal
dos governantes de plantão ou de um grupo privado de aliados (autocracia e
cleptocracia), sem um critério legal pré-determinado apto a garantir a mínima segurança jurídica, sem democracia e superposição de um Poder sobre o
outro (como no caso da Venezuela “chavista” e “madurista”), ou com a adoção de práticas contrárias à dignidade humana (ações investigativas e processos sem garantias básicas de defesa e com penas arcaicas de agressões
físicas, trabalhos forçados ou de banimento) não pode ser apontado como
um Estado que possui as estruturas mínimas para atuar validamente na prevenção e repressão à corrupção, ainda que o discurso oficial seja outro.
II – Mandados Constitucionais Anticorrupção Estrito Senso: são
aqueles princípios e regras constitucionais que se destinam a prevenir ou
reprimir a corrupção no exercício das funções, cargos ou empregos públicos. Funcionam como verdadeiros mandamentos básicos de atuação dos
agentes públicos e de quem lhes faça as vezes, direcionando e condicionando a validade dos atos por eles praticados ao seu substrato jurídico.
Como exemplos (não exaustivos), podemos citar os princípios republicano, da igualdade, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade,
eficiência, bem como os deveres de probidade, de prestação de contas,
de vedação à promoção pessoal à custa do erário público, da realização
de concursos públicos para o acesso aos cargos, empregos e funções públicas, a necessidade de licitações como procedimentos prévios legitimadores das contratações de obras e serviços etc.
III – Mandados Constitucionais Anticorrupção Procedimentais:
Nessa categoria, estamos diante dos mecanismos administrativos e judiciais (de natureza cível ou criminal) trazidos pela Constituição Federal para
que sejam obtidas provas referentes aos atos de corrupção, ou para que, à
luz das diretrizes jurídicas decorrentes dos mandados anticorrupção estruturantes ou estrito senso, sejam anulados os que estejam em desconformidade com eles e aplicadas as sanções cabíveis.
À primeira categoria, damos o nome de mandados constitucionais anticorrupção procedimentais probatórios, como o direito de petição, o direito
de acesso à informação, o direito à liberdade de expressão, a garantia do
sigilo da fonte, o inquérito civil público etc.
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Já as ações constitucionais voltadas para a anulação dos atos corruptos, ou
para punir os responsáveis por atos desse jaez, representam o que chamamos de mandados constitucionais anticorrupção procedimentais judiciais.
Como exemplos dessa categoria, citamos a ação popular, o mandado de
segurança, a ação de impugnação ao mandato eletivo, aação de improbidade administrativa, a ação civil pública, a ação direta interventiva, ação penal
privada subsidiária da pública etc.
IV – Mandados Constitucionais Anticorrupção Institucionais: são as
previsões normativas que dizem respeito à criação e ao funcionamento das
instituições e órgãos públicos com atribuições anticorrupção específicas,
como acontece no caso do controle parlamentar exercido sobre o Poder
Executivo, bem como na atuação do Ministério Público, dos Tribunais de
Contas e das comissões parlamentares de inquérito, que realizam atos de
controle externo voltados para detectar, dentre outras coisas, a corrupção.

Pois bem, pelos princípios e regras contemplados nessa classificação, percebe-se que o Texto Supremo de 1988 deixou positivado um bloco normativo
anticorrupção superior, que serve, como qualquer norma constitucional, de
guia e limite para a produção legislativa e a respetiva atuação administrativa supervenientes, sob pena de inconstitucionalidade, posto ser ilegítimo e
antijurídico que o legislador ordinário (com duplo sentido inequívoco) possa frustrar essa realidade constitucional para, muitas vezes, criar obstáculos sabotadores
ao pretendido enfrentamento dessa mazela chamada corrupção, ou mesmo para
criar mecanismos de imunização totalmente fora do propósito constitucional de
termos uma república24 e um Estado de Direito materialmente concretizados25.
24

25

“O interesse público constitucionalmente referenciado como medida de vinculação da
actividade administrativa encontra apoio no próprio princípio democrático republicano.
Este exige que os titulares de órgãos, funcionários ou agentes da administração pública
exerçam as suas competências e desempenhem as suas atribuições para a satisfação dos
interesses da colectividade (‘do povo’, dos ‘cidadãos’) e não para a satisfação de interesses
privados ou interesses das apócrifas máquinas burocráticas públicas” (CANOTILHO, José
Joaquim Gomes e MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume
II. Lisboa: Coimbra Editora, 4ª edição, 2010, p.796).
“(...) a verdade é que, num Estado assente em princípios de limitação, de legitimidade e de responsabilidade dos governantes, enquanto meros representantes do povo e administradores da
sua ‘vinha’, nunca pode deixar de existir uma dimensão ética de exercício do Poder: é da essência
de um Estado de Direito constitucionalmente conformado que o Poder não encontre apenas em
normas jurídicas a sua regulação, existindo também uma dimensão ética que produza uma normatividade reguladora da conduta dos titulares dos cargos públicos, segundo o postulado de que
‘nem tudo o que é lícito é honesto. Pode mesmo afirmar-se que, tal como não há Poder sem um
substrato ético que justifica até a sua própria limitação jurídica, não há verdadeiro Estado Constitucional sem ética dos governantes: todo o titular de cargos públicos se encontra subordinado a
uma dimensão ética de exercício das suas funções que é indisponível. E se todo o titular de cargos
públicos tem sempre de também se pautar por uma normatividade ética, os titulares de cargos
políticos, por maioria de razão, nunca poderiam estar isentos ou imunes a uma regulação ética
da sua conduta: trata-se de uma ética que visa edificar ‘o homem político correcto’.” (OTERO,
Paulo. Direito Constitucional Português, Volume II. Lisboa: Almedina, 2010, p. 197).
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É importante registrar que as principais Convenções Internacionais Anticorrupção deixam clara a preocupação com a criação de
um sistema jurídico eficaz na prevenção e repressão à corrupção,
para, dentre outros objetivos, assegurar a legitimidade da democracia, do
desenvolvimento dos Estados-Partes, bem como a concretização da ética,
da justiça e, por fim, evitar a deterioração moral da sociedade, em especial
a crença de que o crime compensa. Senão, vejamos:
– Convenção Interamericana Contra a Corrupção –
OS ESTADOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DOS
ESTADOS AMERICANOS,
CONVENCIDOS de que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o
desenvolvimento integral dos povos;
CONSIDERANDO que a democracia representativa,
condição indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região, exige, por sua própria natureza,
o combate a toda forma de corrupção no exercício das
funções públicas e aos atos de corrupção especificamente
vinculados a seu exercício;
PERSUADIDOS de que o combate à corrupção reforça
as instituições democráticas e evita distorções na economia, vícios na gestão pública e deterioração da moral
social;
RECONHECENDO que, muitas vezes, a corrupção é
um dos instrumentos de que se serve o crime organizado para concretizar os seus fins;
CONVENCIDOS da importância de gerar entre a população dos países da região uma consciência em relação à existência e à gravidade desse problema e da
necessidade de reforçar a participação da sociedade civil
na prevenção e na luta contra a corrupção;
RECONHECENDO que a corrupção, em alguns casos,
se reveste de transcendência internacional, o que exige por parte dos Estados uma ação coordenada para
combatê-la eficazmente;
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CONVENCIDOS da necessidade de adotar o quanto antes um instrumento internacional que promova e facilite a
cooperação internacional para combater a corrupção e, de
modo especial, para tomar as medidas adequadas contra
as pessoas que cometam atos de corrupção no exercício
das funções públicas ou especificamente vinculados a esse
exercício, bem como a respeito dos bens que sejam fruto
desses atos;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS com os vínculos
cada vez mais estreitos entre a corrupção e as receitas do
tráfico ilícito de entorpecentes, que ameaçam e corroem
as atividades comerciais e financeiras legítimas e a sociedade, em todos os níveis;
TENDO PRESENTE que, para combater a corrupção, é
responsabilidade dos Estados erradicar a impunidade e
que a cooperação entre eles é necessária para que sua
ação neste campo seja efetiva; e
DECIDIDOS a envidar todos os esforços para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção no exercício
das funções públicas e nos atos de corrupção especificamente vinculados a seu exercício,
CONVIERAM em assinar a seguinte Convenção Interamericana Contra a Corrupção.
– Convenção da ONU Contra a Corrupção –
(Convenção de Mérida)
“Os Estados Partes da presente convenção,
Preocupados com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção, para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e ao comprometer
o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito;
Preocupados, também, pelos vínculos entre a corrupção
e outras formas de delinquência, em particular o crime
organizado e a corrupção econômica, incluindo a lavagem de dinheiro;
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